


 
 
 
 
 
 

 

โรคหัด (Measles) 

เชื้อก่อโรค: เช้ือไวรัสหัด (Measles virus) ซึ่งเป็นไวรัสในตระกูล Paramyxoviridae 
 

การติดต่อและแพร่กระจาย: ติดต่อโดยการไอ จาม หรือพูดกันในระยะใกล้ชิด โดยเช้ือไวรัสจะกระจายอยู่ในละอองเสมหะ นํ้ามูก 
นํ้าลายของผู้ป่วยและเข้าสู่ร่างกายโดยทางการหายใจ เมื่อผู้ป่วยหายใจเอาละอองที่ปนเป้ือนเช้ือไวรัส (air borne) เข้าไปทําให้เกิด
การติดเช้ือและเป็นโรคได้ โดยทั่วไปผู้ป่วยหัดจะมีเช้ือไวรัสในลําคอและแพร่เช้ือได้ในระยะจาก 1-2 วัน ก่อนที่จะเริ่มมีอาการ (3 ถึง 
5 วัน ก่อนผื่นขึ้น) ไปถึงระยะหลังผื่นขึ้นแล้ว 4 วัน  
 

ระยะฟักตัว: โดยเฉล่ียระยะฟักตัวของโรคเริ่มจากระยะสมัผัสถึงมีอาการประมาณ 14 วัน (ช่วงระหว่าง 8-12 วัน) 
อาการของโรคในผู้ป่วย: อาการคล้ายคลงึกับอาการของไข้หวัดธรรมดา คือ ไข้นํา นํ้ามูลไหล ไอ หลังจากน้ันจะมีไข้สูง ตาแดงก่ํา
และแฉะ เวลาโดนแสงจะแสบตา ระคายเคือง ทําตาหยี ไอและมีนํ้ามูกมาก ปากและ จมูกแดง เด็กอาจจะมีไข้สูงประมาณ   3 – 4 
วัน จึงเริ่มมีผื่นจากหลังหูลามไปยังหน้าและร่างกาย ลักษณะผื่นนูนแดง maculo-papular ติดกันเป็นป้ืนๆ โดยจะขึ้นที่หน้าบริเวณ
ชิดขอบผมแล้วแผ่กระจายไปตามลําตัว แขน ขา และอาจพบจุดขาวๆ เล็กๆ มีขอบสีแดงๆ อยู่ในกระพุ้งแก้ม เรียกว่า Koplik’s 
spots  

หมายเหตุ: ถ้าผื่นออกแล้ว 3-4 วัน แต่ไข้ยังสูงอยู่ หรือว่าไข้ลงวันเดียวแล้วก็ขึ้นอีก ไอมากและ หอบ แสดงว่าผิดปกติ อาจมี
ปอดบวมหรือหลอดลมอักเสบแทรกก็ได้ ต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันท ี

 

ป้องกันโรค: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย และฉีดวัคซีนป้องกันโรค ปัจจุบันกระทรวง สาธารณสุขให้วัคซีนป้องกันโรคหัด 2 ครั้ง 
ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน โดยให้ในรูปของ วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) และให้ซ้ําอีกเป็นครั้งที่สอง 
เมื่อเด็ก เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
 

โครงการกําจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติของกระทรวงสาธารณสุข 
สืบเน่ืองจากการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 63 เมื่อปี 2553 กระทรวงสาธารณสุขได้ตกลงเห็นด้วยกับ

ข้อเสนอการกําจัดโรคหัดซึ่งเป็นหัวข้อปรึกษาหารือร่วมกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประกาศนโยบายการ
กําจัดโรคหัดในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดในประเทศลงเหลือไม่เกิน 1 รายต่อประชากรหน่ึงล้านคน 
ในปี พ.ศ. 2563 การดําเนินการจะสัมฤทธ์ิผลได้ต้องอาศัยกลไกที่เก่ียวข้องคือประเทศ ต้องมี 1) ความครอบคลุมของวัคซีนที่
เพียงพอ 2) ระบบการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพและ 3) การตรวจจับการระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ซึ่งกลไกที่ 2 และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลไก ที่ 3 ต้องอาศัยผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ดังน้ันประเทศต้องมีห้องปฏิบัติการ ที่มีความสามารถและ
ศักยภาพเป็นที่ยอมรับ ให้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง  น่าเช่ือถือและรวดเร็ว เพ่ือยืนยันผู้ป่วยและสายพันธ์ุเช้ือที่เป็น
สาเหตุก่อโรคหัด 

 

ความสําคัญและบทบาทหน้าที่ของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการควบคุมและกําจัดโรคหัดของประเทศ  
 

ปัจจุบันประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก ต้ังอยู่ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับการแต่งต้ังให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการตรวจวินิจฉัยโรคหัดของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Measles Regional Reference Laboratory in SEAR) มีหน้าที่รับตรวจยืนยันผลการตรวจของ
ห้องปฏิบัติการและดําเนินการตรวจวิเคราะห์สายพันธ์ุหัดที่แพร่ระบาดในประเทศสมาชิก 11 ประเทศ นอกจากน้ีสถาบันวิจัย



วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงของภูมิภาคแล้วยังเป็นห้องปฏิบัติการระดับชาติ 
(national lab) โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วประเทศในฐานะ Sub National Lab ขณะนี้เปิด
ดําเนินการได้แล้ว 12 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับตัวอย่างส่งตรวจจากทั่วประเทศเพื่อการบรรลุเป้าหมายในการกําจัดโรคหัดให้หมดจาก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 2563  

โดยในปี  พ .ศ .  2555 ต้ั งแ ต่  1  มกราคม  ถึง  31 ธันวาคม  2555 ห้องปฏิบั ติการตรวจวินิจฉัยโรคหัดของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดําเนินการตรวจวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยจํานวน 1,904 ราย  

 

การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ: สามารถทําได้โดยวิธีทางน้ําเหลืองวิทยา (Serology) และตรวจหาสายพันธ์ุของเช้ือไวรัส
หัดที่เป็นสาเหตุก่อโรค ดังน้ี 

1. วิธีทาง Serology ด้วยเทคนิค ELISA: เพ่ีอตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ซึ่งบ่งช้ีภาวะการติดเช้ือ (recent infection)  
2. วิธีทาง Molecular ด้วยเทคนิค RT- PCR และการหาลําดับสารพันธุกรรมของไวรัส เพ่ือตรวจวิเคราะห์สายพันธ์ุ 

(Genotype) ของเช้ือไวรัสก่อโรค ซึ่งจะใช้เป็นเคร่ืองมือประเมินความสําเร็จของโครงการกําจัดโรคหัดต่อไป 
   วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
1. วิธี ELISA IgM ใช้ตัวอย่างนํ้าเหลือง (serum): เจาะเลือดเพียงคร้ังเดียวช่วง 4-30 วันหลังพบผื่น โดยเจาะเลือด 3-5 มล. 

ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง รอจนเลือดแข็งตัว ดูดเฉพาะ Serum (หากมีเครือ่งมือพร้อมให้ ป่ันแยก Serum) เก็บใส่หลอดไร้เช้ือ ปิดจุกให้
สนิท ปิดฉลาก ช่ือ-นามสกุล และวัน-เดือน-ปี ที่เก็บ  

2. เพ่ือตรวจวิเคราะห์สายพันธ์ุ (Genotype) ไวรัสหัดใช้ throat/nasal swab : เก็บช่วง 1-5 วันแรกหลงัพบผื่น โดยใช้ swab 
ป้าย ภายในบริเวณ posterior pharynx จุ่มปลาย swab ใน viral transport media หักด้าม swab ทิ้งเพ่ือปิดหลอดให้สนิท 

การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง 
 ตัวอย่างที่ส่งตรวจต้องติดฉลาก ช่ือ นามสกุล ผู้ป่วย ชนิดของสิ่งส่งตรวจ วันที่เก็บตัวอย่าง ให้ชัดเจน นําหลอดตัวอย่าง
บรรจุในถุงพลาสติกกันนํ้า มัดถุงให้แน่น ใส่ในภาชนะเก็บความเย็นที่บรรจุนํ้าแข็ง รบีนําส่งห้องปฏิบัติการทันที พร้อมแบบนําส่ง
ตัวอย่าง ซึ่งได้กรอกประวัติ อาการและรายละเอียดอ่ืนๆ ครบถ้วน ถ้าไม่สามารถนําสง่ได้ทันทีให้เก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน 2-8o

ซ ไม่เกิน 3 วัน ถ้านานกว่าน้ันควรเก็บไว้ที่ -20oซ 
 
การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ : ลงบันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 
 

สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห ์
 - ตัวอย่างที่มีการปนเป้ือนหรือไม่ได้เก็บตามวิธีไร้เช้ือ 
 - ซรีั่มทีม่ีการแตกของเม็ดเลือดแดงมาก 
 

เอกสารอ้างอิง: แนวทางการเผ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษาและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือกําจัดโรคหัดตาม
พันธะสัญญานานาชาติ (ฉบับปรับปรุงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555)  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

ฝ่ายไวรสัระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ  



เมื่อเขาสฤดหนาวมีอากาศเย็น...เปนชวงเวลาที่เอื้อตอการอยรอดและแพรกระจายเมอเขาสูฤดูหนาวมอากาศเยน...เปนชวงเวลาทเออตอการอยูรอดแล แพรกร จาย
ของเชื้อไวรสั  ซึ่งนําพา "โรคอันตราย" ที่ควรพึงระวัง 6 โรค คือ

โรคหดั(Measles)

โรคหัด เปนโรคติดตอเกดิจากเชื้อไวรสั เรียกวารูบีโอราไวรัส (rubeola virus) เปนอารเอ็นเอ
ไวรัส ที่พบไดในจมูกและลําคอของผูปวย 

อาการ อาการของโรคหัดคลายคลึงกับอาการของหวัดธรรมดา คือ 
มีไขกอนนํ้ามูกไหล มักจะไอแหงๆ ตลอดเวลา ไมมีทางทราบเลยวา
เด็กเปนหัดแลว จนเม่ืออาการเพิ่มขึ้น   มีไขสูง ตาแดงแฉะ เวลาโดน
แสงจะแสบตา ระคายเคืองตา  ไอและมีนํ้ามูกมาก ปากและจมูกแดง 
นอกจากนี้ เด็กอาจจะมีไขสูงประมาณ 3 –4 วัน จึงเริ่มมีผ่ืนจากหลังหู  
ลามไปยังหนาและรางกาย ผ่ืนจะมีขนาดโตขึ้นและสีจะเขมขึ้นเรื่อยๆลามไปยงหนาและรางกาย ผนจะมขนาดโตขนและสจะเขมขนเรอยๆ 
ถาสังเกตจะพบวากอนวันที่เด็กจะมีผ่ืนออกตามลําตัวจะมีตุมเล็กๆ ใน
ปากตรงกระพุงแกมตรงฟนกรามบน ซึ่งเปนตุมเกิดขึ้นเฉพาะโรคหัด
เทาน้ัน พอผ่ืนออกไดประมาณ 1-2 วัน เด็กก็จะมีอาการดีขึ้น แตอาจ
เกิดโรคแทรกได เชน ปอดบวม อุจจาระรวง สมองอักเสบ และหูช้ัน
กลางอักเสบ โดยเฉพาะกลุมเด็กที่ขาดสารอาหารหรือเด็กนํ้าหนักต่ํา
กวาเกณฑ

การติดตอ ทางลมหายใจจากการไอ จามรดกันโดยตรง หรือหายใจเอาละออง
เสมหะ นํ้ามูก นํ้าลาย ของผูปวยที่ลอยอยูในอากาศเขาไป 
ชวงเวลาเสี่ยง โรคหัดมกัเกิดระบาดในชวงปลายฤดูหนาวตอกับฤดูรอน โดยเพิ่มสูง
มากเดือนมกราคมจนถึงมีนาคมของทกปมากเดอนมกราคมจนถงมนาคมของทุกป 

หากชุมชนมีระดบัภูมิคุมกนัตอโรคหัด (herd immunity)  สูงกวารอยละ 94 
ก็อาจปองกนัการแพรกระจายของโรคได

กลุมเสี่ยง โรคน้ีโรคน้ีเปนโรคของเด็ก กอนวัยเรียนและวัยเรียน โดยเฉพาะอายุ 5 - 9 
ขวบ และ ที่พบบอยคือกลุมเด็กที่ไมไดรบัวัคซีนปองกัน มักไมพบในเด็กเล็กกวา 
8 เดือน เพราะมีภมิคมกันจากแม8 เดอน เพราะมภูมคุมกนจากแม

การดูแลรักษา ไปพบแพทยเพื่อรับการรักษา กนิยาลดไข รกัษาตามอาการ
 
การปองกัน ปจจุบัน โรคน้ีมีวัคซีนปองกัน เปนวัคซีนรวม หัด หัดเยอรมัน และคางทูม 
ซึ่งเด็กทุกคนควรไปรบัวัคซีนปองกันโรคหัด ตามชวงอายุที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด

คือฉีดวัคซีนในเด็กวัย 9-12 เดือน และกระตุนเมื่อเริ่มช้ันประถม 1หรอือายุ 6 ขวบ

จัดทาํโดย กลุมพัฒนาภาคเีครือขายและการสื่อสารสาธารณะ สาํนักโรคตดิตอทั่วไป กรมควบคมุโรค



 
โรคหัด ยอรมัน ปนโรคที่พบไดบอยทั้งใน ด็ก ละผใหญโรคหดเยอรมนเปนโรคทพบไดบอยทงในเดกและผูใหญ

เกิดจาก ไวรัสช่ือวา รูเบลลา(Rubella)
เช้ือจะอยูในน้ํามูก นํ้าลาย ของผูปวย   ติดตอไดโดย การไอ จาม 
หายใจรดกัน เชนเดียวกับโรคหวัดหรอืโรคหัด 

อาการ

มีไขต่ําๆ ถึงปานกลาง รวมกับเปนผ่ืนเล็กๆ สีชมพูออนๆ กระจายไปทั่ว ผ่ืนมักจะแยกกันอยู
ชัดเจน เริ่มที่หนาผากชายผม รอบปาก และใบหกูอนที่อื่น แลวลงมาท่ีลําคอ ลําตัว แขนขา อาจมีู
อาการคัน ผ่ืนมักขึ้นวันเดียวกับที่มีไข และมักจะหายไดเองภายใน 3-6 วัน โดยท่ัวไปจะจางหาย
อยางรวดเร็ว ไมทิ้งรอยดําใหเห็น บางรายอาจมีผ่ืนขึ้นโดยไมมีไขก็ได บางรายอาจมีอาการแสบ
เคืองตา เจ็บคอเล็กนอย ปวดเมื่อยตามตัวแตไมมากนัก อาการทั่วไปไมคอยรุนแรง บางรายอาจติด
เช้ือหัดเยอรมันและไมมีอาการก็ได

ตรวจพบไข 37.5-38.5 องศาเซลเซียส ผ่ืนแดงเล็กนอย กระจายอยทั่วตัว ตาแดงตรวจพบไข 37.5 38.5 องศาเซลเซยส ผนแดงเลกนอย กระจายอยูทวตว ตาแดง
เล็กนอย ที่สําคัญซึ่งบงช้ีถึงโรคน้ี คือ มีตอมนํ้าเหลืองโต (คลําไดเปนเม็ดตะปุมตะปา) ตรงหลังหู 
หลังคอ ทายทอย และขางคอทั้ง 2 ขาง อาการแทรกซอน อาจทําใหขอน้ิวมือ และน้ิวเทาอักเสบ
เล็กนอย อาจพบสมองอกัเสบ

อันตรายของโรคนี้คือ ถาหญิงตัง้ครรภ 3 เดอืนแรกแลวเปนโรคนี ้อาจทําใหทารก
ในครรภพิการได ซึ่งโอกาสท่ีทารกพิการมีถึงรอยละ 10-50 ภายในเดือนที่ 2 พบไดรอยละ 14-25ในครรภพการได ซงโอกาสททารกพการมถงรอยละ 10 50 ภายในเดอนท 2 พบไดรอยละ 14 25 
ภายในเดือนที่ 3 และหลงั 3 ดือน พบไดรอยละ 0-5 อาการที่พบในทารกที่คลอดออกมา ตอกระจก 
ตอหิน หหูนวก หัวใจพิการที่พบบอย เชน นํ้าหนักตัวนอยกวาปกติ ตบัอักเสบ(ดีซาน) สมองอักเสบ 
ปญญาออน ซึ่งความพิการเหลาน้ีอาจเกิดรวมกัน หรือเพียงอยางเดียวก็ได

การรักษา ถาพบในเด็กหรอืผูใหญทั่วไปที่ไมตั้งครรภ ใหการรักษาตามอาการ
เชนใหยาลดไข ในรายที่มีอาการคันใหยาทาแกผ่ืนคัน คาลาไมนโลช่ัน (Calamine lotion)เชนใหยาลดไข ในรายทมอาการคนใหยาทาแกผนคน คาลาไมนโลชน (Calamine lotion)

ทาบริเวณท่ีคัน วันละ 2-3 ครั้ง ถาพบในหญิงตัง้ครรภระยะ 3 เดือนแรกแนะนําผูปวยใหไป
โรงพยาบาล อาจตองตรวจเลือดพิสูจนถาเปนจริง อาจพิจารณายุติการตั้งครรภ

การปองกัน โรคน้ีสามารถปองกันไดโดยการฉีดวัคซีน ครั้งแรกในตอนอายุ 9-12 เดือน 
และฉีดวัคซีนปองกันโรคนี้ใหนักเรียนช้ันประถมปที่ 1 ในโรงเรยีน หากผูปกครองที่มีขอสงสัยบุตร
หลานตนเองไดรบัหรือไมใหสอบถามสถานีอนามยัหรือศนยสขภาพชมชนใกลบาน
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หลานตนเองไดรบหรอไมใหสอบถามสถานอนามยหรอศนูยสุขภาพชุมชนใกลบาน 



โรคสุกใสเกิดจากเชื้อไวรสั ที่มีช่ือวา วาริเซลลาไวรัส (Varicella virus) หรอื Human herpesvirus 
type 3 เปนเช้ือตัวเดียวกับที่ทําใหเกิด
ติดตอโดยการสัมผัสถูกตุมนํ้าโดยตรงหรอืสัมผัสถูกของใช (เชน แกวนํ้า ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว 
ผาหม ที่นอน) ที่เปอนตุมนํ้าของคนที่เปนสุกใสหรืองูสวัด หรอืสูดหายใจเอาละอองของตุมนํ้า 
ผานเขาทางเยื่อเมือก 

อาการ มีไขต่ํา ๆ ออนเพลีย และเบื่ออาหารเล็กนอย ในผูใหญมักมีไขสูง และปวดเมื่อยตามตัว
คลายไขหวัดใหญนํามากอน ผูปวยจะมีผ่ืนซึ่งจะขึ้นพรอม ๆ กนักับวันที่เริ่มมีไข หรือ 1 วัน หลังจากมี
ไข เริ่มแรกจะขึ้นเปนผ่ืนแดงราบกอน ตอมาจะกลายเปนตุมนูน มีนํ้าใส ๆ อยูขางใน และมีอาการคัน 
ตอมาจะกลายเปนหนอง หลังจากนั้น 2-4 วัน ก็จะตกสะเก็ด ผ่ืนและตุมจะขึ้นตามไรผมกอน แลวลาม
ไปตามหนา ลําตัว และแผนหลัง ทยอยขึ้นเต็มที่ภายใน 4 วัน บางคนมีตมขึ้นในชองปาก ทําใหปากไปตามหนา ลาตว และแผนหลง ทยอยขนเตมทภายใน 4 วน บางคนมตุมขนในชองปาก ทาใหปาก
เปอย ล้ินเปอย เจ็บคอ บางคนอาจไมมีไข มีเพียงผ่ืนและตุมขึ้นทําใหเขาใจผิดวาเปนเริมได 
เน่ืองจากผื่นตุมของโรคนี้จะคอย ๆ ออกทีละระลอก (ชุด) ขึ้นไมพรอมกันทั่วรางกาย ดังน้ันจึงพบวา 
บางที่ขึ้นเปนผ่ืนแดงราบ บางที่เปนตุมใส บางที่เปนตุมกลัดหนอง และบางที่เริ่มตกสะเก็ด ดวย
ลักษณะน้ี ชาวบานจึงเรยีกวา อีสกุอีใส (มีทั้งตุมสุกตุมใส) และเปลี่ยนเปนโรคสุกใสในปจจุบัน
พบมาก ชวงปลายฤดูหนาวถึงตนฤดูรอน (มกราคมถึงมีนาคม) เชนเดียวกับหัด แตก็พบไดประปราย

ั้ ป ใ ็ ั ี ื  ็ ่ํ  15 ป โ ็ 5 9 ใตลอดทังป  พบมากในเด็กวัยเรียน หรอืกลุมเด็กอายุตํากวา 15 ป โดยเฉพาะเด็กอายุ 5-9 ขวบ ใน
ผูใหญอาจพบไดบาง ซึ่งมักเปนคนที่ไมเคยเปนโรคนี้มากอน แลวมักมีอาการและภาวะแทรกซอน
มากกวาที่พบในเด็ก

การดูแลรักษา ใหรกัษาตามอาการ ผูปวยสวนใหญจะหายจากอาการปวยในเวลาไมนานและมักจะ
ไมมีโรคแทรกซอน ยกเวนบางรายที่อาจมีการติดเช้ือโรคซ้ําบรเิวณรอยแผลตุมใส ทําใหเกิดแผลเปน
ไ ได

การปองกัน โรคน้ีติดตอไดคอนขางงายจากการสัมผัส แตถาคนที่เคยปวยแลว จะมีภูมิตานทาน
ตลอดชีวิต (ปจจุบันมีวัคซีนปองกันโรคนี้แลว แตยังมีราคาแพง) ผูที่มีความเสี่ยงตอการติดโรคนีสู้ง 
เชน บุคลากรทางการแพทย ผูดูแลเด็กในสถานเลี้ยงเด็ก ครูอนุบาลหรือช้ันประถมศึกษา เปนตน 
อาจรับวคัซีนเพื่อปองกันโรคนี้ได
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โรค ปอดบวมหมายถึงภาวะปอดซึ่งเกิดการอักเสบ ซึ่งอาจเกดิจากเชื้อแบคทีเรีย เช้ือ
่ ่ ้ ่ไวรัส ซึ่งในสภาวะที่ผิดปกตอิาจเกิดจากเชื้อรา และพยาธิ เมื่อเปนปอดบวม จะมีหนอง

และสารน้ําอยางอื่นในถุงลม ทําใหรางกายไมสามารถรบัออกซเิจน ทําใหรางกายขาด
ออกซิเจน และอาจถึงแกชีวิตได

อาการ ไข ไอ เสมหะมาก แนนหนาอกเหมือนหายใจไมออก หอบ หายใจเร็ว มักพบ
ตามหลังไขหวัดเรื้อรังหรือรุนแรง หรอืโรคหลอดลมอักเสบ โดยเฉพาะกลุมที่เปนโรค
หอบหืด

พบมาก ที่สดุในฤดูฝน และพบไดบอยในฤดูหนาว เชนกัน กลุมอายุที่พบมากคือ อายุต่ํากวา 
10 ขวบ โดยเฉพาะเด็กเล็ก อายุต่ํากวา 5 ขวบ และผูสูงอายุ

การดูแลรักษา ลูกหลานและญาติที่ปวยเปนไขหวัดหรือหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ควรไปพบแพทย
ในเบื้องตน และถาอาการยังไมทุเลา ก็ควรไปพบแพทยซ้ํา เพื่อติดตามการรักษาตอไป 

หากเด็กเล็กไมสบาย พอแมตองสังเกตอาการอยางใกลชิด เพราะเด็กยังไมสามารถบอกอาการ
เจ็บปวย และอาจมีโอกาสเปนโรคปอดบวมแทรกซอนได โดยวิธีการดูแลเด็กที่เปนหวัด โดยการให
ดื่มนํ้าหรือนมบอยๆ ใหเด็กนอนพักผอนใหเพียงพอ กินอาหารที่ยอยงาย หากมีไขใหเช็ดตัวลดไขดมนาหรอนมบอยๆ ใหเดกนอนพกผอนใหเพยงพอ กนอาหารทยอยงาย หากมไขใหเชดตวลดไข
ดวยนํ้าธรรมดา และอาจใหกินยาลดไขพาราเซทตามอล อาการจะคอยๆดีขึ้นและหายปวยภายใน 
1 สปัดาห
แตหากไมดีขึ้น โดยเด็กมีอาการ
• ซึมลง
• ไมกินนํ้าไมกินนม
• มีอาการไขสูง
• ไอ หายใจหอบเร็ว
• หายใจมีเสียงฮือหรือเสยีงหวีด
• หายใจแรงจนชายโครงบุม
ซึ่งเปนสัญญาณของอาการปอดบวม ใหรบีพาเด็กไปพบแพทย เพื่อใหเด็กไดรบัการรักษาตั้งแต
ระยะแรก อันตรายตางๆจะนอยลง
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ๆ

การปองกัน การทํารางกายใหอบอุน การดื่มนํ้าอุน การอยูในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก หลีกเล่ียง
การอยูในสถานที่ที่แออัด เพื่อลดความเสี่ยงตอการหายใจรบัเช้ือเขาไปสําหรบับุคคลทัว่ไป เวลาไอ 
จาม ควรมีผาเช็ดหนา ปดปาก จมูก ดวยทุกครั้ง และหมั่นลางมือ



ไ ั ี ไ ั ใ ไ ็ ื ไ ัไขหวัดธรรมดาจะมีอาการคลายๆ ไขหวัดใหญได แตขอแตกตางก็คือไขหวัดธรรมดา
มักมีอาการคัดจมูก นํ้ามูกไหล ไอจาม คันคอ เปนอาการเดน ไมคอยมีอาการไข และปวด
กลามเน้ือ

ความสําคัญท่ีตองแยกไขหวัดใหญออกจาก ไขหวัดธรรมดานั้น ไขหวัดใหญมีภาวะแทรกซอนได
บอยกวาโดยท่ัวไปอาการรุนแรงและยาวนานกวาไขหวัดธรรมดา ไขหวัดธรรมดามีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซอนที่รุนแรงไดนอยมาก แตไขหวัดใหญโดยเฉพาะในกลุมเสี่ยงอาจเกิดภาวะแทรกซอน
ที่รุนแรง ถึงชีวิต ไดเชนปอดบวม ดังน้ันหากแพทยวินิจฉัยแแยกอาการไขหวัดใหญออกจากไขหวัด
ธรรมดาไดก็จะ ชวยใหดแูลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงไดดีขึ้น

เช้ือหวัดเปนเช้ือไวรัสที่ทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ แบงเปนกลุมไวรัสหลักๆ 
ประมาณ 9 ชนิด แตละชนิดยังแยกไปอีกนับสบิสายพันธุ รวมกันแลวจึงมีเกิน 100 ชนิด เช้ือเหลาน้ี
ทําใหเกิดอาการของโรคตางกันไป ขึน้กับสายพันธุและภูมิคุมกันของผูติดเช้ือ เชน ไรโนไวรัส 
( Rhinovirus) อาจ ทําใหเกิดหวัดธรรมดา คัดนจมูกนํ้ามูกไหล ไอ จามในผูใหญ แตเช้ือเดียวกันน้ี
อาจทําใหเปนปอดอักเสบติดเช้ือ คอืมีไข ไอหอบเหนื่อย และอาจอันตรายถึงแกชีวิตไดในเด็กเล็กๆ 
เปนตน ไวรัสบางตัวก็ทําใหเปนหวัดคัดจมูกธรรมดา อาจมีเจ็บคอ คออกัเสบ หรืออาจมีหลอดลม
อักเสบ ซึ่งจะมีอาการไอมากตลอดเวลา ซึ่งอาจรนุแรงถึงขั้นปอดอักเสบดวย ไวรัสบางชนิดเชนเช้ือ
ไขหวัดใหญ อินฟลูเอนซาไวรัสบี (Influenza virus B) อาจทําใหมีอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ 
เพลียลกไมไหว หรอือาจมีแคเจ็บคอมีนํ้ามกเฉยๆ ก็ได แมวาจะเปนโรคที่หายเองในเพลยลุกไมไหว หรออาจมแคเจบคอมนามูกเฉยๆ กได แมวาจะเปนโรคทหายเองใน 
1 สปัดาห แตเปนโรคที่นําผูปวยไปพบแพทยมากที่สุด โดยเฉล่ียเด็กจะเปนไขหวัด 6-12 ครั้งตอป 
ผูใหญจะเปน 2-4 ครั้ง ผูหญิงเปนบอยกวาผูชายเนื่องจากใกลชิดกับเด็ก สําหรบัผูสูงอายุอาจจะเปน
ปละครั้ง

ปจจุบันยังไมมีวัคซีนปองกันโรคหวัด เน่ืองจากมีเช้ือไวรัสสาเหตุมีมากชนิด มีรายงาน
บางชิ้นระบวาวิตามินซีอาจชวยปองกนัโรคหวัดได ในขณะที่ รายงานอีกหลายชิ้นระบวาวิตามินซีไมบางชนระบุวาวตามนซอาจชวยปองกนโรคหวดได ในขณะท รายงานอกหลายชนระบุวาวตามนซไม
สามารถปองกันโรคหวัดได อยางไรก็ตาม สิ่งที่สามารถทําไดคือการดูแลสขุภาพใหแข็งแรง 
รบัประทานอาหารที่มีคุณคา เทาน้ีก็เพียงพอตอการปองกันไขหวัด

จัดทาํโดย กลุมพัฒนาภาคเีครือขายและการสื่อสารสาธารณะ สาํนักโรคตดิตอทั่วไป กรมควบคมุโรค



โรคไขหวัดใหญเปนโรคติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจอยางเฉียบพลัน เช้ือตนเหตุเปนไวรัสที่ 
เรียกวา อินฟลูเอ็นซาไวรสั (influenza virus) หรือไวรสัไขหวัดใหญ ซึ่งมีอยู 2 ชนิดคือ influenza 
virus A และ B สวนไวรัส influenza อีกชนิดหนึ่งคือ influenza virus C มีความรุนแรงนอยและไมมี
ความสําคัญในการแพรระบาด จึงอาจไมนับอยูในกลุมของโรคไขหวัดใหญ

ไ ป ี ป ื่ ั ี ื่ ไ ีอาการ ไขสงู ปวดศีรษะมาก ปวดเมือยตามตัวมาก อาจมีคลืนไส อาเจียน
พบมากที่สุดในฤดูฝน และพบไดบอยในฤดูหนาวเชนกัน กลุมอายุที่พบ มักเปน กลุมผูใหญวัยทํางาน 
และเด็กเล็กที่มีอายุต่ํากวา 5 ขวบ 

การดูแลรักษา ควรพบแพทยหากมีไขสูงมาก 

การปองกัน ปจจุบัน มีการพัฒนาวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ โดยผูที่ควรรับวัคซีน ไดแก เด็กเล็ก 
คนชรา แพทย และพยาบาลโดยตองเขารับการฉีดวัคซีนทุกป เน่ืองจากไวรัสไขหวัดใหญมีการ
แลกเปลี่ยนพันธุกรรมทําใหมีไวรัสลูกผสมสายพันธุใหมและรางกายไมมีภูมิคุมกันตอไวรัสสายพันธุใหม

กระทรวงสาธารณสุขขอใหคําแนะนําเพื่อการปองกันโรคและลดการระบาด ดังนี้

คําแนะนําสําหรับประชาชนทั่วไป
1.หากเปนประชาชนกลมเส่ียงซึ่งหากปวยเปนโรคไขหวัดใหญแลวจะมีอาการรนแรง ไดแก ผปวยโรคเรือ้รัง1.หากเปนประชาชนกลุมเสยงซงหากปวยเปนโรคไขหวดใหญแลวจะมอาการรุนแรง ไดแก ผูปวยโรคเรอรง      
หญิงมีครรภ ผูสูงอายุมากกวา 65 ป  เด็กอายุต่ํากวา 2 ป  ผูมีภูมิตานทานต่ํา และผูมีโรคอวน  ควรไปรับการฉีด
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ หรือหากเมื่อมีอาการปวยเปนไขหวัดแลว ใหรีบไปพบแพทยทันที
2.ปดปาก ปดจมูก เมื่อไอ จาม ดวยกระดาษทิชชู หรือแขนเสื้อของตนเอง สวมหนากากอนามัยเมื่อเปนไขหวัด  
เพือ่ปองกันการแพรกระจายเชื้อ
3.ลางมือบอยๆ ดวยน้ําและสบู หรือใชแอลกอฮอลเจลทาํความสะอาดมือ เช็ดทําความสะอาดพื้นผิว และสิ่งของ
ที่มีคนสัมผัสบอย ๆ
4.หลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่เส่ียงตอการติดโรค เชน สถานที่ที่มีผูคนแออัดและอากาศถายเทไมสะดวกเปน
เวลานาน หากจําเปนเขาไปในสถานที่ดังกลาวตองปองกันตนเองอยางดี  โดยเฉพาะกลุมเส่ียงควรสวมหนากาก
อนามัย
5.งดกิจกรรมการเดินทาง หยุดเรียน หยุดงาน เมื่อปวยเปนไขหวัด จนกวาจะหายเปนปกติแลวอยางนอย 1 วัน  
และในชวงเวลาดังกลาวหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชดิ  หรือใชส่ิงของรวมกับผูอืน่

ํ ํ สํ ั ั ั 
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คาแนะนาสาหรบการรวมตวกนของคนหมูมาก
หากจะมีการรวมตัวกันของคนหมูมากภายในพื้นที่อันจํากัด  เชน  การแสดงมหรสพ การประชุมขนาดใหญ   การ

แขงขันกีฬา งานนิทรรศการ งานแตงงาน งานรื่นเรงิ  งานบญุ  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในชวงที่มีการระบาดของไขหวัดใหญ 
กิจกรรมดังกลาวมีโอกาสทีจ่ะเปนแหลงแพรกระจายเชื้อโรคและผูเขารวมกิจกรรมมีความเสี่ยงทีจ่ะตดิโรค ไมวาจะเปน
สถานที่กลางแจงหรือในรม  ควรมีการปฏิบัติเชนเดยีวกัน  ดังนี้  



ํ ํ ํ ั   ิคําแนะนําสําหรับผูมารวมกิจกรรม

1. ผูที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญ  เชน  มีไข  ไอ เจ็บคอ   มีนํ้ามูกแมจะมีอาการไมมาก  ควร 
หยุดพักรักษาตัวอยูที่บานเปนเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มปวย  หรือหลังจากหายเปนปกติแลวอยางนอย 
1 วัน  และไมควรเขารวมงานหรือกจิกรรมกบัคนหมูมาก  แตหากจําเปนตองเขารวมงาน ใหสวม
หนากากอนามัยตลอดเวลา  และลางมือบอย ๆ 
2. ผูที่อยูในกลุมเสี่ยงที่หากปวยเปนโรคไขหวัดใหญจะมีอาการรุนแรง ไดแก ผูปวยโรคเรื้อรัง  หญิงู ู ุ ญ ุ ู ญ
มีครรภ ผูสูงอายุมากกวา 65 ป  เด็กอายุต่ํากวา 2 ป  ผูมีภูมิตานทานต่ํา และผูมีโรคอวน  ควร
หลีกเล่ียงการไปในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมูมาก  เพื่อลดโอกาสการติดเช้ือ  โดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่กําลังมีการระบาดของไขหวัดใหญ  
3. ประชาชนทั่วไปที่เขารวมกิจกรรม ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย  เชน ลางมือดวยน้ําและสบูหรือ
แอลกอฮอลเจลบอย ๆ   หากมีอาการไอ  จาม  ใหใชกระดาษทิชชูหรือผาปดปากปดจมูก  หากไมมี
หรือหยิบไมทัน  ไมควรใชมือปองจมูกปาก เพราะเชื้อจะติดอยูที่มือ  แลวจะไปเปรอะเปอนตาม
สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ใหไอจามใสแขนเสื้อแทน ซึ่งจะชวยลดการกระจายเชื้อ ไดดีสงของเครองใชตาง  ๆ  ใหไอจามใสแขนเสอแทน  ซงจะชวยลดการกระจายเชอ ไดด
4. การสวมหนากากอนามัยจะเปนประโยชนมาก หากผูที่มีอาการปวยเปนผูสวม เพราะจะชวยปองกัน
การแพรเช้ือเวลาไอจามไดดี สวนผูที่ไมมีอาการปวย โดยท่ัวไปไมจําเปนตองสวมหนากากอนามัย
แตอาจจะไดประโยชนจากการสวมหนากากอนามัย เพื่อปองกันการติดเช้ือ ในกรณีที่เขาไปอยูในที่
แออัด ที่อาจจะมีผูเปนไขหวัดใหญอยูดวย

คําแนะนําสําหรับผูจัดงานหรือเจาภาพงาน

1.  ผูจัดงานหรือกิจกรรมการรวมตัวของคนหมูมาก  ควรใหขอมูลคําแนะนําการปองกันการ
แพรกระจายเชื้อโรคแกกลุมเปาหมายที่จะมารวมงานหรือกิจกรรมลวงหนา โดยใชชองทางตาง ๆ 
เชน การสงจดหมายแจงขาว  การลงคําแนะนําในหนังสือพิมพ  มุมนิทรรศการรวมทั้งการประกาศใน
งาน 
2.  ผูจัดงานควรอํานวยความสะดวกในการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคแกผูรวมงาน เชน
ทําปายคําแนะนําหรือหนวยบริการใหคําแนะนําผูที่มีอาการปวยคลายไขหวัดใหญบริเวณ ทางเขางาน  
ั   ื   ิ ใ  ้ํ ใ  ีจัดอางลางมือ พรอมสบู  กระดาษทิชชู  ในหองนํา  ใหพอเพียง 
จัดใหมีผูทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณที่มีผูสัมผัสปริมาณมาก เชน ราวบันได ลูกบิดประต ู 
หองนํ้า  ดวยน้ําผงซักฟอก หรือนํ้ายาทําความสะอาดทั่วไป อยางสม่ําเสมอและบอยกวาในภาวะ
ปกติ (หากเปนประตูทีส่ามารถใชสวนอื่นของรางกาย เชน ใชดานหลังของลําตัวผลักประตูออกได 
จะชวยลดโอกาสการสัมผัสเช้ือโรค)
จัดหาหนากากอนามัยสาํหรบัผูมีอาการคลายไขหวัดใหญที่มีความจําเปนตองอยูรวมกิจกรรมจัดจุด
ปฐมพยาบาลใหการดูแลรักษาเบื้องตนแกผูปวยที่มีอาการคลายไขหวัดใหญ  โดยแยกผูปวยออก

้ ้ ่จากกิจกรรมการรวมตัวน้ัน รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการสงกลับไปรักษาตัวที่บานหรือ
โรงพยาบาล
ควรพยายามลดความแออัดของผูเขารวมกิจกรรม เชน เพิ่มจํานวนรถที่นําประชาชนเขางาน กระจาย
มุมจําหนายอาหาร 
จัดบริการทางเลือกทดแทนการมารวมงาน  เชน ใหขอมูลผานเว็บไซต  หรือ การถายทอดทาง
สื่อมวลชน 
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โรคอจจาระรวงที่พบในชวงชวงอากาศเย็น ตลาคม-กมภาพันธ สวนใหญมีสาเหตจากเชื้อไวรัส ช่ือโรคอุจจาระรวงทพบในชวงชวงอากาศเยน ตุลาคม กุมภาพนธ สวนใหญมสาเหตุจากเชอไวรส ชอ 
โรตาไวรัส( Rota virus) และมักเปนในเด็กที่มีอายุต่ํากวา 5 ขวบ โดยพบวาประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กที่
มีอายุต่ํากวา 5 ขวบ ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคอุจจาระรวงโดยกลุมเด็กที่พบบอยคือเด็ก
ที่มีอายุ 6-12 เดือน เพราะเด็กในวัยดังกลาวชอบหยิบสิ่งของที่อยูรอบตวัเขาปาก และโรตาไวรัสก็ชอบ
แฝงตัวอยูตามสิ่งของตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา 

อาการ โดยเด็กจะมีอาการถายเปนนํ้ารวมกับอาการไขและอาเจียน และมักมีอาการกนแดง ซึ่งถือวาเปนอาการ โดยเดกจะมอาการถายเปนนารวมกบอาการไขและอาเจยน และมกมอาการกนแดง ซงถอวาเปน
อาการสําคัญของโรคนี้ โดยท่ีอาการถายเปนนํ้าจะหายไดเองภายใน 3-7วัน สวนอาการไขและอาเจียน
มักมีอาการในชวง 2-3 วันแรกเทาน้ัน
 

พอแมผูปกครองควรสังเกตอาการของเด็กอยางใกลชิด หากพบวามีไขและอาเจียนประมาณ 
1-2 วัน จากนั้นก็มีอาการถายอุจจาระเปนนํ้า โดยลักษณะของอจุจาระอาจไมมีมูกหรือเลือดปน หรืออาจ
ี ป ็   ั ี ั   ใ  ั  ็ ั ป โ  ี่ ิ ิมีมูกปนเล็กนอยพรอมกับมีอาการหวัดรวมดวย ใหสงสัยวาเด็กกําลังเปนโรคอุจจาระรวงทีเกิดจากการติด
เช้ือโรตาไวรัส

          หากเด็กมีอาการรุนแรงถายอุจจาระและอาเจียนมากอาจทําใหเด็กเกิดภาวะขาดน้ํา ถา
สังเกตเห็นเด็กปากแหง กระหายน้ํา ปสสาวะนอย ใหรบีพาไปพบแพทยดวน เพราะเด็กมีโอกาสช็อก
และอาจเสียชีวิตได

การรกัษา ไมแตกตางจากโรคอจุจาระรวงดวยสาเหตุอื่นๆ คือการรักษาตามอาการ และมุงปองกัน
อาการขาดน้ําเปนหลักเพราะเปนอาการแทรกซอนสําคัญ
หากเด็กถายมากจนออนเพลียเพราะเสียนํ้า ควรใหดื่มหรือจิบสารละลายน้ําตาลเกลือแร ( ORS)ครัง้ละ
นอยบอยๆ ครั้ง เพื่อทดแทนปริมาณน้ําที่เสียไป (ไมแนะนําใหใชนํ้าอัดลมผสมเกลือหรอืนํ้าเกลือชนิด
ขวดสําหรบันักกีฬาแทน) แตถาเด็กไมสามารถดื่มเกลือแรไดเพียงพอหรือมีภาวะขาดน้ํารนแรงควรไปขวดสาหรบนกกฬาแทน) แตถาเดกไมสามารถดมเกลอแรไดเพยงพอหรอมภาวะขาดนารุนแรงควรไป
พบแพทยเพื่อใหนํ้าเกลือทางเสนเลือด
บางคนมีความเชื่อวาถาลูกอุจจาระรวงตองงดอาหารนั้นถือเปนความเขาใจที่ผิด เด็กยังตองการ
สารอาหารไปทดแทน เพียงแตควรเปลี่ยนอาหารโดยเนนอาหารจําพวกแปงและใหเด็กกินโปรตีนทีละ
นอยๆ หลีกเล่ียงอาหารเสนใยจําพวกผักและผลไม และใหลดปริมาณของอาหารในแตละมื้อลง แตเพิ่ม
จํานวนมื้อใหมากขึ้น สวนเด็กที่ยังดื่มนมก็สามารถดื่มไดตามปกติ หรืออาจเปลี่ยนเปนนมที่ไมมีนํ้าตาล
็ ่ ้ ้ ่  ้
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แล็กโทสเน่ืองจากเชื้อไวรัสน้ีจะไปทําลายเยื่อบุลําไสเปนสาเหตุใหมีปญหาในการดูดซึมนํ้าตาล
แล็กโทสที่มีอยูในนมทําใหถายเพิ่มมากขึ้นไดและไมควรใชวิธีเจือจางนมเพราะจะทําใหเด็กขาด
พลังงานที่ควรไดรับ แตถาเด็กกินนมแมอยูแลวก็ไมจําเปนตองเปลี่ยนนม



การปองกัน โรตาไวรัสมีอยูตามสิ่งแวดลอมทั่วไป เพราะฉะนั้นจึงตองใหความสําคัญกับการ
ดูแลสุขอนามัยอาหารและน้ําดื่ม การลางมือหลังการเปลี่ยนผาออม การทําความสถานที่ ของเลนของ
ใช และภาชนะทกชิ้น หลีกเล่ียงการพาเด็กไปสถานที่แออัดใช และภาชนะทุกชน หลกเลยงการพาเดกไปสถานทแออด 

นอกจากนี้ก็มีการศึกษาแลววา การเลี้ยงลูกดวยนมแมสามารถลดโอกาสการเกิดโรคอุจจาระ
รวงจากโรตาไวรัสไดเพราะลดโอกาสสมัผัสเช้ือที่ปนเปอนอยูตามขวดนมและน้ําดื่ม และในนมแมยังมี
สารและภูมิตานทานชวยปองกันการติดเช้ือโรตาไวรัสไดดวย

ในปจจบันยังมีวคัซีนทีช่วยปองกนัโรคซึง่มปีระสิทธิภาพและความปลอดภัยสงใชแลวในปจจุบนยงมวคซนทชวยปองกนโรคซงมประสทธภาพและความปลอดภยสูงใชแลว
โดยการหยอดเริม่ใหเมือ่อายุ 2 เดอืนและ 4 เดือน แตวัคซีนปองกนันี้ยังมีราคาแพงคุณ
พอคุณแมจึงตองพิจารณาถึงความคุมคาดวย แตอยางไรกต็ามวัคซีนกไ็มสามารถปองกนัเชื้อ
โรตาไวรัสได 100% เพียงแตชวยใหมีอาการทองรวงนอยลง เพราะฉะนั้นการใหวัคซีนจึง
เปนเพียงทางเลือกหนึง่ ทีจํ่าเปนเฉพาะเด็กในสถานเลี้ยงเดก็กอนวยัเรียน
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