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การปราศรยัถงึความกงัวลัของโรงเรยีนเกีย่วกบัโรคหดั

เอกสารอา้งองิเก ีย่วกบัโรคหดัส าหรบัโรงเรยีนและสถานดแูลเด็ก 

1. เหตใุดจงึมขีา่วกรณีโรคหดัมากขึน้ในปจัจบุนันี้
คนสว่นใหญใ่นสหรัฐฯ ไดรั้บการป้องกนัโรคหัดดว้ยการฉีดวคัซนี
สหรัฐฯ ไดเ้ห็นกรณีโรคหดัมากขึน้กวา่ปกตเินื่องจากมคีนไปรับการ
ฉีดวัคซนีป้องกันโรคหดั คางทมูและหัดเยอรมัน (MMR) นอ้ยลง
หรอืไดเ้ดนิทางไปหรอืมาจากทีต่า่ง ๆ ทีม่โีรคหดัเกดิขึน้

2. โรคหดัเป็นตน้เหตกุารเสีย่งทางสขุภาพทีโ่รงเรยีนหรอืไม่
โรคหัดเป็นโรครา้ยแรงทีแ่พรก่ระจายไดง้า่ยในผูท้ีไ่มเ่คยเป็นโรคหัด
หรอืไมเ่คยรับการฉีดวัคซนี MMR จ านวนนักเรยีนและเจา้หนา้ทีข่อง

โรงเรยีนทีไ่มไ่ดรั้บการฉีดวัคซนีป้องกันมากขึน้ หมายถงึการเสีย่งตอ่
โรคซึง่แพรก่ระจายจากบคุคลหนึง่ไปยังอกีบคุคลหนึง่ เชน่ โรคหดั

3. โรคหดัมอีาการเป็นอยา่งไร
โรคหัดสามารถท าใหเ้กดิอาการเหลา่นี้ :

• มไีขส้งู (101°ฟ หรอืสงูกวา่) • น ้าตาไหล ตาแดง
• ไอ • ผืน่ของหดัจะเริม่ขึน้บน

ใบหนา้และกระจายไปทั่ว
รา่งกาย

• มนี ้ามกู

โรคหัดสามารถท าใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้น เชน่ หอูักเสบและอาการ
ทอ้งรว่ง นอกจากนี ้ยังสามารถท าใหเ้กดิอาการอยา่งรา้ยแรง เชน่ 
โรคปอดบวม ภาวะสมองอกัเสบ (สมองบวม) และแมก้ระทั่งเสยีชวีติ

4.ทางโรงเรยีนควรท าอยา่งไรหากมบีางคนในวทิยาเขตของ
โรงเรยีนเป็นโรคหดั
โรงเรยีนควรปฏบิัตติามแนวทางเหลา่นีเ้มือ่นักเรยีนหรอืเจา้หนา้ที่
ของโรงเรยีน…

ไดร้บัการยนืยนัหรอื
สงสยัวา่เป็นโรคหดั  

• หา้มไปโรงเรยีนหรอืสถานเลีย้งเด็ก
เป็นเวลา 4 วนั หลังจากทีเ่ร ิม่มผีืน่ 
และจนกวา่จะแข็งแรงสามารถไป
โรงเรยีนหรอืสถานเลีย้งเด็กได ้

ไมเ่คยเป็นโรคหดั หรอื
ไมเ่คยรบัการฉดีวคัซนี 
MMR 

• หา้มไปโรงเรยีนหรอืสถานเลีย้งเด็ก
เป็นเวลา 21 วนั หลังจากทีส่มัผัส
กบับคุคลทีป่่วยหรอืจนกวา่การ
ทดสอบภมูคิุม้กนัยนืยันวา่พวกเขา
ไดรั้บการป้องกนั

ประเด็นทีส่ าคญั : 

• โรคหัดเป็นเชือ้ไวรัสทีม่ชีวีติ
อยูใ่นจมกูและล าคอ ซึง่
แพรก่ระจายไดง้า่ยในอากาศ
เมือ่ผูท้ีต่ดิเชือ้ไอหรอืจาม

• โรคหัดเป็นโรคทีเ่สีย่งตอ่
สขุภาพของนักเรยีนและ
เจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนซึง่ไม่
เคยเป็นโรคหัดหรอืไมเ่คย
ไดรั้บการฉีดวคัซนี MMR

• การฉีดวคัซนีเป็นวธิทีีป้่องกัน
ทีด่ทีีส่ดุเพือ่ป้องกันการตดิ
เชือ้และการแพรก่ระจายของ
โรคหัด

• การสาธารณสขุก าลังด าเนนิ
ขัน้ตอนตา่ง ๆ เพือ่ป้องกนัโรค
หัดในมณฑลลอสแอนเจลสี

ประชาชนสามารถหาขอ้มลู
เพิม่เตมิไดจ้ากทีไ่หน 
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เอกสารอา้งองิเก ีย่วกบัโรคหดัส าหรบัโรงเรยีนและสถานดแูลเด็ก 

5. โรงเรยีนสามารถป้องกนัการแพรก่ระจายของโรคหดัไดอ้ยา่งไร

เพือ่ใหเ้ด็กของทา่นมสีขุภาพด ีโปรดปฎบิัตติามเคล็ดลับดงัตอ่ไปนี ้:

สอบถามครอบครวัตา่ง ๆ และเจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนเพือ่ทราบถงึสถานภาพการฉดีวคัซนี
ป้องกนัของพวกเขา การรับการฉีดวัคซนีป้องกนัเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุเพือ่ป้องกันจากการไดรั้บหรอืการ
แพรก่ระจายโรคหัด ทกุคนควรรับการฉีดวัคซนีป้องกนัโรคหัด คางทมูและหัดเยอรมัน (MMR) หาก
พวกเขาไมเ่คยรับการฉีดวัคซนีหรอืไมท่ราบวา่ตนเคยไดรั้บการฉีดวัคซนี MMR มากอ่นหรอืไม่

ขอใหค้รอบครวัตา่ง ๆ โทรศพัทต์ดิตอ่แพทยข์องพวกเขากอ่นเป็นอนัดบัแรก ผูท้ีไ่มท่ราบ
สถานภาพการฉีดวัคซนีของตนหรอือาจเคยไดส้มัผัสกบัผูท้ีป่่วยเป็นโรคหัด ควรโทรศัพทต์ดิตอ่แพทย์
ของตนเพือ่ใหแ้พทยต์รวจสอบภมูคิุม้กนัโรคหัด หรอืเพือ่รับการฉีดวัคซนี MMR หากพวกเขาเจ็บป่วย
พวกเขาควรตดิตอ่แพทยก์อ่นเดนิทางไปยังส านักงานแพทย ์อันนีจ้ะสามารถป้องกันการแพรก่ระจาย
โรคหัดในส านักงานแพทยไ์ด ้

ถามเจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนเพือ่ทราบเกีย่วกบัอาการของโรคหดั คณะครแูละเจา้หนา้ทีข่อง
โรงเรยีนควรทราบถงึอาการของโรคหดั เพือ่สามารถบง่ชีอ้าการของโรคและด าเนนิการป้องกนัเมือ่
นักเรยีนหรอืเจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนป่วยลง

ขอใหน้กัเรยีนและเจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนอยูบ่า้นเมือ่พวกเขาป่วย อนันี้พรอ้มทัง้ขอใหพ้วกเขา
ปิดปากดว้ยแขนเสือ้หรอืกระดาษทชิชเูมือ่ไอหรอืจาม ลา้งมอืบอ่ย ๆ ดว้ยสบูแ่ละน ้า และไมส่มัผัสตา
จมกูหรอืปาก ชว่ยหยดุยัง้ผูค้นจากการตดิเชือ้และแพรก่ระจายโรคหัดทางระบบการหายใจ

6. ครอบครวัตา่ง ๆ สามารถรบัการฉดีวคัซนีไดจ้ากทีไ่หน
ครอบครัวตา่ง ๆ สามารถโทรศัพทต์ดิตอ่แพทยข์องตนเพือ่ขอรับการฉีดวัคซนี MMR ซึง่สามารถ
คุม้ครองคา่ใชจ้า่ยโดยบรษัิทประกนัสขุภาพ นอกจากนีพ้วกเขายังสามารถขอรับการฉีดวัคซนีไดท้ีร่า้น
เภสชักรรมหรอืทีค่ลนิกิทีเ่สนอการบรกิารการฉีดวัคซนีทีไ่มต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยหรอืเสยีคา่ใชจ้า่ยนอ้ย
โทรศัพทต์ดิตอ่ 2-1-1 หรอืไปที ่www.publichealth.lacounty.gov/ip เพือ่คน้หาคลนิกิทีอ่ยูใ่นบรเิวณ

ใกลเ้คยีง

7. โรงเรยีนควรปราศรยัถงึความกงัวลของครอบครวันกัเรยีนเกีย่วกบัโรคหดั
เนน้วา่การฉีดวัคซนี MMR สามารถป้องกนัโรคหดัได ้พรอ้มกบัใหพ้วกเขามั่นใจวา่ ทกุคนใน
ครอบครัวไดรั้บการฉีดวัคซนีตา่ง ๆ ครบถว้น ซึง่สามารถชว่ยใหพ้วกเขาป้องกนัตนเอง บคุคลผูท้ีพ่วก
เขารักและชมุชนของพวกเขา

ใหค้รอบครัวตา่ง ๆ ทราบวา่กรมการสาธารณสขุ มณฑลลอสแอนเจลสี ด าเนนิการเพือ่หยดุยัง้
ประชาชนจากการตดิเชือ้และการแพรก่ระจายชือ้โรค โดย :
• ท าการตรวจสอบกรณีตา่ง ๆ ของโรคหัดในมณฑล
• ระบตุวับคุคลทีอ่าจสมัผัสกบัผูท้ีป่่วยเป็นโรคหดั
• ใหก้ารศกึษาแกผู่ใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพเกีย่วกับอาการของโรคหัด การวนิจิฉัยโรคและการรายงาน

เกีย่วกบัโรคหดั
• ด าเนนิมาตรการดา้นความปลอดภยั เชน่ การใหว้ัคซนี MMR หรอืเขา้รว่มในมาตรการเขม้งวดกบั

โรงเรยีนหรอืสถานทีท่ างาน ทีม่ผีูไ้มไ่ดรั้บการฉีดวัคซนีซึง่อาจสมัผัสกับโรคหัด
• รายงานกรณีตา่ง ๆ ตอ่กรมการสาธารณสขุของรัฐแคลฟิอรเ์นยีเพือ่ทีก่รมฯ จะไดเ้ห็นถงึผลกระทบ

ของโรคหัดทั่วรัฐ

http://www.publichealth.lacounty.gov/ip

