
สถานการณ์ระบาดของโรคหัด
ในจังหวัดยะลา

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยะลา



• 1)สถานการณ์ระบาดโรคหัดในจ.ยะลา 

• 2)มาตรการควบคุมป้องกันการระบาดโรคหัดและ
การดูแลรักษา

• 3)แสวงหาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการวัคซีน 

• 4)รับฟังความคิดเห็นปัญหาเรื่องพหุวัฒนธรรมกับ
โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

กรอบการนำเสนอ

💉

💉

โรคหัด

💉

💉



ระยะติดต่อ 
5วันก่อน 

4วันหลังผื่น

ต้องได้รับฉีดวัคซีนที่
อายุ9เดือนและ2 ขวบครึ่ง 

มากกว่า95%

R0 
18

ติดต่อได้ง่าย   ได้นาน   ได้มาก



ผู้ป่วยสงสัย 
(Suspected) 
มีอาการทางค

ลินิก

มีไข้มากกว่า38องศาและมีผื่นนูนแดงขึ้นขณะยังมีไข้พร้อมทั้งมี
อาการไอ ร่วมกับอาการอื่นๆอย่างน้อย หนึ่งอาการดังนี้ 
1)มีนำ้มูก(coryza) 
2)เยื่อบุตาแดง(conjunctivitis) 
3)ตรวจพบKoplik's spot 1-2วันก่อนและหลังผื่น

ผู้ป่วยเข้าข่าย 
(Probable) 

ผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกร่วมกับมีข้อมูลทางระบาด
เชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน

ผู้ป่วยยืนยัน 
(Confirm)

ผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกและมีผลบวกตามเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งอย่าง(Measles IgM,แยกเชื้อไวรัส
ได้จากthroatหรือnasal swab)

สามารถให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง รวดเร็ว
เพื่อการเฝ้าระวังโรคหัดที่มีประสิทธิภาพ

💉

💉

นิยาม 

โรคหัด

💉

💉







สงขลา



นราธิวาส



ปัตตานี



ยะลา



Daily Executive Measles Report



ฝ่ายอำนวยการ 
(General Staff)

สสจ.ยะลา



EOC 

Measles

🎯 สสจ.ยะลา

เมือง เบตง ยะหารามัน

บันนังสตา กรงปินัง ธารโต กาบัง



สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยะลา 

ผลการดำเนินงาน
ด้านควบคุมและการดูแล
รักษาโรคหัด จ.ยะลา

เคาะกลุ่มสัมผัส

เคาะประตูโรงพยาบาล

เคาะประตูบ้าน

เคาะประตูโรงเรียน





66.3%

16.4%
7.2%

90%



มาตรการยุติการระบาดโรคหัด จังหวัดยะลา

แหล่งวัคซีน? กรม คร.? สปสช.? สปสช?

เคาะประตู 
กลุ่มสัมผัส

🏠เคาะ 
ประตูบ้าน

เคาะ 
ประตู

โรงเรียน

การดูแลรักษา
ควบคุมการ
แพร่กระจาย
เชื้อในรพ.

การ 
ส่งต่อ

6เดือน-12ปี ก่อนวัยเรียน 
9เดือน-5ขวบ

วัยเรียน 
5-12ปี

ป้องกันภา
วะแทรกซ้อน

จัดให้มีCase 
Manager เกณฑ์การ

ปรึกษาผู้
เชี่ยวชาญ
และส่งต่อ

➡วินิจฉัยและรา
ยงานใน3ชม. 
➡สอบสวนหาผู้
สัมผัสใน2วัน 
➡ฉีดวัคซีนผู้
สัมผัสใน3วัน

ฉีดเก็บตกวัคซีน 
ให้แล้วเสร็จ 
ใน2สัปดาห์

Pneumonia 
score

Isolation 
Standard 

precausion 
เกณฑ์เยี่ยม

ชุมชน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

💉

💉

3-2-3

💉

💉

EOC 
4เคาะ

🏥เคาะประตูโรงพยาบาล

โรงเรียน

😥



มาตรการการควบคุมดูแลการะบาดของโรคหัดในจ.ยะลา

เคาะกลุ่มสัมผัส ใช้มาตรการ 3-2-3ในกลุ่มสัมผัสที่อายุนัอยกว่า12ปี

เคาะประตู 
โรงพยาบาล

ควบคุมการแพร่กระจายในรพ.เช่น แยกพื้นที่ดู
แลผป.,ห้ามเด็กเยี่ยม,ใช้หลักปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อ

เคาะประตูบ้าน
กลุ่ม9เดือน-5ขวบ

เก็บตกความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในพื้นที่เป้าหมาย
ก่อนวัยเรียนเช่น ศพด , หมู่บ้าน

เคาะประตู
โรงเรียน
กลุ่ม5-12ปี

เก็บตกความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในพื้นที่เป้าหมาย
วัยเรียนเช่น โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน

💉

💉
4เคาะ

💉

💉



เคาะกลุ่มสัมผัส

เคาะกลุ่ม
สัมผัส 
(6เดือน-12ปี)

ใช้มาตรการ 3-2-3ใน
กลุ่มสัมผัสที่อายุน้อย
กว่า12ปี



3-2-3 

พิชิตหัด

เคาะกลุ่มผู้สัมผัส



Winning Process 
"Measles"

• แจ้งวินิจฉัยตามนิยามโรคให้เร็ว(Early 
Detection)ภายใน 3 ชม 

• สอบสวนโรคค้นหากลุ่มสัมผัสภายใน 2 วัน 

• ฉีดวัคซีนกลุ่มสัมผัสภายใน 3 วัน 

• รายงานข้อมูลทุกวัน

หาให้ครบ ฉีดให้ทัน

3-2-3 

พิชิตหัด

แจ้งข่าว

สอบสวน

ควบคุม



"กลุ่มสัมผัส" 
สัมผัสผู้ป่วย5วันก่อนผื่นถึง4วันหลังผื่น

• สัมผัสร่วมบ้าน 

• สัมผัสในโรงเรียน ที่ทำงานที่
อยู่ห้องเดียวกัน 

• สัมผัสคลุกคลีใกล้ชิด 

• บุคลากรสาธารณสุขที่สัมผัส
ผู้ป่วย

6-9เดือน

9เดือน-2ขวบครึ่ง

2ขวบครึ่ง-12ปี



เคาะกลุ่มสัมผัส







เคาะประตูบ้าน

เคาะประตูบ้าน 
(9เดือน-5ขวบ)

เก็บตกความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในพื้นที่เป้า
หมายก่อนวัยเรียนเช่น ศพด ,ครอบครัว



เคาะประตูบ้าน ✨
✨✨



เคาะประตูบ้าน แยกรายหมู่บ้าน

MCATT



เคาะประตูบ้าน แยกรายหมู่บ้านที่บ่ายเบี่ยงวัคซีน



เคาะประตูโรงพยาบาล

เคาะประตู 
โรงพยาบาล

ควบคุมการแพร่กระจายในรพ.เช่นประเมินผู้ป่วยด้วย
คะแนนปอดบวม(pneumonia score,แยกพื้นที่ดู
แลผป.,ห้ามเด็กเยี่ยม,ใช้หลักปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อ



มาตรการการควบคุมดูแลการะบาดของโรคหัดในจ.ยะลา

เคาะกลุ่มสัมผัส 
(6เดือน-12ปี) ใช้มาตรการ 3-2-3ในกลุ่มสัมผัสที่อายุน้อยกว่า12ปี

เคาะประตู 
โรงพยาบาล

ควบคุมการแพร่กระจายในรพ.เช่นประเมินผู้ป่วยด้วย
คะแนนปอดบวม(pneumonia score,แยกพื้นที่ดู
แลผป.,ห้ามเด็กเยี่ยม,ใช้หลักปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อ

เคาะประตูบ้าน 
(9เดือน-5ขวบ)

เก็บตกความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในพื้นที่เป้า
หมายก่อนวัยเรียนเช่น ศพด ,ครอบครัว

เคาะประตูโรงเรียน 
(5-12ปี)

เก็บตกความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในพื้นที่เป้าหมาย
วัยเรียนเช่น ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
ศูนย์เด็กกำพร้า/มูลนิธิ 💉

💉
4เคาะ

💉

💉

ลล
ลล

ลล



จัดให้มี Case  Managerเพื่อควบคุม 
และป้องกันการแพร่กระจายในรพ.   

Isolation 
Precausion

1)แยกผู้ป่วยที่สงสัยหัดจนถึง4วันหลังผื่นขึ้นในห้อง
แยกหรือพื้นที่ที่เหมาะสม 
2)จัดบริการเพื่อดูแลแบบ Onestop Service  
3)มีnursing Careเป็นการเฉพาะรายไม่ปะปนกัน

Standard 
Precausion

1)การล้างมือ(Hand Hygiene) 
2)Personal Protective Equipment((PPE) 
3)Patient Placement 
4)การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม(การระบายอากาศ)  
5)การดูแลเครื่องที่ใช้กับผู้ป่วย 
6)การซักรีดเสื้อผ้า

Regulation 
Hospital visitor

เกณฑ์การเยี่ยมที่เหมาะสมเช่นห้ามเด็กตำ่กว่า 12ปี
เยี่ยมผู้ป่วย ,กำหนดเวลาเยี่ยม 💉

💉

💉

💉

เคาะประตูโรง
พยาบาล



การเฝ้าระวังหัดในหอผู้ป่วย จัดการให้มีการวินิจฉัยตามนิยาม
โรค(สงสัย เข้าข่าย ยืนยัน)

Early Warning Signs for 
Measles complication 

Pneumonia  Score 
Otitis Media&Sepsis 
Electrolyte imbalance 
Encepalitis&Alternation of 
consciousness

การรักษาหัดที่มีภาวะแทรก
ซ้อน

มีระบบแพทย์พี่เลี้ยงปรึกษาและส่งต่อที่
รวดเร็ว

การจัดการเพื่อให้มีการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่

กระจายในรพ.

💉

💉

Cases 

Manager

💉

💉
เคาะประตูโรง

พยาบาล



เคาะประตูรพ.



เคาะประตูโรงเรียน

เคาะประตูโรงเรียน 
(5-12ปี)

เก็บตกความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในพื้นที่เป้าหมาย
วัยเรียนเช่น ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
ศูนย์เด็กกำพร้า/มูลนิธิ

🏫🏫🏫



เคาะประตูโรงเรียน

1)สำรวจกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ5-12ปีที่เข้าเกณฑ์การรับ
วัคซีน(38,410คน) 
ดำเนินงานให้แล้วเสร็จใน2สัปดาห์(12-25พย2561) 
2)ฉีดวัคซีนเด็กที่อยู่ในพื้นที่ทุกรายและให้แยกรายงานผล
ตามtype area 
3)จัดให้มีมาตรการเฉพาะสำหรับพื้นที่ยาก 
4)รายงานผลงานความก้าวหน้าทุกวัน

🏫🏫🏫



ข้อมูลจากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายในช่วงระบาดโรคหัด

เคาะประตูโรงเรียน

🏫🏫🏫



รับ-จ่ายวัคซีน



แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความครอบคลุมวัคซีนและผู้ป่วยรายใหม่

เป้าหมาย 95%



ยุติการระบาดของโรคหัด 

"ไม่พบผู้ป่วยหัดรายใหม่ติดต่อกัน 42วัน"

🎯 ✨
✨✨



ภาพกิจกรรม



ผู้แทนพิเศษรัฐบาล รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อควบคุมการระบาดโรค
หัด จากหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่19 ตค 2561 ณ กศน ปัตตานี



เลขา ศอบต ประชุมขับเคลื่อนป้องกัน ควบคุม รักษาโรคหัด"พื้นที่
ปลอดโรคหัดปี2563" วันที่13พย 2561 ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า 

อาคารเอนกประสงค์ ศอบต.



ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อควบคุมการระบาด
โรคหัด จากหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่19 ตค 2561 ณ จวนผู้ว่า











–Johnny Appleseed

“ป้อนคำอ้างอิงที่นี่” 













–Johnny Appleseed

“ป้อนคำอ้างอิงที่นี่” 















ยุติการระบาดของโรคหัด 

"ไม่พบผู้ป่วยหัดรายใหม่ติดต่อกัน 42วัน"

🎯 ✨
✨✨



               
                         ความท้าทาย 

1)ขอจัดตั้งคลังวัคซีนระดับเขตสุขภาพ,จังหวัดเพื่อ
ใช้สำรองวัคซีนและกระจายวัคซันไปยังพื้นที่ระบาด 
2)ห้องแยกความดันลบจำกัด 
3)ห้องคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ
มาตรฐาน 
4)วัคซีนป้องกันปอดบวม,วัคซีนที่ไม่มีไข้(Tdap)

✨



ความท้าทาย" เดินหน้าพื้นที่ปลอดหัด2563"

1)โครงสร้างของภาคีเดินหน้า พท .ปลอดหัด(Measles 
elimination Model) 
2)timeline 
3วิเคราะห์ องค์ประกอบสำคัญของสาเหตุราก 
4)เฟส2 จะขยายไปยังโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
5)ทีมงาน เตรียมข้อมูลทำแผนในวันที่13พย2561 :9:30น 
6)ประชุมkick off กรรมการชุดใหญ่

ศอบต



ความท้าทาย" เดินหน้าพื้นที่ปลอดหัด2563"
1)กำหนดเป้า ปี2020ปลอดหัด :เด็กเกิด
ใหม่3จชต33000ต่อปี 
2)ศอบต เป็นศูนย์กลางในการประสาน :ระดม บัณฑิต
อาสา ,อสม,ทีมเฉพาะกิจ มหาลัย จังหวัด 
3)เตรียมข้อมูล เป้าหมาย 
4)ชี้เป้าพื้นที่ปฏิเสธวัคซีน  ศอบตเป็นผู้ประสาน  
5)แคมเปญ เรื่อง spot สื่อ 
6)ท้องถิ่น นอภ สาสุข ผู้นำศาสนา  นายกสมาคม ปอเนาะ 
นายกรร.สอนศาสนา จันทร์เสี้ยว ยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย 
7)องค์กรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 

ศอบต



     13พย61" เดินหน้าพื้นที่ปลอดหัด2563"
1)กำหนดให้มีอนุกรรมการจัดการเรื่องข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ฝ่ายปกครอง, สาธารณสุข,บัณฑิตอาสา 
2)ให้สาธารณสุขกำหนดเป้าพท.ที่ต้องการการสนับสนุนจากทีมแพทย์ท
หาร(กอรมน) 
3)ให้ใช้คำว่า "บ่ายเบี่ยง"แทนคำว่า"ปฏิเสธวัคซีน" 
4)ควรส่งเสริมการศึกษาช่องทางการรับสื่อฯของชาวบ้าน 
5)ผู้นำชุมชนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน 
6)บทบาทผู้นำศาสนา มติ39จังหวัดอนุโลมให้ใช้วัคซีนได้ 
7)ทำวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาข้อเสนอแนะในประเด็น "ไม่รู้ ไม่รับ ไม่
ร่วม"ของชุมชน เช่นวัคซีนหน้ามัสยิด 
8)โครงสร้างเพื่อขับเคลื่อน สาธารณสุขเป็นหลักและเป็นเลขาฯ ศอบต 
เป็นศูนย์กลางประสานงานโดยมีอนุกรรมการและwar room ศอบต

✨✨

มติ



     13พย61" เดินหน้าพื้นที่ปลอดหัด2563"
9)แนะนำว่าอย่าใช้คำที่อ่อนไหว เช่น "ไม่ฉีดแล้วตาย" จงใช้ว่า "เราพ
ยายามป้องกัน....." 
10)

ศอบต

✨✨

มติ




