
 
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก 

ข้อมลูเฝ้าระวงัโรคจากสํานกัระบาดวิทยา ปี 2561 ข้อมลู ณ วนัที� 29 มกราคม 2561 (สปัดาห์ที� 3 ) 

พบผู้ป่วยสะสม 2,032 ราย จาก 77 จงัหวดั คิดเป็นอตัราป่วย 3.11 ต่อแสนประชากร เพิ�มขึ �นกว่าสปัดาห์ที�แล้ว 747 ราย 

 มีผู้ ป่วยเสียชีวิต 0 ราย  

 อายทีุ�พบมากที�สดุ เรียงตามลําดบั คือ 1 ปี (28.40 %)  2 ปี (25.15 %)  3 ปี (16.93 %) 

   จงัหวดัที�มีอตัราป่วยต่อแสนประชากรสงูสดุ 10 อนัดบัแรก คือ   

1.เชียงราย 6.พะเยา 

2.น่าน  7.เพชรบูรณ์  

3.ลําปาง 8.ลําพนู  

4.แม่ฮ่องสอน 9.ประจวบคีรีขนัธ์ 

5.เชียงใหม่ 10.กรุงเทพฯ 

 ภาคที�มีอตัราป่วยสงูสดุ คือ ภาคเหนือ 7.11 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 3.27 ต่อแสนประชากร                                           

     ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1.45 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 1.45 ต่อแสนประชากร ตามลาํลบั ดงันี � 
 

จากข้อมูลเฝ้าระวังเหตุการณ์ทั �งหมดมีเหตุการณ์สะสมตั �งแต่เดือน มกราคม 61 จนถึงปัจจจุบัน มีเหตุการณ์สะสม                          

2 เหตกุารณ์ ใน 2 จงัหวดั คือ นครสวรรค์ และกรุงเทพฯ สปัดาห์นี �มีรายงานเหตกุารณ์เพิ�มเติม 2 เหตกุารณ์  

 

1.จังหวัดนครสวรรค์ โรค HFMD จํานวน 4 ราย ที�สถานที� รับเลี �ยงเด็กก่อนวัยเรียนเอกชนแห่งหนึ�งในหมู่ 1                     

ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์  

การดําเนินการ สิ�งที�ได้ดําเนินการไปแล้ว - สถานรับเลี �ยงเด็กจึงได้ทําการปิด ตั �งแต่วนัที� 22-29 มกราคม 2561 รวม

ทั �งสิ �น 8 วัน โดยจะเปิดทําการ วันที� 30 มกราคม 2561 และได้ทําความสะอาดอุปกรณ์ของเล่น เครื� องเล่นต่างๆ                   

ได้ให้คําแนะนําพี�เลี �ยงเดก็คดักรอง เด็กเข้า ออก ทกุเช้า และเย็นทกุวนัหลงัจากเปิดทําการอีก 7 วนั และให้ความรู้โรค มือ 

เท้า ปาก รวมทั �งแนะนําพี�เลี �ยงเดก็ทกุคนให้ความรู้กบัผู้ปกครองเพื�อเฝ้าระวงัในบุตรที�บ้านด้วย 

2.จังหวัดกรุงเทพ วนัที� 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ได้รับแจ้งจากไลน์กลุ่ม SAT DDC ว่ามีผู้ปกครอง โรงเรียน

แห่งหนึ�ง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ กรมควบคุมโรค ได้ประสานสถาบันป้องกันควบคมุโรคเขตเมือง ตามที�มีผู้ แจ้งทาง 

1422 จากการลงพื �นที�สอบสวนโรคในครั �งนั �น พบว่า มีนักเรียนทั �งหมด 4 ชั �นเรียนคือ ชั �นเด็กเลก็ ชั �นอนบุาล 1, 2 และ 3 

นกัเรียนทั �งหมดจํานวน 120 คน และพบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก จํานวน 2 ราย รายที� 1 เริ�มป่วยวนัที� 17 มกราคม 

2561 และรายที� 2 เริ�มป่วยวนัที� 29 มกราคม 2561  

การดําเนินการ ทางโรงเรียนได้มีมาตรการควบคมุโรค ดังนี � มีการคัดกรองเด็กก่อนเข้าโรงเรียนในตอนเช้า มีการสอน

ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และทําความสะอาดที�นอนเด็ก ทําความสะอาดของเลน่ทกุ 2 วนั มีการแยกผ้าเช็ดมือ  

 

 



 

 

ดังนั�น สํานักโรคติดต่อทั�วไป ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที�สาธารณสขุ ครูผู้ดแูลเด็ก ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที�ภายในศูนย์

พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนอนบุาลทกุแห่งทกุระดบัในพื �นที� ได้ดําเนินการเฝ้าระวังและปัองกนัโรคล่วงหน้าอย่างเข้มข้น                      

หากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้แจ้ง/รายงานเหตุการณ์ (ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

http://27.254.33.52/healthypreschool/home และเก็บตวัอย่างส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการหากพบว่ามีเด็กป่วย

ด้วยโรคมือเท้าปากเป็นกลุม่ก้อน มีจํานวนหลายราย หรือเป็นจํานวนมากในศนูย์พฒันาเด็กเลก็ โรงเรียนอนบุาลหรือใน

ชมุชน รวมทั �งขอความร่วมมือให้เร่งรัดการดําเนินงานป้องกันควบคมุโรคมือเท้าปากและโรคติดต่ออื�นๆ ที�พบบ่อยในเด็ก

ตามมาตรการในการดําเนินงาน ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และต่อเนื�องเพื�อไม่ให้มีเด็กป่วยและเสียชีวิตในปี 

2561 และปีตอ่ๆ ไป 

 

มาตรการในการดาํเนินงาน 

 การตรวจคดักรองเดก็เป็นประจําทกุวนัในตอนเช้า 

 แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ โดยให้ผู้ปกครองรับกลบับ้าน 

 หลีกเลี�ยงไม่ให้เด็กป่วยเล่นคลกุคลกีบัเด็กปกต ิและเมื�อป่วยควรพกัรักษาอยู่ที�บ้าน 

ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ หรือทกุครั �งที�สมัผสัสิ�งสกปรก ปนเปื�อนเชื �อโรค ได้แก่ ก่อน 

      รับประทานอาหารหลงัเข้าห้องส้วม ก่อนและหลงัทํากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

 ทําความสะอาดอปุกรณ์ เครื�องมือ ของใช้ ของเล่น ภายในศนูย์ฯ และโรงเรียนเป็นประจําทกุสปัดาห์  

                  หรือทกุครั �งที�พบมีเดก็ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก  

หากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที�สาธารณสขุใกล้บ้านทนัที 

จดัประชมุอมรมให้ความรู้ผู้ปกครอง อย่างน้อยปีละ 2 ครั �ง 

 

 

 

 

 

 

*** ควรดาํเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื�อง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน *** 
             เพื�อให้การป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากเกดิประสทิธิภาพสูงสุด 

 
 
 
 

                    นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  (ผู้ตรวจสอบ) 

                                                                                นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์  (ผู้ตรวจทาน) 

                                                                                                                                                                                                                                        นางปรัสรา กิจจารึก  (ผู้เรียบเรียง) 
                                                                  กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก 


