
ข้อมลูเฝ้าระวงัโรคจากสํานกัระบาดวิทยา ปี 

พบผู้ป่วยสะสม 61,674 ราย จาก 77 

 มีผู้ ป่วยสะสมเสียชีวิต 8 ราย  

     ผู้ป่วยยืนยนัเสียชีวิตโรคมือเท้าปาก 

     ผู้ ป่วยสงสยัเสียชีวิตโรคมือเท้าปาก 

 อายทีุ�พบมากที�สดุ เรียงตามลําดบั คือ 

   จงัหวดัที�มีอตัราป่วยต่อแสนประชากรสงูสดุ 

1.จนัทบรีุ 6.พิจิตร  

2.สรุาษฎร์ธานี 7.กรุงเทพฯ

3.ตราด  8.นครสวรรค์

4.พิษณโุลก 9.อ่างทอง 

5.สระบุรี 10.เลย 

 ภาคที�มีอตัราป่วยสงูสดุ คือ ภาคเหนือ

     ภาคใต้ 91.83 ต่อแสนประชากร  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

จากข้อมูลเฝ้าระวังเหตุการณ์ทั �งหมดมีเหตุการณ์สะสมตั �งแต่เดือน มกราคม

47 เหตกุารณ์ ใน 26 จงัหวดั คือ เชียงใหม่ 

นราธิวาส นครพนม สโุขทยั พิจิตร

มกุดาหาร อํานาจเจริญ และกรุงเทพฯ

แยกเป็นผู้ ป่วยโรคมือเท้าปากยืนยัน

เหตกุารณ์เพิ�มเตมิ 1 เหตกุารณ์ 

1.จังหวัดกรุงเทพฯ ผู้ ป่วยสงสัยติดเชื �อเอนเทอโรไวรัส

มีโรคประจําตัวเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว

เขตประเวศ กรุงเทพฯ เริ�มป่วยเมื�อวันที� 

ทั �งสองข้าง  ต่อมาวันที� 29 กันยายน 

มีไข้ วันที�  2 ตุลาคม 2560 เวลา15

วชิรพยาบาล ด้วยอาการ ไข้ 40 องศาเซลเซียส มีผื�นที�มือ และที�บริเวณเท้า

เหนื�อย และเสียชีวิตในวนัที� 3 ตลุาคม

สง่ตรวจที�โรงพยาบาลรามาธิบดี อยู่ระหวา่งการรอผลตรวจทางห้องปฏิบตัิการ

 

 

 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก 
ข้อมลูเฝ้าระวงัโรคจากสํานกัระบาดวิทยา ปี 2560 ข้อมลู ณ วนัที� 9 ตลุาคม 2560 (สปัดาห์ที�

 จงัหวดั คิดเป็นอตัราป่วย 94.26 ต่อแสนประชากร เพิ�มขึ �นกว่าสปัดาห์ที�แล้ว

เสียชีวิตโรคมือเท้าปาก 3 ราย คือจงัหวดัจนัทบุรี ตาก และจังหวดัร้อยเอ็ด พบเชื �อ 

เสียชีวิตโรคมือเท้าปาก 5 ราย จงัหวดัสระแก้ว  ลพบรีุ อ่างทอง ยโสธร และ

อายทุี�พบมากที�สดุ เรียงตามลําดบั คือ 1 ปี (25.48 %)  2 ปี (23.80 %)  3 ปี (18.34 %)

แสนประชากรสงูสดุ 10 อนัดบัแรก คือ   

กรุงเทพฯ 

นครสวรรค์  

  

ภาคเหนือ 106.99 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 103.50 ต่อแสนประชากร

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 78.90 ต่อแสนประชากร ตามลําลบั

จากข้อมูลเฝ้าระวังเหตุการณ์ทั �งหมดมีเหตุการณ์สะสมตั �งแต่เดือน มกราคม 60 จนถึงปัจจจุบัน

เชียงใหม่ ยโสธร สตลู ลพบุรี อบุลราชธานี สระบุรี จนัทบุรี

พิจิตร พิษณโุลก ร้อยเอ็ด ชลบุรี  ตาก ลําพูน สระแก้ว

กรุงเทพฯ มีผู้ ป่วยสะสมรวมทั �งสิ �น 342 ราย มีผู้ ป่วยโรคมือเท้าปากเสียชีวิต

ยืนยันแล้ว 3 ราย ผู้ ป่วยสงสัยโรคมือเท้าปากเสียชีวิต 

ผู้ ป่วยสงสัยติดเชื �อเอนเทอโรไวรัสเสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 

เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้รับวัคซีนครบ อยู่ที�ชุมชนริมคลองประเวศฝั� งใต้ ซึ�งเป็นชุมชนอิสลาม

เขตประเวศ กรุงเทพฯ เริ�มป่วยเมื�อวันที� 27 กันยายน 2560 ด้วยอาการมีตุ่มใส ที�แขนด้านขวา และมีจุดแดงที�ฝ่าเท้า

กันยายน 2560 มีแผลในปาก มีผื�นขึ �นที�มือ และทานอาหารได้น้อย วันที�

15:00 น.อาการไม่ดีขึ �นจึงเข้ารักษาเป็นผู้ ป่วยในแผนกวิกฤตของโรงพยาบาล

องศาเซลเซียส มีผื�นที�มือ และที�บริเวณเท้า/ปาก ต่อมาเวลา 

ตลุาคม 2560 แพทย์สงสยัเชื �อเอนเทอโรไวรัส 71 จึงเก็บตวัอย่าง

สง่ตรวจที�โรงพยาบาลรามาธิบดี อยู่ระหวา่งการรอผลตรวจทางห้องปฏิบตัิการจากการสอบถามข้อมลู

สปัดาห์ที� 40) 

เพิ�มขึ �นกว่าสปัดาห์ที�แล้ว 1,191 ราย 

และจงัหวดัร้อยเอ็ด พบเชื �อ EV-71  

และกรุงเทพฯ  

%) 

ต่อแสนประชากร                                        

ตามลาํลบั 

จนถึงปัจจจุบัน มีเหตุการณ์สะสม                          

จนัทบุรี สริุนทร์ ขอนแก่น อ่างทอง 

สระแก้ว นครสวรรค์ ชยันาท นนทบุรี 

ราย มีผู้ ป่วยโรคมือเท้าปากเสียชีวิตสะสม 7 ราย  

โรคมือเท้าปากเสียชีวิต 5 ราย สัปดาห์นี �มีรายงาน             

 
เป็นเพศชาย อายุ 5 ปี  สัญชาติไทย                               

ประเวศฝั� งใต้ ซึ�งเป็นชุมชนอิสลาม           

ที�แขนด้านขวา และมีจุดแดงที�ฝ่าเท้า        

มีแผลในปาก มีผื�นขึ �นที�มือ และทานอาหารได้น้อย วันที� 1 ตุลาคม 2560              

อาการไม่ดีขึ �นจึงเข้ารักษาเป็นผู้ ป่วยในแผนกวิกฤตของโรงพยาบาล                           

ปาก ต่อมาเวลา 23:00 น. ผู้ ป่วยมีอาการ

จึงเก็บตวัอย่าง Nasal swab และเลือด

จากการสอบถามข้อมลู                                   



 

 

จากผู้ ปกครองของผู้ ป่วยทราบว่าตั �งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาผู้ ป่วยไม่ได้ไปเรียนที�โรงเรียนตามปกติ เนื�องจาก             

ผู้ ป่วยมีโรคประจําตัวครอบครัวจึงจ้างครูมาสอนที�บ้านสัปดาห์ละ 3 วัน ก่อนป่วยผู้ ป่วยจะขี�จักรยานเล่นกับเด็กเคย                  

ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปากและเรียนอยูที่�โรงเรียนที�พบเด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก  

การดําเนินการ 1.ค้นหาผู้ ป่วยและผู้ สัมผัสเพิ�มเติมในครอบครัว 2.ให้สุขศึกษาเกี�ยวกับโรคการป้องกันตนเอง                   

และแนะนําวิธีการทําลายเชื �อในบริเวณที�พักอาศัยรวมทั �งห้องสขุา โดยการใช้คลอรีนผงผสมนํ �า 3.สนับสนุนหน้ากาก

อนามยัและถงุมือเพื�อใช้ในการป้องกนัตนเอง ขณะทําลายเชื �อในบริเวณบ้าน 
 

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 ภเูก็ต  (ผู้ตรวจสอบ) 

นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์  (ผู้ตรวจทาน) 

นางปรัสรา กิจจารึก  (ผู้เรียบเรียง) 
กลุ่มโรคตดิต่อในเดก็ 


