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3 ราย รวม 8 ราย สว่นใหญ่เป็นเด็กอาย ุ1-3 ปี ท่ีเลน่และเรียนด้วยกนัในศนูย์พฒันาเด็กเลก็ อาการของผู้ ป่วยโดยรวมมี
อาการไข้ มีผ่ืนบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า นํา้ลายไหล รับประทานอาหารได้น้อย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอํานาจเจริญ 
ประเภทผู้ ป่วยนอกทัง้หมด เบือ้งต้น ทีม SRRT เครือข่ายตําบลนายม อําเภอเมืองอํานาจเจริญ ได้เก็บตวัอย่างอจุจาระ
จากผู้ ป่วยจํานวน 2 รายสง่ตรวจท่ีศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อบุลราชธานี 
การดาํเนินการ  1.ให้สขุศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กในเร่ืองการกําจดัอจุจาระของผู้ ป่วย การดแูลและสงัเกตอาการผิดปกติ
ของเด็กขณะป่วย และให้พกัรักษาตวัอยู่ท่ีบ้านประมาณ 1 สปัดาห์จนกว่าจะหายปกติ เพ่ือป้องกันการแพร่เชือ้ให้กับ
บคุคลอื่น ปัจจบุนัทกุคนหายเป็นปกติแล้ 
  
มาตรการในการดาํเนินงาน  
 การตรวจคดักรองเดก็เป็นประจําทกุวนัในตอนเช้า 

 แยกเด็กป่วยออกจากเดก็ปกติ โดยให้ผู้ปกครองรับกลบับ้าน 

 หลกีเล่ียงไมใ่ห้เดก็ป่วยเลน่คลกุคลีกบัเดก็ปกติ และเม่ือป่วยควรพกัรักษาอยูท่ี่บ้าน 

ให้เดก็ล้างมือบอ่ยๆ หรือทกุครัง้ท่ีสมัผสัสิง่สกปรก ปนเปือ้นเชือ้โรค ได้แก่ ก่อน 
      รับประทานอาหารหลงัเข้าห้องส้วม กอ่นและหลงัทํากิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ 

 ทําความสะอาดอปุกรณ์ เคร่ืองมือ ของใช้ ของเลน่ ภายในศนูย์ฯ และโรงเรียนเป็นประจําทกุสปัดาห์  
                  หรือทกุครัง้ท่ีพบมีเดก็ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก  

หากพบเดก็ป่วยเป็นโรคมอืเท้าปาก ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุใกล้บ้านทนัที 

จดัประชมุอมรมให้ความรู้ผู้ปกครอง อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** ควรดาํเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดอืน *** 
             เพ ื่อให้การป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากเกดิประสิทธ ิภาพสูงสุด   
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