
ข้อมลูเฝา้ร
พบผู้ ป่วยส

 มีผู้ ป่วย
     ผู้ ป่วยยื
     ผู้ ป่วยส

 อายทุี่พ

   จงัหวดัท
1.
2.
3.
4.
5.

 ภาคท่ีมี
     ภาคใต้ 
 

จากข้อมลู
45 เหตกุา
อ่างทอง น
นนทบรีุ มุ
แยกเป็นผู้ป
เพ่ิมเติม 1

 

สัปดาห์นีม้ ี

1.จังหวัดม
นอก โรงพ
ทัง้สองราย
วนัท่ี 11 กั
แพทย์วินิ
เวลา 13.0
สาํหรับผู้ ท่ี
 
 

ระวงัโรคจากสํ
สะสม 59,071

ยสะสมเสยีชีวิ
ยืนยนัเสยีชีวิต
สงสยัเสยีชีวติโ

พบมากท่ีสดุ เ ี

ท่ีมีอตัราป่วย
จนัทบรีุ 
สรุาษฎร์ธานี
ตราด  
พิษณโุลก 
พิจิตร  

มีอตัราป่วยสงู
 90.35 ตอ่แส

ลเฝ้าระวงัเหต
รณ์ ใน 26 จงั
นราธิวาส น
มกุดาหาร แล
ป่วยโรคมือเท้
 เหตกุารณ์ 

เหตุการณ์กา

มุกดาหาร  เม
ยาบาล หว้า
ย อาย ุ1 ปี -1
กนัยายน - 14
จฉัยเบือ้งต้น

00 น. ทีม SR
ป่วยเป็นโรคมื

สาํนกัระบาดวิ
 ราย จาก 77 

วิต 7 ราย  
ตโรคมือเท้าปา
โรคมือเท้าปา

รียงตามลาํดบั

ยตอ่แสนประช
6.สระบรีุ 

 7.กรุงเทพฯ
8.นครสวรร
9.อา่งทอง 
10.เลย 

งสดุ คือ ภาคเ
สนประชากร  ภ

ตกุารณ์ทัง้หม
งัหวดั คือ เชีย
ครพนม สโุข
ละอํานาจเจริ
ท้าปากยืนยนั

รระบาดโรคมื

มื่อวนัท่ี 18 กั
นใหญ่ ว่าพบ
 ปี 3 เดือน อ

4 กันยายน 2
นว่าป่วยด้ว

RRT รพ.ห
มือเท้าปาก ร

สถาน
วิทยา ปี 2560
 จงัหวดั คิดเป็

าก 3 ราย คือจ
ก 4 ราย จงัห

บั คือ 1 ปี (25

ชากรสงูสดุ 1

ฯ 
รค์  
  

เหนือ 101.47
ภาคตะวนัออ

มดมีเหตกุารณ
ยงใหม่ ยโสธ
ขทยั พิจิตร พ
ริญ มีผู้ ป่วยส
นแล้ว 3 ราย ผ

ือเท้าปาก ต่อ

กนัยายน 256
บผู้ ป่วย 2 ราย
อาศยัอยู่บ้านห
560 เข้ารับก
ยโรคมือ เท้
หว้านใหญ่ ได้
รวมถงึแจ้งเก็บ

 
นการณ์โรค
0 ข้อมลู ณ วนั
ป็นอตัราป่วย 

จงัหวดัจนัทบุ ี
วดัสระแก้ว  ล

5.39 %)  2 ปี 

0 อนัดบัแรก 

7 ตอ่แสนประช
กเฉียงเหนือ 7

ณ์สะสมตัง้แ
ธร สตลู กรุงเท
พิษณโุลก ร้อ
สะสมรวมทัง้สิ
ผู้ ป่วยสงสัยโ

อเนื่องจากสัป

60 ทีม SRRT
ย มาด้วยอาก
หนองผือ ตําบ
การรักษาท่ีโร
า ปาก และ
ด้ลงพืน้ท่ีสอบ
บตวัอย่างอจุจ

คมือ  เท้า 
นท่ี  25 กนัยา
 90.29 ตอ่แส

รี ตาก และจงั
ลพบรีุ อา่งทอ

 (23.83 %)  3

 คือ   

ชากร ภาคกล
75.00 ตอ่แสน

แต่เดือน มกร
ทพฯ ลพบรีุ อ
อยเอ็ด ชลบุ
สิน้ 331 ราย
โรคมือเท้าปา

ดาห์ท ี่ผ่านมา

T อําเภอหว้า
การ ไข้ มีแผล
บลหว้านใหญ
รงพยาบาลหว
ะให้ยากลับไ
บสวนโรคแล
จาระเพ่ือสง่ต

ปาก 
ยน 2560 (สปั
นประชากร เพิ

งัหวดัร้อยเอด็
อง และยโสธร 

3 ปี (18.36 %

าง 99.24 ตอ่
นประชากร ตา

าคม 60 จ
อบุลราชธานี 
บรีุ ตาก ลําพู

 มีผู้ ป่วยโรค
กเสียชีวิต 4 ร

 อีก 1 เหตุกา

นใหญ่ ได้รับ
ลท่ีลิน้ ผ่ืนที่ฝ่
ญ่ อําเภอหว้า
ว้านใหญ่ วนั
ไปรักษาต่อที
ะให้ความรู้เรื
ตรวจหาเชือ้ก่อ

ปัดาห์ท่ี 38) 
พิม่ขึน้กวา่สปั

ด พบเชือ้ EV-7
  

%) 

แสนประชาก
ามลาํลบั 

จนถึงปัจจจบุั
 สระบรีุ จนัท
พนู สระแก้ว 
มือเท้าปากเ
ราย สปัดาห์นี

ารณ์ 

บแจ้งทางโทรศ
ฝามือ ฝ่าเท้าแ
านใหญ่ จงัหวั
นท่ี 12 กนัยา
ท่ีบ้าน วันท่ี 
ร่ืองโรคมือเท้
อโรค ให้แก่ผู้

ปดาห์ท่ีแล้ว 1

71  

ร                   

บนั มีเหตกุาร
ทบรีุ สริุนทร์ ข
นครสวรรค์ 
เสียชีวิตสะสม
นีมี้รายงานเห

ศพัท์จากแผน
และก้น เป็นเ
วดัมกุดาหาร 
ยน- 18 กนัย
 18 สิงหาค
ท้าปาก การป
ปกครอง  

,566 ราย 

                    

ณ์สะสม       
ขอนแก่น 
 ชยันาท      
ม 7 ราย  
หตกุารณ์

 

นกผู้ ป่วย
เพศหญิง
 เร่ิมป่วย
ยายน 60 
ม 2560       
ปฏิบตัิตวั       

  

  

 

  
  



 
การดาํเนินการ  กิจกรรมท่ีดําเนินการแล้ว - ให้ความรู้เร่ืองโรคมือ เท้า ปาก และแนะนําผู้ปกครองแยกของใช้เด็กท่ีป่วย
กับเด็กปกติ และทําความสะอาดเสือ้ผ้าท่ีปนเปือ้นนํา้มูกนํา้ลายและอุจจาระเด็กด้วยผงซักฟอกหรือนํา้ยาไฮเตอร์              
และตากแดดให้แห้ง – ประสานอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน ผู้ นําชมุชน ในการประชาสมัพนัธ์ และเฝา้ระวงัโรค 
มือ เท้า ปาก ถ้าพบผู้ มีอาการน่าสงสัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่ีโรงพยาบาลทันที – แจ้งให้คุณครูโรงเรียน              
หนองผือ-ดอนม่วง ช่วยเฝ้าระวังและเด็กนักเรียนทุกวัน หากพบผู้ ป่วยที่มีอาการสงสยัโรคมือเท้าปากให้รีบมาตรวจ              
ท่ีโรงพยาบาลหว้านใหญ่ โดยคุณครูได้คัดกรองแล้วเม่ือเช้าวันท่ี 19 กันยายน 2560 ไม่พบเด็กป่วยในโรงเรียน              
คดักรองเดก็ท่ีมีอาการสงสยัโรคมือเท้าปากในชมุชน ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2560 โดยคดักรองทัง้หมด 27 คน ไมพ่บผู้ ป่วย
เพิ่มเติม กิจกรรมที่ต้องดําเนินการต่อไป 1.เก็บตัวอย่างอุจจาระส่งตรวจหาเชือ้ก่อโรค ในวันท่ี 21 กันยายน 2560              
โดยสง่ตรวจท่ีศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อบุลราชธานี จํานวน 2 ตวัอย่าง  2. การค้นหาผู้ ป่วยในชมุชนและการเฝา้ระวงั
โรคอยา่งตอ่เน่ือง 14 วนั  
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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