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การดําเนินการ ทางโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพให้คําแนะนําและมาตรการการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก           
การดําเนินการของโรงเรียน - ชีแ้จง ประชาสมัพนัธ์ผู้ปกครองเก่ียวกับโรคมือ เท้า ปาก - วดัไข้ และตรวจมือ เท้า ปาก  
เด็กก่อนเข้าห้องเรียนโดยครูประจําชัน้ – ทําความสะอาด Big Cleaning day ทกุเดือน ในกรณีห้องรวมทําความสะอาด
เดือนละ 2 ครัง้ ห้องเรียน จะทําความสะอาดทกุวนัด้วยนํา้ยาเดทตอล 
2.จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลอมก๋อย ได้รับแจ้ง        
จากเจ้าหน้าท่ีหอผู้ ป่วยนอก พบผู้ ป่วย 5 ราย เป็นเด็กในศูนย์พัฒนาแห่งหนึ่งในบ้านยางเปา ตําบลอมก๋อย อําเภอ        
อมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลอมก๋อย มีอาการคือ 1วนัก่อนมาโรงพยาบาลมีตุ่มแดงๆ จดุขาว 
บริเวณในช่องปาก ลิน้ และมือ 2 ข้าง ไม่มีไข้ ทานได้ปกติ ไม่มีแสบร้อน เล่นได้ ไม่ซมึ แพทย์วินิจฉัย Dx. Enteroviral 
vesicular pharyngitis (Hand foot mouth disease) ทางงานระบาดวิทยา โรงพยาบาลอมก๋อย ได้ออกไปค้นหาผู้ ป่วย
เพิ่มเติม ท่ีศูนย์เด็กเล็ก มีผู้ ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง อีก 2 ราย และได้แจ้งทางครูผู้ ดูแลเด็ก ให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังและ             
ถ้ามีอาการให้พามาตรวจท่ีโรงพยาบาล  
การดําเนินการ 1.ลงพืน้ท่ีเกิดโรคเพ่ือสอบสวนโรคอย่างละเอียด และดําเนินการประสานองค์การบริหารส่วนตําบล          
อมก๋อยในการทําความสะอาดศนูย์เด็กเล็ก 2.ประสานทางองค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย เพ่ือพิจารณาปิดศนูย์เด็ก
เล็กยางเปา เพ่ือทําความสะอาด เป็นเวลาจํานวน 5 วนั ทําการ คือ วนัท่ี 21-27 ธันวาคม 2560 3.รณรงค์ให้สขุวิทยา  
ส่วนบุคคล พร้อมทัง้ให้คําแนะนําเร่ืองการปฏิบัติตัวเพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่กระจายโรค รวมทัง้การป้องกันตนเอง             
4.เฝ้าระวังการเกิดโรคในกลุ่มเส่ียง จํานวน 2 ราย และถ้ามีเด็กท่ีมีอาการเข้าข่ายของโรคให้ผู้ปกครองพามาตรวจ             
ท่ีโรงพยาบาล 5.ประสานผู้ ใหญ่บ้าน หมู่ 2 และหมู่ 14 ตําบลอมก๋อย ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ประชาชน             
ในหมูบ้่าน ได้รับทราบถึงการกระจายของโรคการป้องกนัโรค และเกิดความตระหนกัในการป้องกนัตนเองและครอบครัว  
มาตรการในการดาํเนินงาน 

 การตรวจคดักรองเดก็เป็นประจําทกุวนัในตอนเช้า 

 แยกเดก็ป่วยออกจากเดก็ปกต ิโดยให้ผู้ปกครองรับกลบับ้าน 

 หลีกเล่ียงไมใ่ห้เดก็ป่วยเลน่คลกุคลีกบัเดก็ปกต ิและเม่ือป่วยควรพกัรักษาอยูท่ี่บ้าน 

ให้เดก็ล้างมือบอ่ยๆ หรือทกุครัง้ท่ีสมัผสัสิง่สกปรก ปนเปือ้นเชือ้โรค ได้แก่ ก่อน 
      รับประทานอาหารหลงัเข้าห้องส้วม ก่อนและหลงัทํากิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ 

 ทําความสะอาดอปุกรณ์ เคร่ืองมือ ของใช้ ของเลน่ ภายในศนูย์ฯ และโรงเรียนเป็นประจําทกุสปัดาห์  
                  หรือทกุครัง้ท่ีพบมีเดก็ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก  

หากพบเดก็ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุใกล้บ้านทนัที 

จดัประชมุอมรมให้ความรู้ผู้ปกครอง อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

*** ควรดาํเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดอืน *** 
             เพื่อให้การป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 
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                                                                  กลุ่มโรคตดิต่อในเดก็ 


