สถานการณ์ โรคมือ เท้ า ปาก
ข้ อมูลเฝ้าระวังโรคจากสํานักระบาดวิทยา ปี 2560 ข้ อมูล ณ วันที 17 ธันวาคม 2560 (สัปดาห์ที 50)
พบผู้ป่วยสะสม 68,962 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็ นอัตราป่ วย 105.40 ต่อแสนประชากร เพิมขึนกว่าสัปดาห์ทีแล้ ว 878 ราย
 มีผ้ ปู ่ วยสะสมเสียชีวิต 8 ราย
ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตโรคมือเท้ าปาก 3 ราย คือจังหวัดจันทบุรี ตาก และจังหวัดร้ อยเอ็ด พบเชือ EV-71
ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตโรคมือเท้ าปาก 5 ราย จังหวัดสระแก้ ว ลพบุรี อ่างทอง ยโสธร และกรุ งเทพฯ
 อายุทีพบมากทีสุด เรี ยงตามลําดับ คือ 1 ปี (25.77 %) 2 ปี (23.82 %) 3 ปี (18.10 %)
 จังหวัดทีมีอตั ราป่ วยต่อแสนประชากรสูงสุด 10 อันดับแรก คือ
1.จันทบุรี
6.กรุ งเทพฯ
2.สุราษฎร์ ธานี 7.สระบุรี
3.ตราด
8.พิจิตร
4.พะเยา
9.เชียงราย
5.พิษณุโลก 10.แม่ฮ่องสอน
 ภาคทีมีอตั ราป่ วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 123.73 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 114.42 ต่อแสนประชากร
ภาคใต้ 95.68 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 86.27 ต่อแสนประชากร ตามลําลับ

จากสถานการณ์ ในปี 2560 จะแสดงให้ เห็นว่าพบผู้ป่วยสูงสุดในสัปดาห์ ที 26-27 ของปี 2560 เทียบกับปี 2559 พบว่า
แนวโน้ มจํ านวนผู้ ป่ วยในปี 2559 สู งสุดในช่ ว งสั ปดาห์ ที 27-28 แต่ ใ นปี 2560 ซึ งพบผู้ ป่ วยเพิ มขึ นเป็ นจํ านวนมาก
มากกว่ ามัธยฐาน 5 ปี หากไม่ เร่ งรั ดดํ าเนิ นการอย่ างแข็ งขันและต่อเนื อง ทังในศูนย์ เด็ กเล็กและโรงเรี ยนอนุบาลแล้ ว
ยังคงต้ องเน้ นทีการดูแลความสะอาดภายในบ้ านทีมีเด็กอาศัยร่ วมด้ วย โดยเฉพาะบ้ านทีมี หลายคน หลายอายุ จะส่งผลให้
โรคลดลงได้ แต่ หากดํ าเนิ นการเฝ้ าระวังดูแลทํ าความสะอาดได้ ไ ม่ ทัวถึ งและต่อเนื อง จะมี เด็ กป่ วยเพิ มขึนอย่ างมาก
และอาจมีเด็กเสียชวิตเพิมขึนได้

ดังนัน สํานักโรคติดต่อทัวไป ขอความร่ วมมือเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุข ครู ผ้ ดู แู ลเด็ก ผู้ปกครอง และเจ้ าหน้ าทีภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรี ยนอนุบาลทุกแห่งทุกระดับในพืนที ได้ ดําเนินการเฝ้าระวังและปั องกันโรคล่วงหน้ าอย่างเข้ มข้ น
หากพบเด็ ก ป่ วยเป็ นโรคมื อ เท้ าปาก ให้ แจ้ ง/รายงานเหตุ ก ารณ์ (ผ่ านทางเว็ บ ไซต์ ศู น ย์ เด็ ก เล็ ก ปลอดโรค
http://demo.favouritedesign.com/healthypreschool/home)และเก็ บตั วอย่ างส่ งผลตรวจทางห้ องปฏิ บั ติ การ
หากพบว่ามี เด็กป่ วยด้ วยโรคมื อเท้ าปากเป็ นกลุ่มก้ อน มี จํานวนหลายราย หรื อเป็ นจํานวนมากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรี ย นอนุ บ าลหรื อ ในชุ ม ชน รวมทั งขอความร่ ว มมื อ ให้ เ ร่ ง รั ด การดํ า เนิ น งานป้ องกั น ควบคุม โรคมื อ เท้ าปาก
และโรคติดต่ออืนๆ ทีพบบ่ อยในเด็กตามมาตรการในการดําเนินงาน ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่ งครั ด และต่อเนื อง
เพือไม่ให้ มีเด็กป่ วยและเสียชีวิตในปี 2560 และปี ต่อๆ ไป
มาตรการในการดําเนินงาน
การตรวจคัดกรองเด็กเป็ นประจําทุกวันในตอนเช้ า
แยกเด็กป่ วยออกจากเด็กปกติ โดยให้ ผ้ ปู กครองรับกลับบ้ าน
หลีกเลียงไม่ให้ เด็กป่ วยเล่นคลุกคลีกบั เด็กปกติ และเมือป่ วยควรพักรักษาอยู่ทีบ้ าน
ให้ เด็กล้ างมือบ่อยๆ หรื อทุกครังทีสัมผัสสิงสกปรก ปนเปื อนเชือโรค ได้ แก่ ก่อน
รับประทานอาหารหลังเข้ าห้ องส้ วม ก่อนและหลังทํากิจกรรมการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ
ทําความสะอาดอุปกรณ์ เครื องมือ ของใช้ ของเล่น ภายในศูนย์ฯ และโรงเรี ยนเป็ นประจําทุกสัปดาห์
หรื อทุกครังทีพบมีเด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าปาก
หากพบเด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าปาก ให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุขใกล้ บ้านทันที
จัดประชุมอมรมให้ ความรู้ ผ้ ปู กครอง อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง

*** ควรดําเนินการอย่ างเข้ มข้ นและต่ อเนือง เป็ นเวลาอย่ างน้ อย 3 เดือน ***
เพือให้ การป้องกันควบคุมโรคมือเท้ าปากเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายแพทย์ พรชนก รั ตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้ตรวจสอบ)
นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์ (ผู้ตรวจทาน)
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