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สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก
โรคมือ เท้า ปาก มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Enteroviruses ที่พบในมนุษย์ซึ่งมีหลายสายพันธุ์
ลักษณะอาการของโรคคือ มีอาการไข้ร่วมกับตุ่มเล็กๆ ที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และปาก มักพบการป่วยในกลุ่มเด็ก
อายุต่ํากว่า 5 ปี เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และอยู่กัน
อย่ า งแออั ด ส่ ว นใหญ่ มี อ าการ 3 - 5 วั น แต่ บ างรายมี อ าการรุ น แรงและอาจถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต โดยเชื้ อ
Enterovirus 71 เป็นเชื้อที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งทําให้เกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิต ทั้งนี้ในเด็กที่มีอาการรุนแรง
หรือเสียชีวิตบางรายไม่มีอาการของโรคมือ เท้า ปาก
สถานการณ์การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย พบโรคมือ เท้า ปาก ได้บ่อย โดยมีการ
รายงานโรค ดังนี้
 ในปี พ.ศ. 2556 สํานักระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก 45,853 ราย อัตรา
ป่วย 72.18 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.76 กลุ่มอายุที่พบมาก
ที่สุด คือ 1 ปี (31.55 %) 2 ปี (25.47 %) 3 ปี (17.10 %) ตามลําดับ ทั้งนี้จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสน
ประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เชียงราย (255.41 ต่อแสนประชากร) ระยอง (222.02 ต่อแสนประชากร)
พะเยา (213.91 ต่อแสนประชากร) น่าน (168.20 ต่อแสนประชากร) พัทลุง (167.59 ต่อแสนประชากร)
และจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือ จังหวัดมุกดาหาร สําหรับภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ (120.84
ต่ อ แสนประชากร) ภาคใต้ (77.51 ต่ อ แสนประชากร) ภาคกลาง (67.82 ต่ อ แสนประชากร)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (47.70 ต่อแสนประชากร) ตามลําดับ โดยสถานที่ที่พบการระบาดส่วนใหญ่คือ
ศูนย์เด็กเล็ก 19 เหตุการณ์ (37%) โรงเรียนอนุบาล 18 เหตุการณ์ (35%) ชุมชน 13 เหตุการณ์ (25%)
สถานสงเคราะห์ 1 เหตุการณ์ (2%)
 ในปี พ.ศ. 2557 ข้อมูลสํานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 – 23 มีนาคม 2557
ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก 7,872 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 12.39 ต่อแสนประชากร สัดส่วนเพศชาย
ต่ อเพศหญิง 1 : 0.74 กลุ่ มอายุที่ พบมากที่สุด คือ 1 ปี (33.94 %) 2 ปี (24.07 %) 3 ปี (14.55 %)
ตามลําดับ ทั้งนี้จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เพชรบุรี (39.24 ต่อแสน
ประชากร) สุร าษฎร์ ธ านี (30.28 ต่ อ แสนประชากร) จัน ทบุร ี (28.75 ต่อ แสนประชากร) เชีย งราย
(27.28 ต่อแสนประชากร) แม่ฮ่องสอน (25.64 ต่อแสนประชากร) สําหรับภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ
ภาคเหนือ (14.85 ต่อแสนประชากร) ภาคกลาง (14.71 ต่อแสนประชากร) ภาคใต้ (10.94 ต่อแสน
ประชากร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9.33 ต่อแสนประชากร) ตามลําดับ
 สําหรับจํานวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในปี พ.ศ. 2557 คาดการณ์ว่าน่าจะมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่ม
สูงขึ้นตั้งแต่ต้นปีนับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากนั้นจํานวนผู้ป่วยจะเริ่มลดลง
และเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายน ซึ่งตรงกับฤดูกาลระบาดเป็นประจําของโรคในทุกปี ส่วนพื้นที่เฉพาะ
ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในปี พ.ศ. 2557 คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชน
โดยสรุป สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ของประเทศไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้ม
ผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2555 และ 2556 ที่มีอัตราป่วยสูงเพิ่มขึ้นเกือบ 70 เท่าของ
ปีที่มีอัตราป่วยต่ําสุด (พ.ศ. 2547) ทั้งนี้ สามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากได้เพิ่มระบบเฝ้าระวังโรค
แผลคอหอยร่วมกับโรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2554 ทําให้จํานวนผู้ป่วยสูงกว่าปี พ.ศ. 2554
จํานวน 3 - 5 เท่าในแต่ละเดือน และสูงกว่า 4 ปีย้อนหลังตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม
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รูปที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของจํานวนผูป้ ่วยโรคมือ เท้า ปาก
ปี พ.ศ. 2555 – ณ วันที่ 23 มีนาคม 2557 ของประเทศไทย
สําหรับสถานการณ์ในต่างประเทศ มีการรายงานการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ที่มีอาการรุนแรง
จากการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ในประเทศต่างๆ ของภูมิภาคเอเชีย เช่น การระบาดในประเทศมาเลเซีย
ปี พ.ศ. 2540 ประเทศบรูไนในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไต้หวันในปี พ.ศ. 2541 ประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ.
2543 และประเทศกัมพูชาในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกภาคพื้นแปซิฟิก
ตะวันตก (WPRO) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยภาพรวมพบว่าสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ประเทศ
ในแถบภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก มีแนวโน้มลดลง แต่ประเทศสิงค์โปร พบว่าระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์
2557 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ทั้งสิ้น 329 ราย โดยเพิ่มขึ้นมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีจํานวนผู้ป่วย
เพิ่มขึ้นเป็น 1.9 เท่าของปี พ.ศ. 2556 ในช่วงเวลาเดียวกัน
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