สถานการณ์ โรคมือ เท้ า ปากก
ข้ อมูลเฝ้าระวังโรคจากสํานันกระบาดวิทยา ปี 2561 ข้ อมูมล ณ วันที่ 177 ธันวาคม 25661 (สัปดาห์ที่ 49 )
พบผู้ป่วยสะะสม 67,122 ราย จาก 77 จังหวั
ง ด คิดเป็ นอัตราป่ วย 101.61 ต่อแสนปรระชากร เพิ่มขึ ้นกว่
้น าสัปดาห์ทีที่แล้ ว 906 รายย
 มีผ้ ปู ่ วยสสะสมเสียชีวิต 6 ราย
ผู้ป่วยยืนยั
น นเสียชีวิตโรรคมือเท้ าปาก 1 ราย คือ จังหวั
ห ดมหาสารคาม พบเชื ้อ Huuman echovirrus 9
ผู้ป่วยยืนยั
น นเสียชีวิตโรรคมือเท้ าปาก 1 ราย คืออําเภภอชัยบาดาล จัจงหวัดลพบุรี พบเชื ้อ Humaan echovirus 25
ผู้ป่วยยืนยั
น นเสียชีวิตโรรคมือเท้ าปาก 1 ราย จังหวัดพิ
ด ษณุโลก พบบเชื ้อ Enterrovvirus
ผู้ป่วยยืนยั
น นเสียชีวิตโรรคมือเท้ าปาก 1 ราย คือเมืองชุ
ง มพร จังหวัดชุ
ด มพร พบเชือ้อ EV-71
ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวติ โรคมือเท้ าปาก 2 ราย คืออําเภภอเมืองอุตรดิตถ์
ต และอําเภอนนํ ้าปาด จังหวัดอุ
ด ตรดิตถ์ พบเชื ้อ EV-71
 อายุที่พบมากที
บ
่สดุ เรี ยงตามลําดับ คือ 1 ปี (25.98 %) 2 ปี (23.559 %) 3 ปี (18.90 %)
 จังหวัดที่มีมอตั ราป่ วยต่อแสนประชาก
อ
กรสูงสุด 10 อันดั
น บแรก คือ
1.จันั ทบุรี
6.สระบุรี
2.พพะเยา
7.ระยอง
3.เชีชียงใหม่
8.แม่ฮอ่ งสอนน
4.กรุงเทพฯ
9.ลพบุรี
5.เชีชียงราย
10.นครสวรรค์ค์
 ภาคที่มีอัอตราป่ วยสูงสุด คือ ภาคกลาง 125.20 ต่อแสนประชาก
อ
กร ภาคเหนือ 125.12 ต่อแสสนประชากร ภาคใต้
ภ
84.80
ต่อแสนประชชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหหนือ 74.71 ต่อแสนประชากกร ตามลําลับ ดังนี ้
จากข้ อ มูล เฝ
เ ้ าระวัง เหตุตุก ารณ์ ทั ง้ หมมดมี เ หตุก ารณ
ณ์ ส ะสมตัง้ แต่
แ เ ดื อ น มกรราคม 61 จน ถึ ง ปั จ จจุ บัน มี เ หตุก ารณ์
ณ์
สะสม 56 เหหตุการณ์ ใน 27 จังหวัด คือ นครสวรรคค์ กรุ งเทพฯ นนทบุ
น รี เชียงใใหม่ มหาสารคาม อุตรดิตถ์
ต ตรัง ยะลาา
สงขลา ปั ตตานี
ต สตูล ลพพบุรี ตาก สิงห์หบรุ ี นครนายยก สมุทรปรากการ แพร่ นครราชสีมา จัจงหวัดอุทยั ธานี พิษณุโลกก
สุโขทัย อํานาจเจริ
น
ญ สุโขทั
โ ย บึงกาฬฬ ชุมพร ลําพูน และนครพนม มีผ้ ูเสียแล้ ว 6 ราย ยืนยั
น นแล้ ว 4 รายย สงสัย 2 รายย
สัปดาห์นี ้มีรายงานเหตุการรณ์เพิ่มเติม 1 เหตุการณ์

สัปดาห์ นีม้ ีเหตุ
ห การณ์ การระบาดโรคมือเทท้ าปาก ต่ อเนื่องจากสั
อ
ปดาห์ ทีท่ ผี ่ านมา อีก 1 เหตุการณ์

1.จังหวัดพิษณุโลก ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ
อ 6 ปี อาศัศัยอยู่ ม.3 ตําบลวงฆ้
า
อง อําเภอพรหมพิ
า
ราม จังหวัดพิษณุโลก เป็ น
นักเรี ยนชันอ
้ อนุบาล 2 ที่โรงเรี
ร ยนแห่งหนึนึ่งในตําบลวงงฆ้ อง วันที่ 4 ธันวาคม 25661 เริ่ มป่ วยอาาการมีไข้ ถ่ายเหลว
ย
หายใจจ
เหนื่อย เจ็บหน้
ห าอก ใจสัน่ อาการหายใใจเหนื่อยมากขึขึ ้น แน่นหน้ าอกเวลา
อ
16.000 น.ผู้ป่วยหายยใจลําบากแพพทย์ใส่ท่อช่วย
หายใจและสส่งต่อโรงพยาบบาลพุทธชินราาช พิษณุโลก แพทย์วินิจฉัยกล้ ามเนื ้อหัวใจอั
ใ กเสบเฉียบพลั
บ นสงสัยติดเชื
ด ้อไวรัสเอนน
เทอโร (Acute Myocarditis) และเสียชี
ย วิต ส่งตัวอย่าง Blood EDTA
E
และ suction
s
asppirate ตรวจหหา EV วันที่ 7
ธันวาคม 25561 ผลตรวจไไม่ พบเชือ้ EVV

ดังนัน้ สํานักโรคติดต่อทัว่ ไป ขอความร่ วมมือเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ครู ผ้ ดู แู ลเด็ก ผู้ปกครอง และเจ้ าหน้ าที่ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรี ยนอนุบาลทุกแห่งทุกระดับในพื ้นที่ 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://27.254.33.52/healthypreschool/home ) และเก็บตัวอย่างส่งผลตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการหากพบว่ามีเด็กป่ วย
ด้ วยโรคมือเท้ าปากเป็ นกลุ่มก้ อน มีจํานวนหลายราย หรื อเป็ นจํานวนมากในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โรงเรี ยนอนุบาลหรื อใน
ชุมชน รวมทังขอความร่
้
วมมือให้ เร่ งรัดการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้ าปากและโรคติดต่ออื่นๆ ที่พบบ่อยในเด็ก
ตามมาตรการในการดําเนินงาน ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่ งครัด และต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ มีเด็กป่ วยและเสียชีวิตในปี
2561 และปี ต่อๆ ไป
มาตรการในการดําเนินงาน
การตรวจคัดกรองเด็กเป็ นประจําทุกวันในตอนเช้ า
หลีกเลี่ยงไม่ให้ เด็กป่ วยเล่นคลุกคลีกบั เด็กปกติ และเมื่อป่ วยควรพักรักษาอยูท่ ี่บ้าน
ให้ เด็กล้ างมือบ่อยๆ หรื อทุกครัง้ ที่สมั ผัสสิง่ สกปรก ปนเปื อ้ นเชื ้อโรค ได้ แก่ ก่อน
รับประทานอาหารหลังเข้ าห้ องส้ วม ก่อนและหลังทํากิจกรรมการเรียนรู้ตา่ งๆ
ทําความสะอาดอุปกรณ์ เครื่ องมือ ของใช้ ของเล่น ภายในศูนย์ฯ และโรงเรี ยนเป็ นประจําทุกสัปดาห์
หรื อทุกครัง้ ที่พบมีเด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าปาก
หากพบเด็กป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าปาก ให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขใกล้ บ้านทันที
จัดประชุมอมรมให้ ความรู้ผ้ ปู กครอง อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้

*** ควรดําเนินการอย่ างเข้ มข้ นและต่ อเนื่อง เป็ นเวลาอย่ างน้ อย 3 เดือน ***
เพื่อให้ การป้องกันควบคุมโรคมือเท้ าปากเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายแพทย์ พรชนก รั ตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้ตรวจสอบ)
นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์ (ผู้ตรวจทาน)
นางปรั สรา กิจจารึก (ผู้เรียบเรี ยง)
กลุ่มโรคติดต่ อในเด็ก

