
ธรรมชาติของโรคธรรมชาติของโรค....

เชื้อสาเหตุเชื้อสาเหตุ  : :  เชื้อ Enterovirus หลายชนิด สวนใหญเกิดจากเชื้อไวรัส
       Coxsackie เปน RNA virus ในกลุม Enteroviruses
       แบงเปน 2 กลุม คือ Coxsackie A และ Coxsackie B

วิธีการแพรโรควิธีการแพรโรค  : :  เชื้อกลุมนี้เขาสูรางกายโดยการสัมผัสกับเชื้อและ
การกินเปนสวนใหญ นอกจากนี้ยังเขาไดทางการหายใจ โดยเชื้อจะ
เพิ่มจํ านวนที่บริเวณลํ าไสและทางอาหาร

โรคมือโรคมือ  เทาเทา  ปากปาก



ระยะฟกตัวของโรคระยะฟกตัวของโรค  : : ประมาณประมาณ 2- 9  2- 9 วันวัน

การติดตอการติดตอ  ::  เชื้อนี้พบไดในนํ้ ามูก นํ้ าลายและอุจจาระของผูปวย
                    ดังนั้นการติดตอจึงเกิดจากการสัมผัสนํ้ ามูก นํ้ าลาย

        หรือรับประทานอาหารหรือนํ้ าที่ปนเปอนเชื้อ
              นั้นเขาไปทางลมหายใจ อาจพบไดแตนอยมาก
                    โรคนี้ยังไมมีวัคซีนปองกัน



               มีผื่นแดง ตุมพอง (ไมคัน) และมีแผลที่ปาก - มือ- เทา
(ที่เรียกวา Hand-Food-Mouth Diseases) อาจมีไขเยื่ออาหาร
 และอาจมีการอักเสบทางลํ าไส คือ ทองเสีย ในบางราย
(พบคอนขางนอยมาก) อาจมี อาการรุนแรงคือเยื่อหุมสมอง
อักเสบ สมองอักเสบ หรือกลามเนื้อหัวใจอักเสบ

              ซึ่งเปนสาเหตุใหเสียชีวิต สวนใหญเกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส

อาการอาการ  ::



วิธีการปองกันและควบคุมโรคสํ าหรับประชาชนวิธีการปองกันและควบคุมโรคสํ าหรับประชาชน

-  การรักษาสุขวิทยาสวนบุคคล โดยการลางมือบอยๆ 
    เพื่อปองกันการติดเชื้อจากอุจจาระ
-  หลีกเลี่ยงมิใหเด็กคลุกคลีกับผูปวย
-  หากมีเด็กปวยใหรีบพาเด็กไปพบแพทย ถาพบอาการของโรคไดแก 
    มีไขนาน 2-3 วัน เจ็บคอ นํ้ ามูกไหล มีแผลในปาก มีผื่น
   (มักเปนตุมพองใสรอบๆ แดง) บริเวณมือ เทา และกน อาเจียน ทองเสีย
    เหนื่อย และออนเพลีย ถามีอาการไมดีขึ้น เชน ซึม ไมยอมทานอาหาร
    และนํ้ าอาเจียนบอย ใหรีบพาเด็กไปที่โรงพยาบาล



วิธีการปองกันและควบคุมโรคสํ าหรับประชาชนวิธีการปองกันและควบคุมโรคสํ าหรับประชาชน ( (ตอตอ))

-  แยกเด็กปวยออกจากเด็กคนอื่นๆ เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ
-  ผูดูแลตองหมั่นลางมือบอยๆ โดยเฉพาะหลังการกํ าจัดอุจจาระเด็ก
   กอนและหลังการเปลี่ยนผาออม และกอนเตรียมอาหาร
-  ทํ าความสะอาดพื้น  เครื่องใช และ เสื้อผาที่อาจปนเปอนเชื้อ
    ดวยนํ้ ายาฆาเชื้อ



การปองกันและควบคุมการปองกันและควบคุม
ในกรณีที่ไมมีรายงานผูปวย

       ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมทั่วไป ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
ไดแก
       * สถานที่ที่เปนชุมชนแออัด
       - โรงอาหาร ควรมีสถานที่ที่สํ าหรับลางมือและสบู มีภาชนะ
ใสอาหาร ตักอาหาร แกวนํ้ าที่สะอาด และจํ านวนเพียงพอกับผูบริโภค
       - สระวายนํ้ า ควรมีการดํ าเนินการใสคลอรีนตามมาตรฐาน



การปองกันและควบคุมการปองกันและควบคุม ( (ตอตอ))

- โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก ควรมีมาตรฐานการ
ใหพี่เลี้ยงเด็ก หรือครูที่เลี้ยงเด็กมีการลางมือใหสะอาดทุกครั้ง
ที่มีการสัมผัสนํ้ ามูก  นํ้ าลาย อุจจาระของเด็กนั้นๆเปนประจํ า

    * สุขอนามัยสวนบุคคล ไดแก
   - การลางมือกอนรับประทานอาหาร
   - การลางมือหลังจากขับถายทุกครั้ง
   - การใชชอนกลางในการรับประทานอาหารกับผูอื่น
   - มีการใชอุปกรณในการรับประทานอาหาร สวนตัวไมปะปนกับผูอื่น



1.ฝ ามือและงามนิ้วมือดานหนา
วิธีการลางมือที่ถูกตองวิธีการลางมือที่ถูกตอง



2.หลังมือและงามนิ้วมือดานหลัง



3.นิ้วและขอนิ้วมือดานหลัง



4.นิ้วหัวแมมือ



5.ปลายนิ้วมือ



6.รอบขอมือ



ในกรณีที่มีรายงานผูปวยในกรณีที่มีรายงานผูปวย  หรือมีการระบาดหรือมีการระบาด

* ควรมีมาตรการเขมงวด สํ าหรับสถานที่ที่เปนชุมชนแออัด ไดแก
    - โรงอาหาร ควรมีสถานที่ที่สํ าหรับลางมือและสบู มีภาชนะใสอาหาร 
ตักอาหาร แกวนํ้ าที่สะอาดและมีจํ านวนเพียงพอกับผูบริโภค
   - สระวายนํ้ า ตองมีการตรวจสอบสารคลอรีนตกคาง ไมนอยกวา 
0.2 ppm.
   - โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก ตองมีมาตรการเขมงวด 
โดยใหพี่เลี้ยงหรือครูที่เลี้ยงเด็ก มีการลางมือใหสะอาดดวยสบูทุกครั้ง
ที่มีการสัมผัสนํ้ ามูก นํ้ าลาย  อุจจาระของเด็กนั้นๆ



ในกรณีที่มีรายงานผูปวยในกรณีที่มีรายงานผูปวย  หรือมีการระบาดหรือมีการระบาด ( (ตอตอ))

* สุขอนามัยสวนบุคคล  ไดแก
    - การลางมือกอนรับประทานอาหาร
    - การลางมือหลังจากขับถายทุกครั้ง
    - การใชชอนกลางในการรับประทานอาหารกับผูอื่น
    - มีการใชอุปกรณในการรับประทานอาหาร  ของใชสวนตัว
ไมปะปนกับผูอื่น



มาตรการควบคุมการระบาด
ของโรคมือ เทา และ ปาก
ในสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน



สถานเลี้ยงเด็กกลางวันสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน
1.1 เฝ าระวังการเกิดโรคมือ เทา และปาก ในเด็กนักเรียน
ทุกราย หากพบลักษณะอาการดังตอไปนี้

        ใหแจงไปยังหนวยควบคุมโรคติดเชื้อ/ ศูนยสุขภาพชุมชน
     ซึ่งอาการดังกลาว  ไดแก

- ไข
- แผลในชองปาก หรือกระพุงแกม
- มีตุมพองบริเวณฝ ามือและฝ าเทา



สถานเลี้ยงเด็กกลางวันสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน  ((ตอตอ))
 - เม็ดแดงหรือตุมพองใส (maculopapular or vesicular rash)
ที่บริเวณฝ ามือ
 - เม็ดแดงหรือตุมพองใส (maculopapular or vesicular rash)
ที่บริเวณฝ าเทา



สถานเลี้ยงเด็กกลางวันสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน  ((ตอตอ))

1.2 ใหเด็กนักเรียนที่มีลักษณะ
 ดังกลาวหยุดเรียนจนกวาไมปรากฏ
   อาการ ภายหลังจากไดรับ
     การตรวจจากแพทย
       หนวยโรคติดเชื้อ
    ภาควิชากุมารเวชศาสตร



สถานเลี้ยงเด็กกลางวันสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน  ((ตอตอ))
 1.3 ภาชนะใสอาหาร เชน จาน ชาม ชอน
   ที่ตักอาหารและแกวนํ้ า ใหลางดวย
   นํ้ ายาลางจานและลวกนํ้ ารอนทุกครั้ง
   นํ ามาผึ่งลมใหแหงและเก็บไวใน
                   ภาชนะที่มี
                   ฝาปดมิดชิด



สถานเลี้ยงเด็กกลางวันสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน  ((ตอตอ))
1.4 ผูดูแลและผูปกครองเขมงวดตอการลางมือโดย
ลางมือใหสะอาดดวยสบูทุกครั้งที่มีการสัมผัสนํ้ า
มูก นํ้ าลาย อุจจาระเด็ก



สถานเลี้ยงเด็กกลางวันสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน  ((ตอตอ))
1.5 ผูดูแลและผูปกครองเขมงวดตอการดูแล
   สุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนโดยใหลางมือกอน
   รับประทานอาหารและลางมือหลังจากการขับถาย





มาตรการในการเฝาระวังโรคมาตรการในการเฝาระวังโรค
1. การตรวจคัดกรองเด็กหรือนักเรียนทุกวันกอนเขาสถานเลี้ยงเด็ก
กลางวันหรือโรงเรียนอนุบาล
2. หากพบผูที่สงสัยใหสงตรวจกับแพทยเพื่อยืนยันการเจ็บปวย
    - POD 9, OPD นอกเวลา, OPD AE รพ.
    - ศูนยสุขภาพชุมชนทุกแหง
    - คลนิกิเด็ก
3. ผูปวย HFMD ใหงดการมาโรงเรียน จนกวาตุมพองจะหาย
(ประมาณ 1 สัปดาห )



มาตรการในการเฝาระวังโรคมาตรการในการเฝาระวังโรค  ((ตอตอ))
4. แยกผูปวยไวในบานจนกวาอาการจะหาย
5. หากมีอาการปวดศีรษะ อาเจียนพุง แขนขาออนแรง
ใหรีบนํ าสงโรงพยาบาล
6. แจงการพบผูปวยใหกับศูนยสุขภาพชุมชนที่ดูแลไดรับทราบ
เพื่อทํ าการสอบสวนโรค และควบคุมการแพรกระจายเชื้อ
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