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ข้อมูลประเทศ 

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปากของประเทศไทย  จากข้อมูลรายงานโรคใน
ระบบเฝ าระวัง 506 ส านักระบาดวิทยา พบว่าข อมูลเฝ าระวังโรค ตั้ งแต่             
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2560 พบผูปวย 44,098 ราย       
จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 67.40 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย  
อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:0.75 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามล าดับ คือ 
1 ปี (25.61 %) 2ปี (24.17 %) 3 ปี (18.50 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.4 อ่ืนๆ   
ร้อยละ 0.9 พม่าร้อยละ 0.5 กัมพูชาร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/
ไต้หวันร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0  
อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 86.7 นักเรียน ร้อยละ 11.7 
อ่ืนๆร้อยละ 1.0 

ข้อมูลระดับเขต 
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560  ถึงวันที่  31  กรกฎาคม 2560  ได้รับรายงาน

ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก  จ านวนทั้งสิ้น 5,015 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 74.51  ต่อประชากรแสนคน            
ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

เมื่อพิจารณาการระบาด  โดยเทียบกับค่ามัธยฐานรายสัปดาห์ย้อนหลัง 5 ปี  (2555-2559)  พบว่า   
จ านวนผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงสัปดาห์ปัจจุบัน  จึงควรมีการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจาก
หากไม่ด าเนินการอย่างเข้มข้นอาจมีการระบาดเพ่ิมสูงขึ้นตลอดทั้งปี (ภาพที่ 1)     
 
 
 

                                     รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  
                                     ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560  
                         ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

โรคมือ  เท้า  ปาก 
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ภาพที่ 1  จ านวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ปี 2560  จ าแนกรายสัปดาห์  เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง (2555-2559)  พ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 9  (วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2560) 

 

 
ที่มา : รายงาน 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ 

เมื่อพิจารณาตามเพศ  พบเพศชายมากกว่าเพศหญิง  อัตราส่วนเพศหญิง ต่อ เพศชาย  เท่ากับ  
1:1.27  โดยกลุม่อายุที่พบร้อยละผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มวัยเด็ก 0-4 ปี ร้อยละ 87.00 รองลงมา คืออายุ 5 - 9 ปี 
และ 10 – 14 ปี ร้อยละ 10.89  และ 1.58 ตามล าดับ (ภาพที่ 2)  เมื่อจ าแนกตามอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ  
ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง  ร้อยละ  89.97  รองลงมา คือ นักเรียน ร้อยละ 9.55 และ เกษตร ร้อยละ 0.26  
(ภาพที่ 3)     
ภาพที่ 2  ร้อยละผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ปี 2560  จ าแนกรายกลุ่มอายุ พ้ืนทีเ่ขตสุขภาพที ่9  
(วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2560 ) 

ที่มา : รายงาน 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 3  ร้อยละผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ปี 2560  จ าแนกรายอาชีพ พ้ืนทีเ่ขตสุขภาพที ่9   
(วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2560) 

 
ที่มา : รายงาน 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ 

 
จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ บุรีรัมย์ อัตราป่วยเท่ากับ 83.77 ต่อประชากร

แสนคน  รองลงมาคือ จังหวัด สุรินทร์ อัตราป่วยเท่ากับ 79.83 ต่อประชากรแสนคน ,จังหวัดนครราชสีมา 
อัตราป่วยเท่ากับ 69.60 ต่อประชากรแสนคนและจังหวัดชัยภูมิ อัตราป่วยเท่ากับ 66.39 ต่อประชากรแสนคน  
ตามล าดับ  (ภาพที่ 4)  
ภาพที่ 4  อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคมือ เท้า ปาก  จ าแนกรายจังหวัด พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9   
(วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2560) 

 
ที่มา : รายงาน 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ 
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ร้อยละ 

1,825 ราย 1,325 ราย 1,115 ราย 755 ราย 
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ตารางท่ี 1  อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคมือ เท้า ปาก สูงสุด  ในพ้ืนทีเ่ขตบริการสุขภาพที ่9   
(วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2560)   

อัตราป่วยสะสมโรคมือ เท้า ปาก 
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2560 

อ าเภอท่ีมีอัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในช่วง 4 สัปดาห์ 
ที่ผ่านมา ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม  2560     

ล าดับ อ าเภอ จังหวัด อัตรา
ป่วย* 

จ านวน
ผู้ป่วย 

ล าดับ อ าเภอ จังหวัด อัตรา
ป่วย* 

จ านวน
ผู้ป่วย 

1 บ้านใหม่ไชยพจน ์ บุรีรัมย์ 240.25 65 1 โนนแดง นครราชสีมา 120.84 31 

2 บ้านด่าน บุรีรัมย์ 235.62 73 2 บ้านใหม่ไชยพจน ์ บุรีรัมย์ 110.89 30 

3 โนนแดง นครราชสีมา 233.89 60 3 บ้านด่าน บุรีรัมย์ 80.69 25 

4 ด่านขนุทด นครราชสีมา 198.04 254 4 นาโพธิ ์ บุรีรัมย์ 54.52 18 

5 โนนสวุรรณ บุรีรัมย์ 191.84 48 5 ขามทะเลสอ นครราชสีมา 54.19 16 

6 พนมดงรัก สุรินทร ์ 169.78 64 6 ซับใหญ่ ชัยภูมิ 53.15 8 

7 กาบเชิง สุรินทร ์ 156.37 95 7 พนมดงรัก สุรินทร ์ 53.06 20 

8 แก้งคร้อ ชัยภูมิ 153.86 144 8 รัตนบุร ี สุรินทร ์ 53.05 50 

9 ละหานทราย บุรีรัมย์ 147.53 108 9 หนองกี ่ บุรีรัมย์ 49.93 35 

10 รัตนบุร ี สุรินทร ์ 138.99 131 10 ประโคนชัย บุรีรัมย์ 44.86 61 

ที่มา : รายงาน 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 5  อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคมือ เท้า ปาก  จ าแนกตามอ าเภอ ในพ้ืนที่เขตบริการสุขภาพที ่9   
(วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2560)  

 

 
 

ที่มา : รายงาน 506 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน า เรื่องโรคมือ เท้า ปาก แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน รวมทั้ง

ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัย ที่ช่วยป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะการล้างมือและการรักษาสุขอนามัยของ
สภาพแวดล้อม และควรแยกของใช้ไม่ให้ปะปนกัน  

2. เฝ้าระวังในโรงเรียนโดยคัดกรองเด็กทุกคน หากพบคนใดที่มีอาการโรคมือ เท้า ปาก ต้องรีบแยกออก
และให้หยุดเรียน 7 -10 วัน หรือจนกว่าจะหายป่วย เพ่ือป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอ่ืน ๆ 

3. หากเด็กป่วยมีอาการสงสัยผู้ปกครองควรพาไปพบแพทย์เพ่ือรับการรักษาโดยเร็ว และดูแลเด็กอย่าง
ใกล้ชิด 

 


