
แบบรายงานเหตุการณ์เบือ้งต้นเสนอผู้บริหาร 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน 

 
ผู้ชื่อเหตุการณ ์  การสอบสวนการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก 
สถานทีเ่กิดเหตุ  โรงเรียนนิธิวิทย์ หมู่ที่ ๔ ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
วันรับแจ้งข่าว  วันท่ี 2๑ พฤษภาคม 25๖๑ 
 
แหล่งข้อมูล/ผู้แจ้งขา่ว 
นายพิเชียร อุดมแก้วกาญจน์    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    เบอร์โทร  

 
ผู้ให้ข้อมูล/รายละเอียด 

ครูประจ าชั้นอนุบาล ๒/๒   นางธนิสรา กิตติยศ เบอร์โทร ๐๘๐ ๖๗๐๙๖๙๙ 
 
รายละเอียดของเหตุการณ์ (หลังตรวจสอบข่าวแล้ว) 

เมื่อวันที่ 2๑ พฤษภาคม 25๖๑ เวลา ๐๙.๓๕ น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปางค่า 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  ได้รับแจ้งจาก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน แจ้งว่าพบผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินิจฉัย เป็นโรคมือ เท้า ปาก  เข้ารับการรักษาที่คลินิก (ไม่ทราบชื่อ)  เมื่อวันที่ 2๐  พฤษภาคม 25๖๑ 
ชื่อ ด.ช.ศุภวัฒน์ มามี  อายุ ๔ ปี   อยู่บ้านพักชลประทาน  หมู่ที่ ๔ ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัด
น่าน ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนนิธิวิทย์ ดังนั้นคณะสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบล
บ้านปางค่า จึงได้ด าเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในพ้ืนที่รายละเอียดการสอบสวนโรค  ดังนี้ 

1. เพ่ือยืนยันการวินิจฉัยโรค การระบาด และ ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาของโรค 
2. ค้นหาสาเหตุและการแพร่กระจายของโรค 
3. ก าหนดแนวทางในการควบคุมโรคและป้องกันโรคท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

ผลการสอบสวนโรค 
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 

  1.1 ผู้ป่วยชื่อด.ช.ศุภวัฒน์ มามี  อายุ ๔ ปี   อยู่บ้านพักชลประทาน  หมู่ที่ ๔ ต าบลไชย
สถาน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน บิดามีอาชีพรับราชการกรมชลประทาน 
  ๑.๒. ดช.ธนบดี  ไชยช่อฟ้า  มี  อายุ ๔ ปี   อยู่บ้านเลขที่ ๓๔/๑ ถนนรอบเมืองตะวันตก 
ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน บิดามีอาชีพค้าขาย (หน้าวิทยาลัยเทคนิคน่าน) 
  ๑.๓.ดญ.วรมล ตั้งเที่ยงธรรม มี  อายุ ๔ ปี   อยู่บ้านเลขที่ ๓๒/๒ ถนนสุมนเทวราช  ต าบล
ในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน บิดามีอาชีพค้าขาย (รถมอเตอร์ไซด์หน้าโรงแรมเทวราชน่าน) 
มาตรการที่ได้ด าเนินการไป 
สอบถามข้อมูลผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยง จากครูประจ าชั้น  ส ารวจสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนนิธิวิทย์ ส ารวจสภาพ
ทั่วไป มาตรการหรือกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนสามารถท าได้ เช่นการท าความสะอาด วัสดุ
อุปกรณ์ที่เด็กใช้ร่วมกัน และการก าจัดขยะมูลฝอย 
 
มาตรการที่จะได้ด าเนินการต่อไป 



๑.ศึกษาระบาดเชิงพรรณนา 
๑. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโรค มือ เท้า ปาก จากรายงาน 506 ของอ าเภอเมืองน่าน  
2. สังเกตและส ารวจสุขภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โรงเรียน บ้านผู้ป่วยและละแวกใกล้เคียง 
3 ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม 

๒.ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ติดตามผลตัวอย่าง Throat swab และ Serum ที่ส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลน่าน 
 
นิยามในการสอบสวนโรค 

ประเภทผู้ป่วย (Case Classification) 
1. ผู้ป่วยท่ีสงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้ป่วยที่มี อาการทางคลินิก ดังต่อไปนี้ มีแผล

เปื่อยในปากและมีอาการเจ็บ หรือ มีตุ่มพองขนาดเล็กที่ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ส้นเท้า ก้น และหรือร่วมกับอาการไข้
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ พฤษภาคม 25๖๑ 

2. ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable case) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิกและมี
ข้อมูลทางระบาดวิทยาเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่ยืนยัน 

3. ผู้ป่วยที่ยืนยัน (Confirmed case) หมายถึง ผู้ป่วยที่อาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับ
ผลการตรวจอุจจาระพบเชื้อ Enterovirus 71 

 
การควบคุม ป้องกันการระบาด 

1. ให้สุขศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งผู้ปกครองและครูประจ าชั้น ครูนามัยโรงเรียน เรื่องการเฝ้า
ระวังโรค มือเท้าปาก และการควบคุมโรค ป้องกันโรค 

2. ประสานกับผู้ดูแลโรงเรียนนิธิวิทย์  ให้ นร.ที่ป่วยหยุดเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และให้ติดตาม
และเฝ้าระวังเด็กที่เรียนที่อยู่ในชั้น หากพบผู้ป่วยเข้าข่ายอาการของโรคมือ เท้า ปาก ให้หยุดเรียนทันที และ
แจ้งให้ผู้ปกครองมารับการรักษาท่ีสถานพยาบาลทันที  

4. ให้สุขศึกษาและความรู้โรค มือ เท้า ปาก แก่ ผู้ดูแลและนักเรียนในชั้น 
5. ได้ติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย และนักเรียนในห้องดังกล่าวโดยให้เฝ้าระวัง

อาการทุกวัน จนถึงวันที ่๓1 พฤษภาคม 25๖๑ 
6. ประชาสัมพันธ์ ให้สุขศึกษา พร้อมทั้งเน้นการเฝ้าระวังอาการและค้นหาผู้ป่วยรายอ่ืนๆ ในกรณีมี่มี

ผู้ป่วยมีอาการไข้ มีตุ่มคันข้ึนที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และมีแผลในปาก ให้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลทันที 
7. แจ้ง อสม. ในพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ และให้สุขศึกษาประชาชนใน

พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
ผู้ออกสอบสวนโรคในพ้ืนที่ผู้เขียนรายงานการสอบสวน  
รพ.สต.บ้านปางค่า ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
นายช านาญ เลี้ยงเพ็ชร   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    เบอร์โทร ๐๘๑ ๑๑๑๘๘๗๙ 
นางสาวภัคธดา ธนูสนธิ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    เบอร์โทร ๐๘๑ ๙๖๑๓๐๓๑ 

 


