
 
 

คําถาม – คําตอบ เรื่อง โรคมือ เทา ปาก 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

คําถาม คําตอบ 
โรคมือ เทา ปาก (Hand, Foot and 
Mouth Disease) คือโรคอะไร 

 

โรคมือ เทา และปาก เปนกลุมอาการหนึ่งของโรคติด
เชื้อเอนเทอโรไวรัส  อาการปวยเริ่มจาก มีไข มีจุดหรือผ่ืนแดง
อักเสบในปาก มักพบที่ล้ิน เหงือก และกระพุงแกม  และเกดิผ่ืนแดง 
ซ่ึงจะกลายเปนตุมพองใสทีฝ่ามือ นิ้วมือ และฝาเทา อยางไรก็ตาม 
บางรายอาจไมพบอาการตุมพองในปาก ฝามือ หรือฝาเทา 
แตมีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ปอดบวมน้ํา เยื่อหุมหัวใจ
อักเสบ และเสียชีวิตได  

 

ใครบางที่เปนกลุมเสี่ยงท่ีจะเปนโรค
มือ เทา ปาก ท่ีรุนแรง 

             เด็กทารกและเด็กเล็ก อายุต่ํากวา 5 ป เนื่องจากยังไมมีภูมิ
ตานทาน จึงมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยที่รุนแรงมากกวาเด็กโต      

 

โรคมือ เทา ปาก ติดตอไดอยางไร โรคมือ เทา ปาก มักติดตอโดยการสัมผัสอุจจาระ  น้ํามูก 
น้ําลาย หรือน้ําในตุมพองหรือแผลของผูปวยเขาสูปาก ผานทาง
มือ ส่ิงของเครื่องใช ของเลน เปนตน สวนการติดตอทางน้ําหรือ
อาหารมีโอกาสเกิดไดนอย  

 

การแพรติดตอเกิดขึ้นคอนขางงายในชวงสัปดาหแรก
ของการปวย และแมอาการทุเลาลงแลว ก็ยังอาจแพรเชื้อไดบาง  
เนื่องจากเชื้อจะถูกขับออกมากับอุจจาระไดนานถึง 6-8 สัปดาห 

 

ผูปกครองท่ีพาเด็กไปเลนเคร่ืองเลนตามศูนยการคา และ
เคร่ืองเลนตามตลาดนัดเคล่ือนท่ี ควรดูแลอยาใหเด็กอม หรือกัด
ของเลน และลางมือทุกคร้ังภายหลังจากเลนเสร็จแลว หรืองดเลน
ในสถานที่ และเครื่องเลนดังกลาว 
 

อาการของโรคเปนอยางไร เร่ิมดวยไข (อาจเปนไขสูงในชวง 1 - 2 วันแรก และ
ลดลงเปนไขต่ํา ๆ อีก 2 - 3 วัน) มีจุดหรือผ่ืนแดงอักเสบในปาก 



คําถาม คําตอบ 
มักพบที่ล้ิน เหงือก และกระพุงแกม  ทําใหเจ็บปากไมอยากทาน
อาหาร  จะเกิดผ่ืนแดง ซ่ึงจะกลายเปนตุมพองใสรอบๆ แดง ที่
บริเวณฝามือ นิ้วมือ  ฝาเทา  และอาจพบที่อ่ืน  เชน กน หัวเขา 
ฯลฯ  ผ่ืนนี้จะกลายเปนตุมพองใสรอบๆแดง (maculo-papular 
vesicles) มักไมคัน แตเวลากดจะเจ็บ ตอมาจะแตกออกเปนหลุม
ตื้นๆ (ulcer)  อาการจะดีขึ้นและแผลหายไปใน 7 – 10  วัน 

 

ในเดก็ทารกและเด็กเล็กอายตุ่ํากวา 5 ป บางรายอาจมี
อาการแทรกซอนรุนแรง เชน เยื่อหุมสมองอักเสบ (aseptic 
meningitis) กานสมองอักเสบ (brain stem encephalitis) ตามมาดวย
ปอดบวมน้ํา (pulmonary edema) กลามเนื้อหัวใจอักเสบ และระบบ
หัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว ทําใหเสียชีวติได สัญญาณ
อันตรายไดแก ไขสูงไมลดลง ซึม อาเจียนบอย  หอบ  และแขนขา
ออนแรง  เกิดภาวะอัมพาตคลายโปลิโอ   

 

หากติดเชื้อแลวจะเริ่มแสดงอาการ
เม่ือใด 

สวนใหญแสดงอาการปวยภายใน 3 - 5 วันหลังไดรับ
เชื้อ โดยไขเปนอาการแสดงเริ่มแรกของโรค 

 

โรคนี้รักษาไดหรือไม               โรคนี้ไมมียารักษาโดยเฉพาะ แพทยจะใหยารักษาตาม
อาการ เชน ยาลดไข ยาแกปวด ยาชาแกเจ็บแผลในปาก ฯลฯ แต
ไมมียาตานไวรัสชนิดนี้โดยเฉพาะ  

               โรคนี้หากผูปวยรับประทานอาหารได และพักผอน
เพียงพอ สวนใหญอาการจะไมรุนแรงและหายไดเองในชวง 7-10 
วัน  

               ตามปกติ โรคนี้มักไมรุนแรง แตเชื้อไวรัสบางชนิด เชน 
เอนเทอโรไวรัส 71 อาจทําใหมีอาการรุนแรงได จึงควรสังเกต
อาการของเด็ก  โดยเฉพาะกลุมเด็กทารก  เด็กเล็ก  หากพบมีไข
สูง ซึม ไมยอมดื่มนมหรือทานอาหาร อาเจียนบอย หอบ แขน
ขาออนแรง  ชัก อาจเกิดภาวะสมองอักเสบ หรือ น้ําทวมปอด 
ซ่ึงอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได ตองรีบพาไปพบแพทยทันที 
 
 



คําถาม คําตอบ 
จะปองกันโรคมือ เทา ปากได
อยางไร 
 

            โรคนี้ยังไมมีวัคซีนปองกัน แตปองกันไดโดยการรักษา
สุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี เชน การลางมือดวยน้ําและสบู เปน
ประจําหลังการขับถายหรือเปลี ่ยนผาออมเด็ก  และกอนการ
รับประทานอาหาร หรือปอนอาหารเด็ก รวมถึงการไมคลุกคลี
ใกลชิด ใชภาชนะอาหาร หรือของใชรวมกับผูปวย รวมกับการ
รักษาความสะอาดทั่วๆไป การจัดการสิ่งแวดลอม เชน หองน้ํา หอง
สวม หองครัวใหถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะสอนใหเด็กลางมือ
หลังจากไปเลนเครื่องเลนในศูนยการคาและตลาดนัดเคล่ือนท่ี 
              

หากบุตรหลานมีอาการปวย ควรทํา
อยางไร 

แยกเด็กปวยเพื่อปองกันไมใหเชื้อแพรไปยงัเด็กคนอ่ืน ๆ 
ผูปกครองควรรีบพาเด็กไปพบแพทย และหยุดรักษาตัวท่ีบาน
ประมาณ 5 - 7 วัน หรือจนกวาจะหายเปนปกติ ระหวางนี้ควร
สังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกดิขึ้น แตหากเด็กมีอาการแทรกซอน 
เชน ไขสูง ซึม  อาเจียน  หอบ  เปนตน  ตองรีบพากลับไปรับการ
รักษาที่โรงพยาบาลทันที  

 

ไมควรพาเดก็ไปสถานที่แออัด เชน สนามเด็กเลน สระ
วายน้ํา ตลาด และหางสรรพสินคา ควรอยูในที่ที่มีระบายถายเท
อากาศไดดี ใชผาปดจมูกปากเวลาไอจาม และระมัดระวงัการไอ
จามรดกัน และผูเล้ียงดูเด็กตองลางมือใหสะอาดทุกคร้ังหลัง
สัมผัสน้ํามูก น้ําลาย หรืออุจจาระเด็ก 
 

ผูบริหารโรงเรยีน หรือผูจัดการสถาน
รับเลี้ยง ควรดาํเนินการ อยางไรหาก
มีเด็กปวยจากโรค มือ เทา ปาก 
 

ผูบริหารโรงเรียน หรือผูจัดการสถานรับเลี้ยงเด็กออน 
ควรดําเนินการ ดังนี้ 

• แจงการระบาดไปที่หนวยงานบริการสาธารณสุขใน
พื้นที่ เพื่อใหเจาหนาที่ไปสอบสวนการระบาด ให
ความรู และคําแนะนําเผยแพรคําแนะนํา  เร่ืองโรคมือ  
เทา ปากแกผูปกครองและเด็กนักเรียน  รวมทั้งสงเสริม
พฤติกรรมอนามัยที่ชวยปองกันโรคติดตอ  โดยเฉพาะ
การลางมือ 

แนวทางการควบคุมโรคมือ เทา ปาก 
ท่ีพบในโรงเรยีน มีอะไรบาง 

• ใหครูทําการคัดกรองเด็กทุกเชา โดยดูแผลในปากและ
ผ่ืนหรือตุมน้ําที่ฝามือ เมื่อพบความผิดปกติใหพบ



คําถาม คําตอบ 
แพทยเพื่อการวินิจฉัย หากพบวาเปนโรคมือ เทา ปาก
ใหเด็กหยุดเรียน 1 สัปดาหรวมกับดําเนินมาตรการ
อ่ืนๆตามแนวทางการดําเนินงานควบคุมและปองกัน
การระบาดโรคมือ เทา ปากในโรงเรียนและศูนยเด็ก
เล็ก 

 

• หากพบแผลในปาก  (เด็กมักจะบนวาเจ็บปาก  กิน
ไมได) ควรขอความรวมมือจากผูปกครองใหเด็กหยุด
เรียน 1 สัปดาห เนื่องจากผูปวยบางรายอาจมีเพียง
อาการแผลในปากเพียงอยางเดียวโดยไมมีผ่ืนตามมือ 
หรือเทาก็ได และสามารถแพรเชื้อไปสูเด็กคนอ่ืนๆและ
ในสิ่ งแวดลอมไดและการรักษาสุขอนามั ยของ
สภาพแวดลอม และควรแยกของใชไมใหปะปนกัน  
เชน  แกวน้ํา   ชอนอาหาร    ฯลฯ 

 

• เฝาระวังโดยตรวจเดก็ทุกคน   หากพบคนใดที่มีอาการ
โรคมือ  เทา  ปาก  ตองรีบแยกออกและใหหยุดเรียน  7 
-10  วัน  หรือจนกวาจะหายปวย  เพื่อปองกันไมให
แพรเชื้อไปยังเด็กคนอื่น ๆ 

 

• ควรรีบพาเด็กปวยไปพบแพทยเพื่อรับการรักษาโดยเร็ว
และดแูลเด็กอยางใกลชิด  

 

•  พิจารณาปดหองเรียนที่มีเดก็ปวยหรือปดทั้งโรงเรียน
ช่ัวคราว (กรณีมีเดก็ปวยหลายหอง หรือหลายช้ันเรยีน) 
ประมาณ 5 - 7 วัน รวมกบัทําความสะอาดหองเรียน 
ขาวของเครื่องใชในชัน้เรียนที่ปดดวย 

 

• หากพบวามีการระบาดของโรคมือ เทา ปาก หรือ มี
ผูปวยติดเชื้อเอนเทอโรไวรสั 71 ในโรงเรียนหรือศูนย
เด็กเล็ก พิจารณาใหปดชั้นเรยีนที่มีเดก็ปวยมากกวา 2 
ราย หากมีการปวยกระจายในหลายชัน้เรยีนแนะนําให
ปดโรงเรียนเปนเวลา 5 วนั พรอมทําความสะอาด 



คําถาม คําตอบ 
อุปกรณรับประทานอาหาร, ของเลนเดก็, หองน้ํา,  
สระวายน้ํา และใหมั่นใจวาน้ําที่ใชในโรงเรียนมีระดับ
คลอรีนที่ไมต่ํากวามาตรฐาน (0.2 ppm) 

 

• ทําความสะอาดสถานที่เพื่อฆาเชื้อโรค บริเวณหองน้ํา 
หองสอม สระวายน้ํา ครัว โรงอาหาร บริเวณที่เลนของ
เด็ก สนามเดก็เลน โดยใชสารละลายเจือจางของน้ํายา
ฟอกขาว (20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 1ลิตร) หรือน้ํายาทําความ
สะอาดที่ใชตามบานเรือน แลวเช็ดลางดวยน้ําสะอาด 

  
• ทําความสะอาดของเลนเครื่องใชของเด็กดวยการซัก

ลางแลวผ่ึงแดดใหแหง 
 

• หยุดใชเครื่องปรับอากาศ เปดประตู  หนาตาง  ผามาน  
ใหแสงแดดสองใหทั่วถึง 

 
แจงการระบาดไดท่ีใดบาง            * สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  โทร. 0-2590-1882, 

0-2590-1795 
         * สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัทุกแหง 
         * สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร  โทร. 0-2245-8106 
        *  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  
           โทร.  044-212-900,   044-212-903    
               - กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง ตอ 144 
               - กลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
                  ตอ 125 

 
“สคร.5 หวงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี” 

กลุมสื่อสารความเสี่ยง และพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา   ถ.ราชราชสีมา -โชคชัย  ต.หนองบัวศาลา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
โทร. 0-4421-2900, 0-4421-2903  ตอ  123,125    โทรสาร 0-4421-8018/ www.dpck5.com   
สงขอเสนอแนะมาที่  E-mail : prdpc5korat@hotmail.com 
                                                                                                                                                                 


