
Talking Point โรค มือ เทา ปาก 

 จากสถานการณโรคลึกลับในประเทศกัมพูชาที่คราชีวิตเด็กกวา 64 ราย ในชวง 3 เดือนที่ผานมานั้น สาเหตุ
การเสียชวีิตหลักคือเกิดจากเชื้อ เอนเทอโรไวรัส 71 (Enterovirus 71) ซึ่งทาํใหเดก็เลก็เปนโรคมือ เทา ปาก โดยเชื้อ
ชนิดนี้สามารถเกิดขึ้นไดในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต อยางไรก็ตามขอใหรอผลการสอบสวน
โรคทั้งหมดอยางเปนทางการ 

 สําหรับประเทศไทยซึ่งมมีาตรการเฝาระวงั ปองกนัการระบาดของโรคมอื เทา ปาก อยางเขมงวด ยงัไมมี
รายงานการเสยีชีวิต โดยสถานการณปจจบัุนพบผูปวยโรคมือ เทา ปาก ทัว่ประเทศ ซึ่งหนวยงานของกระทรวง
สาธารณสุข ไดจัดทําการประชาสัมพันธผานสื่อชองทางตางๆเพื่อใหความรูแก บุคลากรโรงเรียนอนุบาล สถานเด็ก
เล็ก ผูปกครอง และสวนตางๆที่เกีย่วของ เพื่อปองกันการระบาดของโรคอยางเขมงวด  

 เชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 เปนไวรัสชนิดหนึง่ ทีก่อใหเกิดโรค มือ เทา ปาก จากเชื้อไวรัสหลากหลายชนิด ใน
ประเทศไทยพบเกิดจากเชื้อคอกซาก(ีCoxsackie) โดยสวนใหญไมรุนแรงถึงขั้นเสยีชีวิต ซึง่โรคมือ เทา ปาก มักพบ
ในเด็กเล็กอายุตํ่ากวา 5 ป โดยสวนใหญมักไมแสดงอาการ หรืออาจพบอาการเพยีงเล็กนอย โดยเกณฑที่ผูปกครอง
ควรเฝาระวงั สังเกตอาการดังนี้ 1.ไขสูง 2.ซึม 3.อาเจยีน 4.กระตุกปลายมือเทา อาการมีไข ปวดศีรษะ คลื่นไส ปวด
เมื่อย จะปรากฏอาการอยู 3-5 วนั แลวหายไดเอง หรือมีอาการไข รวมกับตุมพองเล็กๆเกิดขึ้นทีผิ่วหนังบริเวณฝามือ 
ฝาเทา และในปาก โดยตุมแผลในปากสวนใหญพบที่เพดานออน ล้ิน กระพุงแกม เปนสาเหตุใหเด็กไมดูดนม ไมกิน
อาหาร เพราะเจ็บ อาจมีน้าํลายไหล ในบางรายอาจไมพบตุมพอง แตบางรายจะมอีาการรุนแรง ข้ึนอยูกับชนิดของ
ไวรัสที่มีการติดเชื้อ 

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดเตรียมพรอมปองกันการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 
71 โดยดําเนินการรายงานโรค ดวยระบบเฝาระวงัโรค โดยสํานกัระบาดวิทยา การสอบสวนผูสัมผัสและคนหาแหลง
โรค โดยติดตามผูปวยและผูสัมผัสโรคอยางใกลชิด ในกลุมเด็กอนุบาลหรือสถานเลีย้งเด็กเลก็ การประชาสัมพนัธผาน
ชองทางตางๆเพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในการปองกนั เฝาระวังโรคดวยตนเอง รวมถงึการประชาสมัพันธ
และใหความรูแกบุคลากรหนวยงานภายใน เชน สคร.ตางๆ  สํานักสวนกลาง เพื่อสรางความเขมแข็งในการ
ดําเนนิการเฝาระวังและปองกันโรค 

 การปองกนัโรคที่สําคัญที่สุดคือ การแยกผูปวยที่เปนโรคออกจากกลุมเพื่อนในโรงเรียน สถานเลีย้งเด็ก โดย
มีรายละเอยีดดังนี ้ 

1. แยกเด็กปวยไมใหรวมกิจกรรมกับเด็กอืน่ เชน วายนํา้ไปโรงเรียน ใชสนามเด็กเลน เปนเวลา 1 สัปดาห  



2. ผูดูแลเด็กหมั่นลางมือบอยๆ โดยเฉพาะหลังเปลีย่นผาออม หรือ สัมผัสกับน้าํมูก และนํ้าลายของเด็ก  

3. ทาํความสะอาดพื้น หองน้าํ สุขา เครื่องใช ของเลน สนามเด็กเลน ตลอดจนเสื้อผาที่อาจปนเปอนเชื้อ 
ดวยนํา้ยาฆาเชื้อที่ใชทัว่ไปภายในบาน  

4. มีรายงานในเด็กปกตทิี่ติดเชื้อแลวไมมีอาการ อาจมีเชื้อในอุจจาระได 6-12 สัปดาห  

คําแนะนําสาํหรับโรงเรียน หรือสถานเลี้ยงเด็ก 

 1. ผูบริหารตองมีความตื่นตัว เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นควรประสานงานกับศูนยบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที ่
เพื่อศึกษาขอมูล และวางมาตรการรวมกนัในการปองกนัโรค 

2. จัดประชุมครู ใหความรูเกี่ยวกับโรค รวมทั้งมาตรการปองกนัโรค และควบคุมโรค โดยจัดทาํเอกสารเพื่อความ
เขาใจที่ถกูตองในการใหขอมูลกับผูปกครอง และชี้แจงกับนักเรียน 

3. ครูตองเฝาระวัง โดยการตรวจสุขภาพหรอืสังเกตนกัเรยีนทุกคน หากพบนกัเรียนมีอาการ ในขายหนาสงสัย 
เชน มีจุดหรือผ่ืนแดงอักเสบที่ล้ิน ตุมพองใสที่มือ แขน ขา หรือซึม มีไข ใหรีบแจงผูปกครองและรับนักเรียนกลับเพื่อ
พาไปพบแพทยตรวจ และแจงผลการตรวจใหโรงเรียนทราบโดยดวน หากผลการตรวจนกัเรียนเปนโรค มือ เทา ปาก 
ครูควรจดบันทึกเปนรายหองเรียน 

4. ผูบริหารตองสั่งปดโรงเรียนเปนระดับชัน้ เพื่อปองกันการระบาดของโรคมิใหแพรหลาย การปดโรงเรียนควร
ปดอยางนอย 7-10 วัน  

5. แจกเอกสารวิธีการรักษาและใหความรูผูปกครองเกี่ยวกับการปองกนัโรค มือ เทา ปาก ใหเฝาระวัง และให
นักเรียนหยุดเรียนทนัทีเมื่อเปนโรคนี ้ 

6. การปดโรงเรียน ตองระดมผูที่เกีย่วของเพื่อทาํความสะอาด ฉีด พน ฆาเชื้อบริเวณที่โรคระบาด เชน อาคาร
เรียน หองเรียน หองสมุด หองน้าํ โรงอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร สระวายน้ํา ฯลฯ 

คําแนะนําสาํหรับผูปกครอง หรือ ผูดูแลเด็ก 

1. ควรดูแลรักษาความสะอาดทั่วไป และสุขอนามัยสวนบุคคล โดยลางมือ ฟอกสบูใหสะอาดกอนเตรียมอาหาร 
กอนรับประทานอาหาร และหลังขับถายทุกครั้ง 

2. รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงใหม ๆ ไมมีแมลงวันตอม 

3. ควรใชชอนกลางในการรับประทานอาหาร ไมใชแกวน้ํา หลอดดูด ชอน ขวดนมรวมกับผูอ่ืน 



4. หลีกเลี่ยงการคลุกคลี อยูใกลชิดกับผูปวย แยกเด็กปวยออกจากเดก็ปกติ และใหหยุดเรียนจนกวาจะหายปวย 

5. หลีกเลี่ยงการนําทารกและเด็กเล็กเขาไปในสถานที่แออัด หรือที่ ๆ เด็กอยูรวมกนัจํานวนมาก หรือเลนของเลน
รวมกันในที่สาธารณะในชวงที่มีโรคระบาดมาก 

6. ผูดูแลเด็กตองตัดเล็บใหส้ัน หมัน่ลางมือบอย ๆ และรีบลางมือใหสะอาดโดยเร็ว เมื่อเช็ดน้ํามูก น้ําลาย หรือ
เปลี่ยนผาออม เสื้อผาที่เปอนอุจจาระ 

7. ทําความสะอาดพื้น เครื่องใชหรือของเลน เด็กที่อาจปนเปอนเชื้อโรคอยางสม่าํเสมอดวยน้าํยาฟอกขาว (คลอ
ร็อกซ) อัตราสวน น้ํายา 20 ซีซี ตอน้าํ 1,000 ซีซี และลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้งหนึง่ 

8. ถาพบผูปวยเปนโรค มือ เทา ปาก ควรรีบแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพืน้ที่โดยเรว็ เพื่อดําเนินการควบคุมโรค
ตอไป 

9. ควรจัดภาชนะ อุปกรณ เชน แกว จาน ชาม ชอน ผาเช็ดตัว เบาะทีน่อน แยกเฉพาะเด็กเปนรายๆ ไมใชปะปน
กันโดยเด็ดขาด 

สําหรับผูที่ตองการเดนิทางไปยังประเทศกมัพูชาหรือประเทศที่มีการระบาดของเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ควร
ระมัดระวัง ปองกัน โดยการรักษาสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี ไดแก กนิรอน ชอนกลาง ลางมือ และดืม่น้ําสะอาด ควร
หลีกเลี่ยงนําเด็กเล็ก (อายุตํ่ากวา 5 ป) รวมเดินทาง และหลีกเลีย่งการคลุกคลีกับเด็กอื่น โดยผูใหญแมไมมีอาการแสดง
อาจนาํเชื้อไปสูบุตรหลานได 


