
  
  

สครสคร..5 5 ห่วงใย เตือนภัย โรคห่วงใย เตือนภัย โรคมือ เท้า ปากมือ เท้า ปาก  พพ..ศศ.. 255 25577  
        
   จากข่าวการเสียชีวิตของนักเรียนอนุบาล วัย 3 ขวบ 7 เดือน ด้วยโรคมือ เท้า ปาก จากเช้ือเอนเทอโร
ไวรัส 71 ซึ่งเปน็เชื้อชนิดรุนแรง เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา  และในประเทศไทย เคยตรวจพบผู้ป่วยด้วยเชื้อ
นี้ เกือบทุกปี เราจึงควรจะต้องมาทบทวนเรื่องโรค มือ เทา้ปาก กันอีกครั้ง   
 โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease; HFMD) เป็นโรคที่มีมานานแล้วและยังเกิด
การระบาดเป็นครั้งคราว ระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ.2500 ที่ประเทศแคนาดา  เป็นโรคที่มีสาเหตจุากเชื้อไวรัส
กลุ่มที่อยู่ในลําไส้ของคน (Enterovirus) มีหลายสายพันธ์ุ ส่วนใหญ่เกดิจากเชื้อไวรัส    ค็อกซากี้ เอ 16 
(coxasckievirus A 16) แต่ถ้าเกิดจากเชื้อค็อกซากี้ ไวรัส บี (coxasckievirus B) หรือเอนเทอโรไวรัส 71 
(enterovirus 71) อาการจะรุนแรงทําให้เกดิภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ 
อัมพาต หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ การติดต่อเกิดได้ 2 ทาง คือ ทางปาก และทางเดินหายใจ เชื้อจะออกมากับ
สิ่งขับออกจากลําคอ ติดมือ หรือเชื้อที่ออกมากับอุจจาระเปื้อนมือ และผิวหนังผ่านเข้าสู่ร่างกายทางปาก โดย
เพิ่มจํานวนในลําไส้ กระจายในกระแสเลือด ในรายที่มีอาการรุนแรงจะกระจายไปอวัยวะต่าง ๆ ในอาทิตย์แรก
ของการป่วยจะพบเชื้อได้มากที่สุด 

 
อาการ 1 - 2 วันแรก มีไข้ แผลในปาก น้าํลายไหล พบตุ่ม
เล็ก ๆ ที่นิ้วมอื นิ้วเท้า บางครั้งพบที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และใน
ปาก ส่วนใหญอ่าการไม่รุนแรง หายได้เอง ส่วนใหญม่ีอาการ 
3 - 5 วัน กรณีเด็กที่มีโอกาสเสียชีวิต จะมีอาการ คือ มีไข้สูง 
3 วัน ปวดศีรษะ กระสับกระส่าย นอนไม่ได้ คลื่นไส ้อาเจียน 
ระบบประสาทผิดปกติ หน้าเบี้ยว ระบบหายใจล้มเหลว และ
เสียชีวิต    มกัเกิดกับเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปี โดยเฉพาะเด็ก
เล็ก อายุระหว่าง 2 สัปดาห์ ถึง 3 ปี  โรคนี้ไม่เป็นปัญหาใน

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยปกติถือว่าโรคมือ เท้า และปาก (hand foot and mouth disease) เป็นโรคที่ไม่
รุนแรง   ผื่นและตุ่มน้ําใสดังกล่าวสามารถหายได้เองในเวลา 5-7 วัน ไม่เกินสองสัปดาห์ แต่ในบางครั้งที่มกีาร
ระบาด เชื้อไวรัสสายพันธ์ุที่รนุแรงอาจก่อให้เกิดโรคเดียวกันนี้ที่รุนแรงถงึขั้นทําให้ผู้ป่วยเด็กเสียชีวิตได้ 
 ในปี พ.ศ.2556 ต้ังแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2556 (ข้อมลู ณ วันที่ 7 มกราคม 2557) มีการ
รายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก  ในเขตพืน้ที่เครือข่ายบริการที่ 9  จาํนวน 4006 ราย (จังหวัดนครราชสีมา 
1236 ราย บุรีรัมย์ 859 ราย ชัยภูมิ 449 ราย และสรุินทร์ 562 ราย)เมื่อเปรียบเทียบกับกับปีที่ผ่านมาใน
ช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า พ.ศ.2556 มีรายงานผู้ป่วยตํ่ากว่า พ.ศ.2555 (พ.ศ.2555 มีรายงานผู้ป่วย 4301 ราย)  
แต่สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี (ค่ามัธยฐาน 5 ปี พ.ศ.2551-2555 ) มีรายงาน 1922 ราย)ถึง 2.2 เทา่ ไม่มีผู้ป่วย
เสียชีวิต  



 
 
 ในปี พ.ศ.2557 ต้ังวันที่ 1 – 7 มกราคม 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2557) มีการรายงานผู้ป่วย
โรคมือ เท้า ปาก ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9  จํานวน 5 ราย (จังหวัดนครราชสีมา 2 ราย และบุรีรัมย์ 3 
ราย) ไม่มผีู้ป่วยเสียชีวิต 
 จากสถานการณ์ดังกล่าว แสดงว่าโรคมือ เท้า ปาก สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี ในช่วงนี้และมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรคในวงกว้าง และเนื่องจากสถานการณ์โรคในรอบหลายปีที่ผ่านมา พบว่าการ
ระบาดของโรคมักจะเกิด ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงเปิดเทอม ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านการป้องกันควบคุมโรค ควรเร่งให้คําแนะนําแก่สถานประกอบการรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก ทั้งของภาครัฐ
และเอกชน ในการป้องกันควบคุมโรคและให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่อง โรค มือ เท้า ปาก กับประชาชน ตาม
มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
 
คําแนะนําประชาชน 
1. พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรแนะนําสุขอนามัยสว่นบุคคลแก่บุตรหลาน และผู้ดูแลเด็ก โดยเฉพาะการล้างมือให้

สะอาดทุกครั้งก่อนการเตรียมอาหารหรือก่อนรับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย การรักษาสุขอนามัยใน
การรับประทานอาหาร เช่น การใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ําร่วมกัน นอกจากนั้น ควรให้เด็กอยู่ใน
ที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี  ไม่พาเด็กเล็กไปในที่แออัด 

2. ผู้ประกอบการในสถานเลี้ยงเด็ก ควรดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขลักษณะของสถานที่อย่าง
สม่ําเสมอ เช่น การเช็ดถูอุปกรณ์เครื่องเรือน เครื่องเล่น หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ด้วยน้ํายาฆ่า
เชื้อโรคเป็นประจํา รวมทั้งการกําจัดอุจจาระให้ถูกต้องและล้างมือบ่อยๆ 

3. ในโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประถมศึกษา ควรเพิ่มเติมความรู้เรื่องโรคและการป้องกันตนเอง เช่น ไม่
คลุกคลใีกล้ชิดกับเด็กป่วย การล้างมือและการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล (ดังเอกสารแนบ แนวทางป้องกัน
ควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานศึกษา) 

4. ผู้ดูแลสระว่ายน้ํา ควรรักษาสุขลักษณะของสถานที่ตามประกาศของกรมอนามัย เพื่อป้องกันการระบาดของ
โรคมือ เท้า ปาก 

5. ในกรณีที่เด็กมอีาการป่วยซึ่งสงสัยเป็นโรคมอื เท้า ปาก ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันท ี และแยกเด็กอ่ืนไม่ให้
คลุกคลใีกล้ชิดกับเด็กป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ทีม่ีการระบาด หากเด็กมีตุ่มในปาก โดยที่ยังไม่มี
อาการอื่น ให้หยุดเรียน อยู่บ้านไว้ก่อน ให้เด็กที่ป่วยขับถ่ายอุจจาระลงในที่รองรับ แล้วนําไปกําจัดให้ถูก
สุขลักษณะในส้วม หากเด็กมีอาการป่วยรุนแรงขึ้น เช่น ไม่ยอมทานอาหาร ไม่ยอมดื่มน้ํา ต้องรีบพาไปรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที 

   
และที่สาํคญั อย่าลืมมาตรการ “กินร้อน ชอ้นกลาง ลา้งมือ” ถ้าปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ จะลดการ

แพร่กระจายโรคทางเดนิอาหารได้แน่นอนค่ะ 
 

 ด้วยความปรารถนาดี จากสาํนักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
โดย กาญจนา ยังขาว กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


