โรคมือ เท้า ปาก
Hand Foot and Mouth Syndromes

เวลาเห็นลูกเป็ นผื่น อาจเป็ นไปได้วา่ ลูกได้รับเชื้ อที่ทา
ให้ เ กิ ด โรคมื อ เท้า ปาก เข้า ให้ แ ล้ว ที่ ส าคัญ เป็ น
โรคติดต่อที่มีเชื้ อไวรัสเป็ นตัวนา แม้ไม่อนั ตรายอะไร
แต่ก็นาความราคาญและหงุดหงิ ด ทรมานมาให้ลูกได้
มากเชียวแหละ
โรคมื อ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth
Syndromes) เกิดจากเชื้ อไวรัสที่อาศัยอยูใ่ นลาไส้ของคน
จึงถูกตั้งชื่อว่า เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ซึ่งเจ้าไวรัส
ชนิ ดนี้ จะถู ก ขับ ออกจากร่ า งกายมากับ อุ จ จาระ และ
สามารถแพร่ กระจายไป สู่ คนอีกคนหนึ่ งได้โดยการกิ น
อาหารหรื อดื่ มน้ าที่ ปนเปื้ อนเชื้ อไวรั สที่ มาจากอุ จจาระ
ส่ วนสัตว์อื่นๆ ไม่สามารถที่จะแพร่ กระจายเชื้ อไวรั สนี้
ได้
สาหรั บเชื้ อเอนเทอโรไวรั สนี้ มี หลายกลุ่ มมาก
เช่ น เอคโคไวรั ส (Echovirus) และค็อ กแซคกี้ ไ วรั ส
(Coxsackie virus) ซึ่ งค็อกแซคกี้ไวรัสนี้ เองที่ทาให้เกิ ด
โรคมือ ปาก เท้า และแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม A และ
B โดยเชื้ อที่แสดงอาการโรคมือ ปาก เท้า นี้ อยู่ในค็อก
แซคกี้ไวรัสกลุ่ม A 16 ค่ะ ที่สาคัญเด็กจะมีความเสี่ ยงสู ง
ที่สุดเพราะมักจะไม่สามารถรักษาความสะอาดส่ วนตัว
ได้ดี เด็ ก จึ ง มัก แพร่ เ ชื้ อ ไวรั ส ไปสู่ เ ด็ ก อื่ น ๆ ได้ง่ า ย

(อุจจาระ-ผิวหนัง-มือ-ใส่ ปาก) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่
อยู่รวมกันมากๆ อย่า งโรงเรี ย นอนุ บ าล หรื อสถานรั บ
เลี้ยงเด็ก
โรคนี้มกั จะมีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้น
ประมาณ 4-6 วัน โดยมีอาการของผื่นที่บริ เวณเยื่อ
เมือกในปากและมีผนื่ เกิดที่ผิวหนังร่ วมด้วย
- เด็กเล็กจะมีผนื่ ในปากและผืน่ ที่ผวิ หนังเท่าๆ กัน
เกือบ 100%
- เด็กวัยเรี ยนจะมีผนื่ ในปากมากกว่าผิวหนัง 38%
- ผูใ้ หญ่จะมีผื่นในปาก 11% และมักจะมีผนื่ ที่ผวิ หนัง
มากถึง 81%

สั ญญาณ อาการ
- เริ่ มมีไข้ต่าๆ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คอเจ็บ
- อาการที่อาจมีร่วมด้วย คือมีอาการคล้ายหวัด น้ ามูก
ไหล ต่อมน้ าเหลือโต ใต้คางโตและอักเสบ ท้องร่ วง
ถ่ายเหลว คลื่นไส้ อาเจียน
- หลังจากนั้นประมาณ 1-2 วัน ก็จะพบผืน่ ที่เยือ่ บุใน
ปาก มักจะเกิดที่บริ เวณลิ้นและในช่องปาก
- ผืน่ จะกลายเป็ นแผลเล็กๆ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
4-8 มิลลิเมตร
- สุ ดท้ายจะกลายเป็ นตุ่มน้ าใสๆ และแตกเป็ นแผล
- จากนั้นอีกไม่กี่วนั ก็จะเป็ นผืน่ ผิวหนัง มีขนาด 3-7
มิลลิเมตร ที่มกั จะเกิดที่มือมากกว่าที่เท้า โดยเฉพาะ

หลังมือและหลังเท้ามากกว่าฝ่ ามือและฝ่ าเท้า ผืน่ จะ
กลายเป็ นตุ่มน้ าใสๆ และในตุ่มน้ าใสๆ นี้ก็มีเชื้อไวรัส
อยูด่ ว้ ย ซึ่ งจะยุบแห้งไปเองภายในเวลาประมาณ 1
สัปดาห์ ไม่แตกเป็ นแผลเหมือนในปาก ทั้งนี้บางครั้ง
จะเจอบริ เวณสะโพกด้วย แต่จะไม่กลายเป็ นตุ่มน้ าใสๆ
จะเป็ นเพียงผืน่ แดง นูนๆ เท่านั้น โดยเด็กบางคน
อาจจะเป็ นโรคมือ เท้า ปากซ้ าๆ ได้หลายครั้ง
นอกจากเชื้ อค็อกแซคกี้ไวรัส A16 แล้วยังพบว่าเชื้ อ
เอนเทอโรไวรัส A17 ยังเป็ นสาเหตุของโรคนี้ อีกด้วย
แต่ ม ั ก ท าให้ เ กิ ด อาการที่ รุ นแรงกว่ า อาจจะเป็ น
อันตรายถึ งชี วิตได้ เช่ น เยื่อหุ ้มสมองอักเสบ สมอง
อักเสบอัมพาต แต่ในประเทศไทยยังไม่พบรายงานว่ามี
เชื้อเอนเทอโรไวรัส A17 นี้แต่อย่างใด
เนื่ องจากเชื้ อไวรัสจะติดต่อกันทางการกินหรื อการอม
เชื้อโรคที่ปนเปื้ อนอยูก่ บั อาหารหรื อของเล่นแล้ว เด็กๆ
อาจจะได้รับเชื้ อโรคที่ แพร่ กระจายอยู่ในละอองฝอย
น้ าลายจากการไอหรื อจามก็ได้ ดังนั้นเมื่อเกิดโรคนี้
ขึ้นกับเด็กที่อยู่ในโรงเรี ยนหรื อสถานรับเลี้ ยงเด็ก จะ
เห็นว่ามีการแพร่ ระบาดกันอย่างรวดเร็ ว จึงต้องมีการ
ปิ ดโรงเรี ยนหรื อสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่ งก็เคยเป็ นข่าวเมื่อ
เร็ วๆ นี้ ที่ โรงเรี ย นในกรุ ง เทพมหานครมี ก ารสั่งปิ ด
โรงเรี ย น เพื่ อ ป้ องกัน การแพร่ ร ะบาด ส่ ว นใน
ต่างประเทศก็เคยเป็ นข่าวใหญ่ในประเทศสิ งคโปร์ เมื่อ

3-4 ปี ที่ผ่านมา ที่ตอ้ งปิ ดโรงเรี ยนเช่ นเดี ยวกันกับใน
กรุ งเทพฯ แต่ในประเทศสิ งคโปร์ น้ นั มีสาเหตุมาจาก
เอนเทอโรไวรัส
A17 ทาให้เด็กมีอาการหนักและบางคนถึงกับเสี ยชีวติ
ส่ วนในเมืองไทยอาการของเด็กไม่รุนแรงเพราะเป็ น
เชื้อคนละตัวกัน
วิธีป้องกันที่ดีอีกอย่ างหนึ่ง คือการดูแลรักษาสุ ขภาพ
อนามัย ส่ วนบุ ค คล โดยสอนให้เด็ ก ล้า งมื อก่ อนและ
หลังกินอาหาร ฉะนั้นเด็กเล็กที่ยงั รับผิดชอบตนเองไม่
ค่อยได้มกั เป็ นโรคนี้ มากกว่าเด็กโต คุณพ่อคุณแม่และ
ผูป้ กครองต้องระวังสุ ขอนามัยแทนตัวเด็กเองด้วย
เมื่อเด็กมีแผลในปากและผื่นตามมือ เท้า และสะโพก
นั้น จะรักษาตามอาการ เช่ น ให้ยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้
ให้อาหารเหลวเนื่ องจากการเบื่ออาหารเพราะแผลใน
ปาก เมื่อรักษาตามอาการแล้วส่ วนใหญ่ไข้จะลด และ
หายไปภายในเวลา 1 สัปดาห์ แต่ถา้ เชื้ อรุ นแรงอาจจะมี
อาการเยื่อหุ ้มสมองอักเสบหรื อสมองอักเสบ ซึ่ งจะมี
อาการชัก ซึ ม ไม่กินอาหาร ควรนาลูกส่ งโรงพยาบาล
ด่วน
นอกจากนี้ เด็กอาจจะมีอาการท้องร่ วง อ่อนเพลีย เบื่อ
อาหาร เนื่ องจากสู ญเสี ยน้ า และเกลือแร่ ไปกับอุจจาระ

ที่ถ่ายบ่อยๆ ควรให้เด็กดื่มสารละลายเกลือแร่ หรื อน้ า
ข้ า ว ต้ ม ใ ส่ เ ก ลื อ เ ล็ ก น้ อ ย พ อ อ ร่ อ ย ก็ ไ ด้ ค่ ะ
อีกวิธีหนึ่งคือการแยกเด็กไม่ให้เข้ากับกลุ่มคนอื่นๆ แต่
ส่ วนมากแล้วก่อนที่เด็กจะมีผื่นที่ผิงหนังหรื อแผลใน
ปากนั้น จะมีไวรัสอยูใ่ นร่ างกายและลาไส้อยูแ่ ล้ว และ
แพร่ กระจายจากการไอ จาม น้ าลายไหล หรื อการ
ปนเปื้ อนอุจจาระ
เด็กคนอื่นๆ อาจจะรับเชื้ อโรคไปแล้วแต่ยงั ไม่แสดง
อาการ เนื่ องจากอยู่ในระยะฟั กตัว ดังนั้นถ้าพบว่าเด็ก
ในกลุ่มหรื อในห้องเรี ยน 1 คน มีผื่นที่ผิวหนังหรื อแผล
ในปากแล้ว แสดงว่ามีการแพร่ ไปสู่ เด็กคนอื่นๆ หลาย
คนแล้ว ค่ ะ หาเกิ ด ในโรงเรี ย นจึ ง จ าเป็ นต้อ งปิ ด
โรงเรี ยนด้วยเหตุน้ ี สุ ดท้ายเนื่ องจากเชื้ อเอนเทอโร
ไวรั สมี หลายชนิ ดหลายกลุ่ ม มาก จึ ง ยังไม่ มีวคั ซี น
ป้ องกัน นอกจากเชื้ อเอนเทอโรไวรัสที่ทาให้เกิ ดโรค
โปลิโอเท่านั้นที่มีวคั ซี นเรี ยนร้อยแล้ว
ผู้ปกครองควรจะสั งเกตดูแลบุตรหลานของท่ าน
เพือ่ ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
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