โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มที่อยู่ในลาไส้คน ( Enterovirus) ส่วนใหญ่พบ
ในเด็กทารกและเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี เนื่องจากยังไม่มีภูมิต้านทาน จึงมีความเสี่ยงต่อการ
เจ็บป่วยที่รุนแรงมากกว่าเด็กโต มีอาการไข้ร่วมกับตุ่มพองเล็กๆเกิดขึ้นที่ผิวหนังบริเวณนิ้ว
มือ นิ้วเท้า และในปาก ส่ วนใหญ่อาการไม่รุนแรง หายได้เอง ส่วนน้อยมีอาการทาง
สมองร่วมด้วย ซึ่งอาจทาให้รุนแรงถึงเสียชีวิตได้ และมักจะระบาดในช่วงหน้าฝน เชื้อไวรัส
เข้าสู่ร่างกายทางปากโดยตรง โดยเชื้อจะติดมากับมือ ภาชนะที่ใช้ร่วมกัน เช่น ช้อน แก้ว
น้า หรือของเล่น ที่ปนเปื้อนน้ามูก น้าลาย น้าจากตุ่มพอง แผลในปาก หรืออุจจาระของ
ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสอยู่ ทั้งนี้ เชื้ออาจอยู่ในอุจจาระของผู้ป่วยได้เป็นเดือน (พบมากในระยะ
สัปดาห์แรก) ทาให้ผู้ป่วยยังคงสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ โดยทั่วไปเด็กจะเริ่มมีอาการ
ป่วยภายใน 3 - 5 วันหลังได้รับเชื้อ ใช้การรักษาแบบประคับประคองเพื่อบรรเทาอาการ
ต่างๆ เช่น การใช้ยาลดไข้ หรือยาทาแก้ปวดในรายที่มีแผลที่ลิ้นหรือกระพุ้งแก้ม ควรเช็ด
ตัวผู้ป่วยเพื่อลดไข้เป็นระยะ ให้รับประทานอาหารอ่อนๆ ดื่มน้า น้าผลไม้ และนอนพักผ่อน
มากๆ แต่ในกรณีผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพราะ
อาจมีอาหารอื่นแทรกซ้อนเป็นอันตรายได้

โรคมือเท้าปากเปือ่ ย
Hand foot mouth syndrome

โรคมือเท้าปากคืออะไร
โรคมือเท้าปาก เป็ นโรคติดต่อที่พ บ
บ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักมี
การระบาดช่ วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื้ อไวรัส
กลุ่มเอนเตอโรไวรัส มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่
มี อ าการไม่ รุ น แรง กรณี ที่ มี ส มองอั ก เสบร่ ว ม
ด้วย มักเกิดจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 หรือ อีวี
71 มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

โรคมือเท้าปากติดต่อได้อย่างไร
เชื้ อ ไวรั ส แพร่ ผ่ า นทางระบบ
ทางเดิ น อาหารและการหายใจ สามารถ
ติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสน้ามูก น้าลาย
และอุจจาระของผู้ป่วย สามารถติดต่อโดย
อ้อมจากการสัมผัสผ่านของเล่น มือผู้เลี้ยงดู
น้าและอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ โรคมือเท้าปาก
มั ก ระบาดในโรงเรี ย น ชั้ น อนุ บ าลเด็ ก เล็ ก
หรื อ สถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก โรคมี ร ะยะฟั ก ตั ว
ประมาณ 1 สัปดาห์ จึงสามารถติดต่อกัน ได้
โดยที่ยังไม่แสดงอาการ

อาการของโรคมือเท้าปากเป็นอย่างไร
เด็ ก ที่ เ ป็ น โรคมื อ เท้ า ปาก มี อ าการไข้ เจ็ บ ปาก น้ าลายไหล กิ น
อาหารได้น้อย เนื่องจากมีแผลที่กระพุ้งแก้มและเพดานปาก มีผื่นเป็นจุดแดง
หรือตุ่มน้าใสที่บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า รอบก้นและอวัยวะเพศ อาจมีผื่นตามลาตัว
แขนและขาได้ มักมีอาการประมาณ 2-3 วันและดีขึ้นจนหายใน 1 สัปดาห์ ส่วน
ใหญ่มีอาการไม่รุนแรง บางรายอาจมีภาวะขาดน้าจากกินอาหารและน้าน้อยลง

สาเหตุ
โรคปากเท้าเปื่อยเกิดจาการติดเชื้อไวรัส ที่
ชื่อว่า Coxsackievirus โดยต้องประกอบด้วยผื่นที่
มื อ เท้ า และที่ ป าก เริ่ ม ต้ น เป็ น ที่ ป าก เหงื อ ก
เพดาน ลิ้ น และลามมาที่ มื อ เท้ า บริ เ วณที่ พั น
ผ้าอ้อมเช่นก้น ผื่นจะเป็นตุ่มน้าใส มีแผลไม่มาก
อายุที่เริ่มเป็นคือ 2 สัปดาห์จนถึง 3 ปีผื่นจะหาย
ใน 5-7 วัน

อาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ไข้
เจ็บคอ
มีตุ่มที่คอ ปาก เหงือกลิ้นโดยมากเป็นตุ่มน้ามากกว่าเป็นแผล
ปวดศีรษะ
ผื่นเป็นมากที่มือรองลงมาพบที่เท้าที่ก้นก็พอพบได้
เบื่ออาหาร
เด็กจะหงุดหงิด

ระยะฝักตัว

หมายถึงระยะตั้งแต่ได้รับเชื้อจนกระทั่งเกิดอาการใช้เวลาประมาณ 4-6 วัน

การติดต่อ
เชื้อนี้ติดต่อจากการสัมผัสเสมหะ น้าลายของผู้ที่ป่วย หรือน้า
จากผื่นที่มือหรือเท้า และอุจาระ ระยะที่แพร่เชื้อประมาณ
อาทิตย์แรกของการเจ็บป่วย มักจะเป็นในเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี

การวินิจฉัย
โดยการตรวจร่างกายพบผื่นบริเวณดังกล่าว

การรักษา
ไม่มีการรักษาเฉพาะโดยมากรักษาตามอาการ
ถ้ามีไข้ให้ยา paracetamol ลดไข้ห้ามให้ aspirin บ้วนปากด้วย
น้าเกลือ ดื่มน้าให้พอ โรคนี้หายเองได้ใน 5-7 วัน

โรคแทรกซ้อน
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ coxsackievirus A16 ซึ่งหายเองใน 1 สัปดาห์
แต่หากเกิดจากเชื้อ enterovirus 71 โรคจะเป็นรุนแรงและเกิดโรคแทรกซ้อน อาจจะ
เกิดชักเนื่องจากไข้สูง ต้องเช็ดตัวเวลามีไข้และรับประทานยาลดไข้ อาจจะเกิดเยื่อหุ้ม
สมองและสมองอักเสบได้

ในรายที่มีอาการคัน อาจเกาจนติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน กลายเป็นตุ่ม
หนอง พุพอง ในรายที่เจ็บแผลในปากจนกินอาหาร หรือดื่มน้าไม่ได้อาจเกิดภาวะขาด
น้า บางรายอาจมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบแทรกซ้อนซึ่งมักเป็นไม่รุนแรง และหายได้เอง
ภายใน ๑๐ วัน ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยแต่ร้ายแรง ได้แก่ สมองอักเสบ (มีอาการ
ปวดศีรษะ อาเจียน ไม่ค่อยรู้ตัว ชัก) ภาวะปอดบวมน้าหรือมีเลือดออกในปอด (มี
อาการ หายใจหอบเหนื่อย) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจหอบ
เหนื่อย)โรคเหล่านี้อาจรุนแรงถึงตายได้ มักเกิดในกลุ่มที่ติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรชนิด 71

การดูแลตนเอง โรคนีเ้ กิดจากเชื้อไวรัส
ไม่จาเป็นต้องให้ยารักษาจาเพาะ เพียงแต่
ให้การดูแลตามอาการ และเฝ้าติดตามอาการเปลีย่ นแปลงอย่างใกล้ชิด ดังนี้
๑. ให้ยาลดไข้ พาราเซตามอล เป็นครั้งคราวเวลา มีไข้สูง
๒. ให้เด็กดื่มน้ามากๆ เพื่อป้องกันภาวะขาดน้า
โดยสังเกตดูว่ามีปัสสาวะออกมากและใส
จึงนับว่าได้นาพอเพี
้
ยง
๓. ในช่วงที่มีอาการเจ็บแผลในปาก ให้เด็กกินอาหารเหลวหรือของน้าๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก
แกงจืด นม น้าเต้าหู้ น้าหวาน โดยใช้ช้อนป้อนหรือ ใช้กระบอกฉีดยา ค่อยๆ หยอดเข้าปาก ไม่ควรให้เด็ก (โดยเฉพาะเด็ก
เล็กๆ) ดูดนมหรือน้าจากขวด เพื่อบรรเทาอาการเจ็บในปาก อาจใช้วิธีให้เด็กอมน้า แข็งก้อนเล็กๆ ดื่มน้าหรือนมเย็นๆ กิน
ไอศกรีม หรือบ้วนปากด้วยน้าเกลืออุ่นๆ (ผสมเกลือป่นครึง่ ช้อนชาในน้าอุน่ ๑ แก้ว) วันละหลายๆ ครั้ง

วิธีป้องกันที่ดีอีกอย่างหนึ่ง คือการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล โดยสอนให้เด็กล้างมือ
ก่อนและหลังกินอาหาร ฉะนั้นเด็กเล็กที่ยังรับผิดชอบตนเองไม่ค่อยได้มักเป็นโรคนี้มากกว่าเด็กโต คุณ
พ่อคุณแม่และผู้ปกครองต้องระวังสุขอนามัยแทนตัวเด็กเองด้วยค่ะ

ควรปรึกษาแพทย์ เมื่อมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ตุ่มน้า กลายเป็นตุ่มหนองหรือพุพองจากการเกา ให้แพทย์พิจารณาใช้ยาปฏิชีวนะรักษา
๒. มีอาการเจ็บแผลในปาก จนกินอาหารและดื่มน้าไม่ได้ มีภาวะขาดน้า เช่น ปากแห้ง
ปัสสาวะออกน้อย
๓. มีอาการปวดศีรษะมาก อาเจียนรุนแรง ไม่ค่อยรู้ตัว ชัก แขนขาอ่อนแรง หรือหายใจหอบเหนื่อย
ควรส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
๔. อาการไม่ดีขึ้นภายใน ๑ สัปดาห์
๕. มีความวิตกกังวล หรือมีความไม่มั่นใจที่จะ ดูแลรักษาตนเอง

แหล่งอ้างอิง
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