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โรค มือ-เท้า-ปาก และโรคจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 นับเป็นโรคท่ีระบาดในเด็กโรคหนึ่ง ท่ีพบ
ทุกปี โดยเฉพาะในช่วงท่ีเร่ิมเข้าหน้าฝนเป็นช่วงท่ีมีอัตราการระบาดของโรคนี้สูง เพราะฉะนั้น เรา
มาท าความรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ  

โรคมือเท้าปาก 

เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักระบาดในช่วงหน้าฝน โรคนี้
เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไวรัส ซึ่งมีหลายตัวที่ท าให้เกิดได้ โดยเชื้อท่ีรุนแรงท่ีสุด คือ เอนเตอ
โรไวรัส 71 หรือเรียกสั้นๆ ว่าเช้ือ อีวี71 ท่ีมีการระบาดรุนแรงในประเทศเพ่ือนบ้านของเราก็เป็น
เช้ืออีวี 71 นี่เอง ประเทศไทยเราก็พบเช้ืออีวี71 ร่วมกับเอนเตอโรไวรัสตัวอื่นๆด้วย  แต่ส่วนใหญ่
เป็นสายพันธุ์ท่ีไม่ค่อยรุนแรง 

 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81&url=https%3A%2F%2Fwww.sanook.com%2Fhealth%2F3981%2F&via=sanook
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81&url=https%3A%2F%2Fwww.sanook.com%2Fhealth%2F3981%2F&via=sanook
https://www.sanook.com/health/3981/


 

อาการของโรคมือเท้าปาก 

 เด็กท่ีเป็นโรคมือ-เท้า-ปากมักเร่ิมด้วยอาการไข้ 
 เจ็บปาก 
 กินอะไรไม่ค่อยได้ น้ าลายไหล เพราะมีแผลในปากเหมือนแผลร้อนใน 
 และมีผื่นเป็นจุดแดง หรือเป็นตุ่มน้ าใสขึ้นบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และอาจมีตามล าตัว แขน ขาได้ 
 ผู้ป่วยมักมีอาการมากอยู่ 2-3 วัน จากนั้นจะค่อยๆ ดีขึ้นจนหายใน 1 สัปดาห์ ส่วนใหญ่มีอาการ

ไม่มาก แต่บางรายมีอาการมากจนกินอาหารและน้ าไม่ได้ 

โดยปกติโรคนี้ไม่น่ากลัว และหายเองโดยไม่มีปัญหา แต่อาจมีโอกาสเล็กน้อยท่ีจะเกิดอาการรุนแรง
หรือพบปัญหาแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะถ้าเกิดจากเชื้ออีวี 71 จะมีโอกาสเกิดโรครุนแรงได้มากขึ้น 

ปัญหาแทรกซ้อนที่รุนแรงท่ีสุดคือ ก้านสมองอักเสบ ท าให้เกิดภาวะหายใจและระบบไหลเวียนของ
โลหิตล้มเหลว ซึ่งถึงแก่ชีวิตได้อย่างรวดเร็ว และบางครั้งเชื้ออีวี 71 อาจท าให้เกิดสมองอักเสบ
รุนแรงได้ โดยไม่ต้องมีผื่นแบบ มือ-เท้า-ปากได้ เด็กที่จะมีปญัหาแทรกซ้อนรนุแรงหรือสมอง
อักเสบ จะมสีัญญาณอันตรายได้แก่ ซึม อ่อนแรง ชักกระตุก มือสั่น เดินเซ หอบ อาเจียน ซึ่ง
หากพบอาการเหล่านี้จะต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน การระบาดของโรคมือ-เท้า-ปาก ในประเทศ
ไทยในขณะนี้แม้ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดอาการไม่รุนแรง แต่อย่างไรก็ดีต้องระวังอาการรุนแรงไว้ด้วย 
แม้จะมีโอกาสเกิดน้อยก็ตาม 

ข้อสังเกตแรกเริ่มอาการของเด็กที่เป็น ‘โรคมอืเท้าปาก’ 

 มีไข้เฉียบพลัน 
 มีอาการปวดหัว , ปวดท้อง , เมือ่ตามเนื้อตามตัว 
 มีอาการเจ็บคอ , รู้สึกเบ่ืออาหาร ซึ่งเด็กจะไม่ยอมทานอะไรเลยเนื่องจากเจ็บแผลท่ีอยู่ในปาก 
 เด็กจะมีน้ าลายเหนียวและไหลยืดมากผิดปกติอยู่ตลอดเวลา 

เมื่อผ่านไป 2 วัน ให้สังเกตอาการโรคมือเท้าปากของเด็กให้ดี เพราะในระยะนี้เพดานปากของเด็ก
จะเกิดเป็นแผล ทานอาหารและดื่มน้ าไม่ได้ ร้องไห้ งอแงอยู่ตลอดเวลา หลังจากนั้นประมาณ 2 
วันก็จะมีตุ่มใสขึ้นตามมือ เท้า ล าตัว และก้นเด็ก ซึ่งในช่วงท่ีเด็กไม่สามารถทานอะไรได้ คุณพ่อคุณ
แม่ต้องคอยป้อนน้ าเด็กให้บ่อยท่ีสุด เนื่องจากเกรงว่าเด็กอาจจะมีอาการขาดน้ าจากการท่ีไม่ยอม
กินน้ านั่นเอง 

http://www.sanook.com/health/16697/
https://www.sanook.com/health/3981/


การวินิจฉัยโรคมือเท้าปาก 

ในการวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากนั้น มักจะวินิจฉันได้จากลักษณะอาการ
ของโรคท่ีแสดงออกมาและการตรวจผู้ป่วยดังต่อไปนี้ 

 ผู้ป่วยมีไข้สูง 38 - 39 องศาเซลเซียส 
 พบจุดนูนแดง ตุ่มน้ าใส หรือแผลท่ีเย่ือบุปาก ล้ิน และเหงือก 
 พบจุดแดงราบ ตุ่มนูน หรือตุ่มน้ าท่ีมือ เท้า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และแก้มก้น 
 ในผู้ป่วยรายท่ีมีอาการแทรกซ้อนอย่างรุนแรง แพทย์อาจจะท าการตรวจเช้ือไวรัสจากสิ่งคัดหลั่งท่ี

บริเวณคอหอย อุจจาระ หรือน้ าเหลืองจากตุ่มน้ าบนผิวหนังเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการยืนยันว่าเป็นการ
ติดเช้ือในกลุ่มนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ เนื่องจากว่าการตรวจในลักษณะนี้ไม่จ าเป็นต้อง
ท าในผู้ป่วยทุกราย อีกท้ังยังมีราคาแพง และในบางสถานการณ์ก็ไม่สามารถท าได้อันเป็นเหตุมา
จากอุปสรรคทางเทคนิคต่างๆ อาทิ การตรวจหายีนของไวรัสด้วยวิธี Polymerase chain 
reaction (PCR) ท่ีจะใช้เวลาในการตรวจและรายงานผลท่ีได้ประมาณ 1 - 3 วัน , การตรวจด้วย
การเพาะเชื้อไวรัส (Virus culture) ใช้เวลาในการตรวจและรายงานผลท่ีได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ 
ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการตรวจท่ีจะให้ผลได้เร็วภายใน 1 - 2 ชั่วโมง 

 
เพ่ิมเติม ส าหรับลักษณะของโรคมือเท้าปากจะมีอาการคล้ายกับโรคอื่นๆ จึงอาจท าให้เกิดความ
เป็นไปได้ที่จะเป็นโรคอื่นไม่ใช่โรคมือเท้าปาก อาทิ โรคไข้รูมาติก เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียที่
ท าให้เป็นไข้ เกิดผื่นแดง , โรคเฮอร์แปงใจน่า เกดิจากการติดเช้ือไวรัสท่ีท าให้เกิดผื่นตามผิวหนัง
และเป็นตุ่มน้ าในปาก , เริม , อีสุกอีใส , แผลร้อนใน หรือแผลพุพอง เป็นต้น 

การรักษาโรคมือเท้าปาก 

โรคนี้ไม่มียารักษาจ าเพาะ หลักการรักษาเป็นการรักษาตามอาการ เด็กท่ีมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยวิกฤต 

การติดตอ่ของโรคมอืเท้าปาก 

โรคนี้ติดต่อโดยการสัมผัส น้ ามูก น้ าลาย หรืออุจจาระของผู้ป่วยโดยตรง หรือทางอ้อม เช่น สัมผัส
ผ่านของเล่น มือผู้เลี้ยงดู น้ าและอาหารท่ีปนเปื้อนเชื้อ โรคนี้จึงมักระบาดในโรงเรียนชั้นอนุบาล
เด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก 

 



 

 วิธีป้องกันโรคมือเท้าปาก 

ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้ การป้องกันท่ีส าคัญคือ แยกผู้ป่วยท่ีเป็นโรคมิให้ไปสัมผัสกับเด็กคนอื่น 
เด็กทุกคนรวมท้ังผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กควรหมั่นล้างมือ เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ หมั่นท าความสะอาด
ของเล่น และสิ่งแวดล้อมทุกวัน การท าความสะอาดโดยใช้สบู่ ผงซักฟอก หรือน้ ายาชะล้างท า
ความสะอาดทั่วไป แล้วท าให้แห้ง ควรระมัดระวังในความสะอาดของน้ า อาหาร และสิ่งของทุกๆ 
อย่างท่ีเด็กอาจเอาเข้าปาก ไม่ให้เด็กใช้ของเล่นท่ีอาจปนเปื้อนน้ าลาย หรืออุปกรณ์การรับประทาน
ร่วมกัน ควรสอนให้เด็กๆ ใช้ช้อนกลาง และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 

โรงเรียนไม่ควรรับเด็กป่วยเข้าเรียนจนกว่าจะหายดี ซึ่งมักใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกัน
การแพร่เชื้อ ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานท่ีป่วยไปพบแพทย์ ไม่ควรพาไปโรงเรียน หากพบว่าเป็น
โรคนี้ควรให้การรักษาตามค าแนะน าของแพทย์ และ เมื่อหายป่วยแล้ว เด็กที่เป็นโรคนี้ยังมีเชื้ออยู่
ในอุจจาระได้ นานหลายสัปดาห์ ดังนั้นเมื่อเด็กหายป่วยแล้ว ยังต้องมีการระวังการปนเปื้อนของ
อุจจาระต่ออีกนาน ควรเน้นการล้างมือหลังเข้าห้องน้ าหรือเปลี่ยนผ้าอ้อม และก่อนรับประทาน
อาหารแก่เด็กและผู้ใหญ่ทุกคน ควรล้างมือด้วยน้ าและสบู่ เพราะแอลกอฮอลล์เจลจะฆ่าเชื้อเอน
เตอโรไวรัสไม่ได ้

ในช่วงท่ีมีการระบาด ไม่ควรน าเด็กไปในท่ีท่ีมีเด็กอื่นอยู่รวมกันจ านวนมาก เพราะจะมีโอกาสรับ
เช้ือได้เนื่องจากมีเด็กที่เป็นโรคนี้และแพร่เชื้อไดโ้ดยท่ีไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมาก ท่ีอาจไปอยู่
รวมกัน 

การป้องกันการระบาดในสถานรับดูแลเด็กหรอืโรงเรียนช้ันอนุบาล 

1. มีการตรวจคัดกรองเด็กป่วย ได้แก่ เด็กที่มีไข้ หรือเด็กท่ีมีผื่น หรือมีแผลในปาก ไม่ให้เข้าเรียน 
ท้ังนี้เพราะมีผู้ป่วยบางคนท่ีมีอาการน้อยมาก หรือมีบางคนท่ีมีอาการไข้แต่ไมม่ีผื่น ควรต้องจัดหา
เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ (ปรอท) ไว้ให้พร้อมเพ่ือใช้ในกรณีท่ีสงสัยว่าเด็กจะมีไข้ และมีครูหรือ
พยาบาลตรวจรับเด็กก่อนเข้าเรียนทุกวัน 

2. ควรมีมาตรการในการท าความสะอาดของเล่น และสิ่งแวดล้อมทุกวัน หรือเมื่อมีการเป้ือน
น้ าลาย น้ ามูกหรือส่ิงสกปรก 



3. มีมาตรการเคร่งครัดในการล้างมือ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกระดับท่ีดูแลสัมผัสเด็กเล็ก โดยเฉพาะใน
ทุกครั้งท่ีอาจสัมผัสน้ ามูก น้ าลาย หรืออุจจาระ การใช้แอลกอฮอลล์เจลล้างมือ ไม่สามารถฆ่าเชื้อ
ได ้

4. หากมีการระบาดเกิดขึ้นหลายราย ควรพิจารณาปิดชั้นเรียนนั้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หรือหากมี
การระบาดเกิดขึ้นในหลายชั้นเรียน ควรปิดโรงเรียนด้วย เพ่ือหยุดการระบาด 

การดูแลเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปาก 

ต้องบอกเลยว่าโรคมือเท้าปากที่เกิดขึ้นนั้น การรักษาความสะอาดร่างกายของเด็กก็มีส่วนท่ีจะไม่
ท าให้แผลเกิดการลุกลามได้ง่าย รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องท าจิตใจให้เข้มแข็งมากๆ ท่ีจะดูแลเขา 
หากเด็กมีไข้ก็ให้เช็ดตัว หรือกินยาลดไข้เข้าไปเพื่อบรรเทา สิ่งท่ีน่ากังวลมากท่ีสุดอย่างหนึ่งเมื่อเด็ก
เป็นโรคนี้ คือ เขาจะไม่ยอมกินอะไรเพราะเจ็บแผลในปาก ฉะนั้น ก่อนการรับประทานอาหาร ให้
คุณแม่ใช้ยาชาที่คุณหมอให้เมื่อครั้งท่ีไปตรวจมาทาท่ีบริเวณแผลในปากของเด็กก่อนท่ีจะกิน
อาหาร หรือเน้นให้เด็กกินอาหารท่ีเป็นของเหลวและต้องมีความเย็น อาทิ นมแช่เย็น , น้ าเต้าหู้ท่ี
ไม่ร้อน , น้ าหวาน , ไอศกรีม , เจลลี่ , ผลไม้ , เต้าฮวยนมสด , เกลือแร่ รวมถึงเน้นให้ดื่มน้ ามากๆ 
เพ่ือลดอาการขาดน้ า หากเด็กไม่สามารถกินอะไรได้เลยก็ต้องรีบพาไปพบแพทย์เพื่อให้น้ าเกลือ
โดยด่วน 

ในกรณีท่ีเด็กมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคมือเท้าปาก คุณพ่อคุณแม่ควรจะให้เด็กหยุดเรียนก่อนเพื่อดู
อาการของโรค และเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายได้หากพบว่าเป็น ซึ่งโดยปกติ
แล้วโรคมือเท้าปากจะไม่มีความรุนแรงมากนักและจะหายได้เองภายใน 1 สัปดาห์ แต่ถ้าเด็กมี
อาการมีอาการซึม หรืออาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจและดูอาการ เนื่องจากอาจจะมี
อาการของสมองอักเสบเข้ามาร่วมด้วย 

 


