โรคมือ เทา ปาก
Hand, Foot and Mouth Disease
เชื้อที่เปนสาเหตุ : เปนโรคติดตอที่เกิดจากเชื้อไวรัสในลําไสมนุษย กลุม Enterovirus พบในมนุษยเทานั้น
มีหลายสายพันธุ สําหรับสายพันธุที่ทําใหเกิดโรคมือ เทา ปาก ไดแก Coxsackie virus group A, B และ
Enterovirus 71
ลักษณะของโรค : มักพบในเด็กอายุนอยกวา 5 ป ผูติดเชื้อสวนมากมักไมแสดงอาการปวย หรือถามีอาการก็
อาจมีอาการเพียงเล็กนอย เชน มีไข ปวดศีรษะ คลื่นไส ปวดเมื่อย เปนตน โดยจะปรากฏอาการดังกลาวอยูที่
3-5 วัน แลวหายไดเอง หรือมีอาการไขรวมกับตุมพองเล็กๆเกิดขึ้นที่ผิวหนังบริเวณฝามือ ฝาเทา และในปาก
มักพบบริเวณเพดานลิ้น กระพุงแกม เหงือก เปนสาเหตุใหเด็กไมดูดนม ไมกินอาหารเพราะเจ็บ อาจมีน้ําลาย
ไหล อาเจียน บางรายอาจไมพบตุมพองเกิดขึ้น แตบางรายก็อาจมีอาการรุนแรง ขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อไวรัส
เชน Enterovirus 71 อาจมีอาการทางสมองรวมดวย เชน เยื่อหุมสมองอักเสบแบบไมติดเชื้อ หรือมีอาการ
คลายโปลิโอ ถามีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได เนื่องจากเกิดการอักเสบสวนกานสมอง หัวใจวาย และมีภาวะ
น้ําทวมปอด
การติดตอ : เชื้อโรคเขาสูรางกายทางปากโดยตรง ซึ่งอาจติดมากับมือ ของเลน ที่ปนเปอนน้ํามูก น้ําลาย
น้ําจากตุมพอง แผลในปาก อุจจาระ ภาชนะที่ใชรวมกัน เชน ชอน แกวน้ํา เปนตน โรคนี้ติดตอกันไดงาย
ซึ่งในชวงของสัปดาหแรกของการปวยเชื้อจะอยูในอุจจาระของผูปวยไดนานเปนเดือนหลังจากเริ่มปวย และ
ยังคงแพรกระจายเชื้อได
ระยะฟกตัว : อยูที่ 3-5 วันหลังไดรับเชื้อ
การรักษา : ไมมีการรักษาเฉพาะ ใชการรักษาตามอาการเพื่อบรรเทาอาการตางๆ ดังนี้
- ถามีไข ใชยาลดไข ยาพาราเซตามอล และควรเช็ดตัวเพื่อลดไขเปนระยะ
- หลีกเลี่ยงการใชยาที่มีสวนผสมของสเตียรอยดทั้งชนิดกินและทาเพราะจะทําใหอาการของโรค
กําเริบมากขึ้น
- ใหรับประทานอาหารออนๆ
- ดื่มน้ํา และน้ําผลไม
- นอนพักผอนมากๆ
- ถาผูปวยมีอาการแทรกซอนรุนแรง ควรไปพบแพทยเพื่อรับการรักษา
การปองกันโรค :
- ไมควรนําเด็กเล็กไปในชุมชนสาธารณะที่มีคนอยูเปนจํานวนมากๆเชน หางสรรพสินคา ตลาด
สระวายน้ํา ควรอยูในที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผูปวย ระมัดระวังการไอจามรดกัน
- ควรดูแลรักษาความสะอาดทั่วไปและสุขอนามัยสวนบุคคล โดยลางมือฟอกสบูใหสะอาดกอน
และหลังเตรียมอาหาร กอนรับประทานอาหารและหลังขับถายทุกครั้ง
- รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงใหมๆ ไมมีแมลงวันตอม
- ใชชอนกลางและหลีกเลี่ยงการใชแกวน้ําหรือหลอดดูดน้ํารวมกัน
- ถาพบผูปวยเปนโรคมือ เทา ปาก ควรรีบแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว
เพื่อดําเนินการควบคุมโรคตอไป

แนวทางการเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก ในสถานศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1. ใหครูตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนทุกเชากอนเขาหองเรียน หากพบเด็กมีไข มีแผลในปาก พบจุด ตุมหรือ
ผื่นแดงตามฝามือ ฝาเทา ลิ้น กระพุงแกม หรือมีอาการสงสัยเปนโรคมือ เทา ปาก แนะนําใหแยกเด็ก ออกไมให
ปะปนกับเด็กปกติ ติดตอใหผูปกครองมารับกลับบานและพาไปพบแพทย ในกรณีที่เปนพื้นที่ที่มีการระบาด
หากพบตุมในปาก โดยยังไมมีอาการอื่น
ควรขอความรวมมือจากผูปกครองใหเด็กหยุดเรียน 1 สัปดาห
เนื่องจากสามารถแพรเชื้อไปในสิ่งแวดลอมและนําไปสูเด็กคนอื่นๆได
2. หากพบนักเรียนปวยเปนโรคมือเทาปากตั้งแต 2 คนขึ้นไปในโรงเรียน ใหพิจารณาแจงขาวการระบาดแก
ศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่รับทราบทันที และแจงเตือนผูปกครอง ประชาสัมพันธ ใหรับทราบสถานการณ
การระบาดของโรคมือ เทา ปากภายในโรงเรียนพรอมแจงมาตรการที่ทางโรงเรียนไดดําเนินการในการปองกัน
ควบคุมการระบาดของโรคมือ เทา ปาก เพื่อสรางความรวมมือตลอดจนความเขาใจระหวางโรงเรียน ผูปกครอง
และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
แนวทางการเฝาระวังโรคมือ เทา ปาก ในสถานศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนมีการคัดกรองเด็กทุกเชา

พบเด็กปวย
มีไข มีแผลในปาก พบจุด ตุมหรือผื่นแดง
ตามฝามือ ฝาเทา ลิ้น กระพุงแกม หรือมี
อาการสงสัยเปนโรคมือ เทา ปาก

* แจงผูปกครอง/รอรับกลับบาน
* แนะนําใหพบแพทย และหยุดเรียน 1 สัปดาห
* เฝาระวังผูปวยรายใหม
* ดําเนินงานควบคุมและปองกันโรคในโรงเรียน/
ศูนยเด็กเล็ก
หากพบผูปวยตั้งแต 2 คนขึ้นไป
* แจงศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทราบ
* แจงเตือนผูปกครอง / ประชาสัมพันธ
* ดําเนินงานควบคุมและปองกันโรคในโรงเรียน/
ศูนยเด็กเล็ก (เพิ่มความเขมขน)

เด็กไมปวย

เรียนตามปกติ

ศูนยบริการสาธารณสุขลงพื้นที่
สอบสวนโรค
* คนหาผูปวยเพิ่มเติม
* ดําเนินงานควบคุมและปองกัน
โรคในโรงเรียน/ศูนยเด็กเล็ก
(ประเมิน/กํากับ)
* ติดตามเฝาระวังผูปวยรายใหม
อยางตอเนื่อง
*สงรายงานตามเกณฑที่กําหนด

แนวทางการปองกันควบคุมโรคมือ เทา ปาก ในสถานศึกษา หรือสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน
กอนเปดภาคเรียน
1.ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ในหองเรียน หองครัว ภาชนะใสอาหาร รวมทั้งหองน้ํา
หองสวม อาคารสถานที่ตางๆ
2. จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใชของเด็ก แยกเปนรายบุคคล ไมใหใชปะปนกัน เชน ผาเช็ดหนา แกว
น้ํา ชอนอาหาร เปนตน รวมทั้งพยายามจัดหาอุปกรณใหนักเรียนไดลางมือดวยน้ําและสบู กอนรับประทาน
อาหารและหลังจากเขาหองสวม
3. แนะนําครู เรื่องโรคมือ เทา ปาก และอนามัยสวนบุคคล และเตรียมการกรณีเกิดการระบาด
ในโรงเรียน
เปดภาคเรียน
กรณีโรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่ไมมีเด็กปวย (กอนการระบาด)
1. พอแมผูปกครองและครู ควรแนะนําสุขอนามัยสวนบุคคลแกบุตรหลานและผูดูแลเด็ก
โดยเฉพาะการลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนการเตรียมอาหารหรือกอนรับประทานอาหารและหลังการขับถาย
การรักษาสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร เชน การใชชอนกลาง หลีกเลี่ยงการใชแกวน้ํารวมกัน
2. ควรสงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักษาความสะอาดทั่วๆ ไป เชนการลางมือและควรใหเด็กอยูในที่ที่มี
อากาศโปรง มีการระบายอากาศที่ดีและไมพาเด็กเล็กไปในที่แออัด
3. ควรดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานดานสุขลักษณะของสถานที่อยางสม่ําเสมอ เชน การเช็ด
ถูอุปกรณเครื่องเรือน เครื่องเลนหรืออุปกรณการเรียนการสอนตางๆ ดวยน้ํายาฆาเชื้อหรือน้ํายาทําความ
สะอาดที่ใชตามบานเรือน หมั่นเปดหองใหอากาศถายเทดีและแสงแดดสองทั่วถึง รวมทั้งการกําจัดอุจจาระ
ปสสาวะใหถูกตอง
ชวงที่เกิดโรคระบาด
มาตรการชวงที่เกิดโรคระบาดตองเนนการสกัดกั้นการแพรกระจายของเชื้อโรค ซึ่งอาจมีความ
จําเปนจะตองปดสถานที่ เชน สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล(อาจรวมถึงสระวายน้ํา สถานที่แออัด) เพื่อ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกลชิดกับเด็กปวย ตองจัดใหมีอางลางมือและสวมที่ถูกสุขลักษณะโดยเนนการลางมือ
บอยๆ หมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณเครื่องใชใหสะอาดอยูเสมอ กําจัดอุจจาระเด็กให
ถูกตอง
แนะนําใหผูปกครองรีบพาเด็กปวยไปพบแพทยเพื่อรับการรักษาและดูแลเด็กอยางใกลชิด ซึ่ง
โดยทั่วไปโรคนี้มักไมรุนแรง ผูปวยจะหายเปนปกติภายใน 7 -10 วัน แตหากเด็กมีอาการแทรกซอน เชน ไข
สูง ซึม อาเจียน หอบ ตองรีบพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที
หากพบเด็กปวยตองรีบแยกออกจากเด็กอื่น เพื่อปองกันไมใหเชื้อโรคแพรไปยังเด็กอื่นๆ และให
ผูปกครองพาเด็กไปพบแพทย หยุดรักษาตัวที่บานประมาณ 1 สัปดาห หรือ จนกวาจะหายเปนปกติไมพาเด็ก
ปวย ไปยังสถานที่แออัด เชน สนามเด็กเลน สระวายน้ํา ตลาด หางสรรพสินคา ควรใหอยูในที่ที่ระบายถายเท
อากาศไดดี ใชผาปดจมูกปากเวลาจามหรือสวมหนากากอนามัย และระมัดระวังการไอจามรดกัน และผูดูแล
เด็กตองลางมือใหสะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ํามูก น้ําลาย หรืออุจจาระเด็กปวย

หากมีเด็กปวยจํานวนมาก
ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูจัดการสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนควรดําเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑการควบคุมปองกันโรคและอันตรายในสถานรับเลี้ยงเด็ก
2. ปดหองเรียนที่มีเด็กปวยหรือปดทั้งโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก
3. ทําความสะอาดสถานที่เพื่อฆาเชื้อโรค บริเวณหองน้ํา หองสวม สระวายน้ํา ครัว โรงอาหาร
บริเวณที่เลนเด็ก สนามเด็กเลน โดยใชสารละลายเจือจางของน้ํายาฟอกผาขาว (20 มิลลิลิตร ตอ น้ํา 1 ลิตร)
หรือน้ํายาทําความสะอาดที่ใชตามบานเรือน แลวเช็ดลางดวยน้ําสะอาด
4. ทําความสะอาดของเลน เครื่องใชของเด็ก ดวยการซักลางปกติแลวผึ่งแดดใหแหงเพื่อฆาเชื้อ
โรค
5. หยุดใชเครื่องปรับอากาศ เปดใหแสงแดดสองใหทั่วถึง เพื่อฆาเชื้อโรค
6. ติดตอเจาหนาที่สาธารสุข เพื่อแจงการระบาดของโรคและขอรับคําแนะนําในการควบคุมโรค
7. ใหสุขศึกษาประชาสัมพันธหรือแนะนําผูปกครองและผูดูแลเด็กที่เหมาะสม จะทําใหเกิดความ
เขาใจไมตื่นตระหนกและใหความรวมมือซึ่งหากมีเด็กปวยใหรีบมาพบแพทย แยกเด็กออกจากเด็กคนอื่นๆ เพื่อ
ปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค
คําแนะนําในการทําความสะอาด
1. เชื้อโรคที่ทําใหเปนโรคมือ เทา ปากสามารถทําลายไดดังนี้
- แสงอุลตราไวโอเล็ตในแสงแดด ในสภาพที่แหง
- การตมที่ 50- 60 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที
- น้ํายาซักลางทั่วไป, โซเดียมไฮโปรคลอไรด(
Sodium Hypochlorite) 1 % หรือ กลูตาราล
ดีไฮด (Glutaraldehyde), ฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) 0.3 % และคลอรีนผสมน้ํา 0.1 ppm (part
per million)
- วิธีทําใหปราศจากเชื้อ (
Pasteurization), steam sterilization, Ethylene Oxide
Sterilization (ETO) และ hydrogen peroxide gas plasma
2. ความเขมขนของคลอรีนในสระวายน้ําตองมีอยางนอย 1 มิลลิกรัมตอลิตร (1 ppm) ซึ่งเปน
ปริมาณที่ทําลายเชื้อได แตอยางไรก็ตามไมควรนําเด็กปวยไปสระวายน้ํา และปฏิบัติตามขอปฏิบัติของสระวาย
น้ําอยางเครงครัด
3. การทําความสะอาดพื้นผิวตางๆ ที่เด็กปวยสัมผัส แนะนําใหทําความสะอาดแบบสบูหรือ
ผงซักฟอกปกติกอน แลวตามดวยน้ํายาฟอกขาว เชน คลอรอกซ ไฮเตอร ทิ้งไว 10 นาที แลวลาง เช็ดหรือแช
ดวยน้ําสะอาด เพื่อปองกันสารเคมีตกคาง สวนของเลนที่เด็กอาจเอาเขาปากได ใหทําความสะอาดดวยสบูหรือ
ผงซักฟอกตามปกติแลวนําไปผึ่งแดด
คําแนะนําในการพิจารณาปดและเปดสถานที่
ควรพิจารณาปดสถานที่ดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาล-ประถม ศูนยเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ดังนี้
1. เมื่อมีเด็กปวยดวยโรคมือ เทา ปาก มากกวา 2 ราย ในหองเรียนหรือชั้นเรียนเดียวกันภายใน
ระยะเวลา 1 สัปดาห หรือมีผูปวยที่ไดรับการตรวจยืนยันวาติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ตั้งแต 1 รายขึ้นไปให
พิจารณาปดเฉพาะหองเรียนหรือชั้นเรียน

2. ถามีเด็กปวยดวยโรคมือ เทา ปาก หลายหองหรือหลายชั้นเรียนใหพิจารณาปดสถานที่หรือ

โรงเรียน
3. ปดสถานที่หรือโรงเรียน เปนเวลาประมาณ 5 วัน
4. ในระหวางปดสถานที่หรือ โรงเรียน ควรทําความสะอาดสถานที่ อุปกรณ ของเลนและสิ่งของ
ตางๆ ดวยน้ํายาทําความสะอาดและวิธีทําความสะอาดที่เหมาะสม
5. เปดหองเรียน ชั้นเรียนหรือโรงเรียน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 5 วัน และไดมีการทําความสะอาด
อยางดีแลวและมีการตรวจสอบแลวไมมีนักเรียนหรือเด็กในหองนั้นมีอาการปวยเพิ่มอีก

