โรค มือ-เท้า-ปาก นับเป็ นโรคที่ระบาดในเด็กโรคหนึ่ ง ที่พบทุกปี โดยเฉพาะในช่ วงที่เริ่ มเข้าหน้า
ฝนเป็ นช่วงที่มีอตั ราการระบาดของโรคนี้สูง เพราะฉะนั้น เรามาทําความรู ้จกั โรคนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ

โรค มือ-เท้ า-ปาก

เป็ นโรคที่พบบ่อยในเด็ก ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่เป็ นเด็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี มักระบาดในช่วงหน้าฝน โรคนี้
เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไวรัส ซึ่ งมีหลายตัวที่ทาํ ให้เกิดได้ โดยเชื้อที่รุนแรงที่สุด คือ เอนเตอโรไวรัส
71 หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่าเชื้ อ อีวี71 ที่มีการระบาดรุ นแรงในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็เป็ นเชื้ ออี วี 71 นี่ เอง
ประเทศไทยเราก็พ บเชื้ ออี วี7 1 ร่ วมกับ เอนเตอโรไวรั สตัวอื่ นๆด้วย แต่ส่วนใหญ่ เป็ นสายพันธุ์ ที่ไม่ค่อย
รุ นแรง
อาการของโรคมือ-เท้ า-ปาก
เด็กที่เป็ นโรคมือ-เท้า-ปาก มักเริ่ มด้วยอาการไข้ เจ็บปาก กินอะไรไม่ค่อยได้ นํ้าลายไหล เพราะมี
แผลในปากเหมือนแผลร้อนใน และมีผนื่ เป็ นจุดแดง หรื อเป็ นตุ่มนํ้าใสขึ้นบริ เวณฝ่ ามือ ฝ่ าเท้า และอาจมีตาม
ลําตัว แขน ขาได้ ผูป้ ่ วยมักมีอาการมากอยู่ 2-3 วัน จากนั้นจะค่อยๆ ดีข้ ึนจนหายใน 1 สัปดาห์ ส่ วนใหญ่มี
อาการไม่มาก แต่บางรายมีอาการมากจนกินอาหารและนํ้าไม่ได้
โดยปกติโรคนี้ไม่น่ากลัว และหายเองโดยไม่มีปัญหา แต่อาจมีโอกาสเล็กน้อยที่จะเกิดอาการรุ นแรง
หรื อพบปั ญหาแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะถ้าเกิดจากเชื้ออีวี 71 จะมีโอกาสเกิดโรครุ นแรงได้มากขึ้น
ปั ญหาแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดคือ ก้านสมองอักเสบ ทําให้เกิดภาวะหายใจและระบบไหลเวียนของ
โลหิ ตล้มเหลว ซึ่ งถึ งแก่ชีวิตได้อย่างรวดเร็ ว และบางครั้งเชื้ ออีวี 71 อาจทําให้เกิ ดสมองอักเสบรุ นแรงได้
โดยไม่ตอ้ งมี ผื่นแบบ มือ-เท้า-ปากได้ เด็กที่จะมีปัญหาแทรกซ้ อนรุ นแรงหรื อสมองอักเสบ จะมีสัญญาณ
อันตรายได้ แก่ ซึม อ่ อนแรง ชั กกระตุก มือสั่ น เดินเซ หอบ อาเจียน ซึ่ งหากพบอาการเหล่านี้จะต้องรี บไปพบ

แพทย์โดยด่วน การระบาดของโรคมือ-เท้า-ปาก ในประเทศไทยในขณะนี้ แม้ส่วนใหญ่จะเป็ นชนิ ดอาการไม่
รุ นแรง แต่อย่างไรก็ดีตอ้ งระวังอาการรุ นแรงไว้ดว้ ย แม้จะมีโอกาสเกิดน้อยก็ตาม
การรักษาโรคมือ-เท้ า-ปาก
โรคนี้ ไม่มียารักษาจําเพาะ หลักการรั กษาเป็ นการรักษาตามอาการ เด็กที่มีภาวะแทรกซ้อนรุ นแรง
จําเป็ นต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผูป้ ่ วยวิกฤต
การติดต่ อของโรค มือ-เท้ า-ปาก
โรคนี้ ติดต่อโดยการสัมผัส นํ้ามูก นํ้าลาย หรื ออุจจาระของผูป้ ่ วยโดยตรง หรื อทางอ้อม เช่น สัมผัส
ผ่านของเล่น มือผูเ้ ลี้ยงดู นํ้าและอาหารที่ปนเปื้ อนเชื้อ โรคนี้จึงมักระบาดในโรงเรี ยนชั้นอนุบาลเด็กเล็กหรื อ
สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก
วิธีป้องกันโรค มือ-เท้ า-ปาก
ยังไม่มีวคั ซี นป้ องกันโรคนี้ การป้ องกันที่สําคัญคือ แยกผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคมิให้ไปสัมผัสกับเด็กคนอื่น
เด็กทุกคนรวมทั้งผูใ้ หญ่ที่ดูแลเด็กควรหมัน่ ล้างมือ เพื่อป้ องกันการแพร่ เชื้ อ หมัน่ ทําความสะอาดของเล่น
และสิ่ งแวดล้อมทุ กวัน การทําความสะอาดโดยใช้สบู่ ผงซักฟอก หรื อนํ้ายาชะล้างทําความสะอาดทัว่ ไป
แล้วทําให้แห้ง ควรระมัดระวังในความสะอาดของนํ้า อาหาร และสิ่ งของทุกๆ อย่างที่เด็กอาจเอาเข้าปาก
ไม่ให้เด็กใช้ของเล่นที่อาจปนเปื้ อนนํ้าลาย หรื ออุปกรณ์ การรับประทานร่ วมกัน ควรสอนให้เด็กๆ ใช้ช้อน
กลาง และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
โรงเรี ยนไม่ควรรับเด็กป่ วยเข้าเรี ยนจนกว่าจะหายดี ซึ่ งมักใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อป้ องกัน
การแพร่ เชื้อ ผูป้ กครองควรพาบุตรหลานที่ป่วยไปพบแพทย์ ไม่ควรพาไปโรงเรี ยน หากพบว่าเป็ นโรคนี้ ควร
ให้การรักษาตามคําแนะนําของแพทย์ และ เมื่อหายป่ วยแล้ว เด็กที่เป็ นโรคนี้ ยงั มีเชื้ ออยู่ในอุจจาระได้ นาน
หลายสัปดาห์ ดังนั้นเมื่อเด็กหายป่ วยแล้ว ยังต้องมีการระวังการปนเปื้ อนของอุจจาระต่ออีกนาน ควรเน้นการ
ล้างมือหลังเข้าห้องนํ้าหรื อเปลี่ยนผ้าอ้อม และก่อนรับประทานอาหารแก่เด็กและผูใ้ หญ่ทุกคน ควรล้างมือ
ด้วยนํ้าและสบู่ เพราะแอลกอฮอลล์เจลจะฆ่าเชื้อเอนเตอโรไวรัสไม่ได้
ในช่ วงที่มีการระบาด ไม่ควรนําเด็กไปในที่ที่มีเด็กอื่นอยู่รวมกันจํานวนมาก เพราะจะมีโอกาสรับ
เชื้อได้เนื่องจากมีเด็กที่เป็ นโรคนี้ และแพร่ เชื้ อได้โดยที่ไม่มีอาการหรื อมีอาการน้อยมาก ที่อาจไปอยูร่ วมกัน

การป้องกันการระบาดในสถานรับดูแลเด็กหรือโรงเรี ยนชั้ นอนุบาล
1. มี การตรวจคัดกรองเด็กป่ วย ได้แก่ เด็กที่มีไข้ หรื อเด็กที่ มีผ่ืน หรื อมี แผลในปาก ไม่ให้เข้าเรี ยน
ทั้งนี้เพราะมีผปู ้ ่ วยบางคนที่มีอาการน้อยมาก หรื อมีบางคนที่มีอาการไข้แต่ไม่มีผื่น ควรต้องจัดหาเครื่ องมือ
วัดอุณหภูมิ (ปรอท) ไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ในกรณี ที่สงสัยว่าเด็กจะมีไข้ และมีครู หรื อพยาบาลตรวจรับเด็กก่อน
เข้าเรี ยนทุกวัน
2. ควรมีมาตรการในการทําความสะอาดของเล่น และสิ่ งแวดล้อมทุกวัน หรื อเมื่อมีการเปื้ อนนํ้าลาย
นํ้ามูกหรื อสิ่ งสกปรก
3. มีมาตรการเคร่ งครัดในการล้างมือ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ดูแลสัมผัสเด็กเล็ก โดยเฉพาะในทุก
ครั้งที่อาจสัมผัสนํ้ามูก นํ้าลาย หรื ออุจจาระ การใช้แอลกอฮอลล์เจลล้างมือ ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้
4. หากมีการระบาดเกิดขึ้นหลายราย ควรพิจารณาปิ ดชั้นเรี ยนนั้นเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ หรื อหากมีการ
ระบาดเกิดขึ้นในหลายชั้นเรี ยน ควรปิ ดโรงเรี ยนด้วย เพื่อหยุดการระบาด

