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Quiz

เด็กช�ยอ�ยุ 4 ปี ม�ด้วยตุ่มที่ฝ่�มือและป�ก เป็นม� 3 วัน

นัทยา ก้องเกียรติกมล  พบ.วว. กุมารเวชศาสตร์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลนครพนม

เด็กช�ยอ�ยุ 4 ปี ม�ด้วยตุ่มที่ฝ่�มือและป�ก เป็นม� 3 วัน ดังรูป

ประวัติเพิ่มเติม มีไข้ตำ่� ๆ ม� 4 วัน ไอ นำ้�มูกใส เจ็บคอ ไปซื้อย�กินเองที่ร้�นข�ยย� เป็นย�ปฏิชีวนะไม่ทร�บ

ชื่อย� และย�แก้ไอ เริ่มท�นย�ตอนเช้� เห็นผื่นขึ้นที่มือตอนบ่�ย จงให้ก�รวินิจฉัยและก�รรักษ�ผู้ป่วยร�ยนี้

ตอบ Hand foot mouth 

การวินิจฉัยแยกโรคในกลุ่มนี้ ซึ่งอาจมีอาการของ viral syndrome ร่วมด้วย เช่น ไข้ ไอ น�้ามูก ร่วมกับตุ่มน�้าใสใน

ปาก ได้แก่ 

 1. Herpangina พบตุ่มน�้าใสคอ โดยไม่มีผื่นที่มือโดยตุ่มจะอยู่เฉพาะ posterior 1/3 of oral cavity 

 2. Herpetic gingivostomatitis พบตุ่มน�้าใสที่คอและริมฝีปากได้ โดยไม่มีตุ่มที่มือและเท้า มักพบร่วมกับ

            ไข้สูง และเหงือกบวมแดง 
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โรคมือ เท้� ป�ก

(Hand foot mouth disease)
  โรคมือ-เท้า-ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสหลายชนิด 

ดังนั้นจึงพบว่าอาจเป็นโรคน้ีได้หลายครั้ง เน่ืองจากการ

เป็นโรคแต่ละครั้งจะสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการเป็นครั้ง

ต่อไปที่จ�าเพาะกับไวรัสชนิดนั้นเท่านั้น โรคนี้เป็นในคน

เท่านั้น ไม่ใช่โรคเดียวกับปาก-เท้าเปื่อยที่พบในสัตว์กีบ

อย่าง วัว ม้า และแกะ 

 พ.ศ. 2500 มีรายงานการระบาดของกลุ ่ม

อาการไข้ ซ่ึงพบร่วมกับตุ่มน�้าใสในช่องปากมือและเท้า

ในผู้ป่วยเด็กที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยพบ

สาเหตุจากเชื้อ Coxsackie virus A16 (Cox A16)

 พ.ศ. 2502 พบการระบาดของกลุ่มอาการเช่น

เดียวกันในเมือง Bermingham ประเทศอังกฤษและได้

มีการเรียกกลุ่มอาการน้ี ว่า Hand-Foot-and Mouth 

Disease (HFMD) หลังจากนั้นมีรายงานการระบาด 

ทั่วโลก

          โรค มือ เท้า ปาก มีการระบาดแตกต่างกันใน

แต่ละพ้ืนที่ ในประเทศเขตหนาวมักมีการระบาดช่วง

ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมแต่ในเขตร้อน

ชื้นรวมทั้งประเทศไทยพบได้ตลอดท้ังปีแต่จะชุกในช่วง

ฤดูฝนและช่วงที่มีอากาศร้อนชื้น เชื้อท่ีพบเป็นสาเหตุ

ของโรคมือ เท้าปาก แตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี และ

แต่ละการระบาด ส่วนใหญ่ที่พบเชื้อ Coxsackie virus 

A16, Enterovirus 71และ Echovirusชนิดที่พบบ่อยที่

สุดในเมืองไทยคือสายพันธุ์ Coxsackie A16 ซ่ึงมักไม่มี

ความรุนแรงถึงชีวิต แต่มีบางปีที่พบสายพันธุ์ Enterovi-

rus 71 (EV-71) เป็นชนิดที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็น

อันตราย คือ ก้านสมองอักเสบหัวใจล้มเหลว น�้าท่วม

ปอดอย่างเฉียบพลัน อัตราการเสียชีวิตสูงมาก บางคน

ที่มีการติดเชื้อ EV-71 อาจมีอาการรุนแรง โดยมิได้มีผื่น

ให้เห็นเลย หรือ มีเพียงแผลในปาก แต่ไม่มีผื่นที่มือ-เท้า 

ในประเทศไทย โรคมือ เท้า ปากมีสาเหตุจาก EV71 

ประมาณร้อยละ 15-30 

ก�รติดต่อ
 โรคมือ เท้า ปาก ติดต่อกันได้ง่ายพอสมควร 

โดยการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหล่ังจากจมูก, ล�าคอ 

และน�้าจากในตุ่มใส (respiratory route) อุจจาระ

ของผู้ป่วยซึ่งมีเชื้อไวรัสอยู่ (fecal - oral route ) หรือ

สัมผัสส่ิงของที่มีเชื้อไวรัสแล้วน�ามือเข้าปาก ช่วงท่ีแพร่

กระจายมากที่สุด คือ ในสัปดาห์แรกท่ีผู้ป่วยมีอาการ

และจะยังแพร่เชื้อได้จนกว่ารอยโรคจะหายไปแต่ก็ยัง

พบเช้ือในอุจจาระผู้ป่วยต่อได้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์

เช้ือเอนเทอโรไวรัสสามารถทนสภาวะกรดในทางเดิน

อาหารมนุษย์ได้และมีชีวิตอยู่ในอุณหภูมิห้องได้ 2-3 วัน 

โรคนี้ไม่สามารถติดต่อจากคนสู่สัตว์หรือจากสัตว์สู่คนได้

อ�ก�รและอ�ก�รแสดง
          อาการเริ่มต้น คือ มักเป็นไข้ที่ไม่มีอาการอะไรใน

ช่วงแรกโดยจะมีระยะฟักตัวประมาณ 3-6 วัน มักจะเริ่ม

จากการมีไข้ต�่าๆ ประมาณ 38-39 องศาเซลเซียส และมี

อาการครั่นเนื้อคร่ันตัว ระยะนี้จะมีระยะเวลาประมาณ 

1-2 วันจากนั้นจะเร่ิมมีอาการเจ็บปาก กินได้น้อย และ

น�้าลายไหล มีผื่นเป็นจุดแดงหรือตุ่มน�้าใสที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า 

หรือก้น ไม่คันแต่อาจรู้สึกเจ็บ อาการแสดงที่พบ อาจมี

อาการแสดงในหลายระบบ เช่น

 1. ระบบทางเดินหายใจ อาจมีอาการเหมือน

ไข้หวัด ไอ มีน�้ามูกใส เจ็บคอ

 2. ทางผิวหนัง คือพบผื่นที่ มือ เท้า ปาก และ

ก้น

 3. ทางระบบประสาท เช่น สมอง เยื่อหุ ้ม

สมอง หรือเนื้อสมองอักเสบ

 4. ทางระบบทางเดินอาหาร เช่น อาการท้อง

เสีย ถ่ายเหลวเป็นน�้าเล็กน้อย ปวดหัวอาเจียน

 5. ทางตา มักพบเยื่อบุตาอักเสบ (chemosis 

and conjuntivitis)

 6. ทางหัวใจ เช่นสามารถท�าให้เกิดกล้ามเนื้อ

หรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้
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อาการอาจมีตั้งแต่อาการเล็กน้อยไปจนถึงอาการหรือ

ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่พบได้บ่อยคือรอยโรคบริเวณ

ปากพบในผู้ป่วยทั้งหมด พบได้ทุกบริเวณในปากแต่ท่ี

พบได้บ่อย คือ เพดานปาก ลิ้น และเยื่อบุกระพุ้งแก้ม

รอยโรคระยะเริ่มต้น ลักษณะเป็นรอยสีแดง อาจนูนเล็ก

น้อย ลักษณะคล้ายแผลร้อนใน และมักพบรอยโรคที่

ผิวหนังโดยพบที่มือบ่อยกว่าเท้า ลักษณะเป็นรอยแดงๆ 

อาจนูนเล็กน้อยขนาด 2-10 มิลลิเมตรตรงกลางสีเทา 

บางรอยโรคมี ลักษณะเป็นตุ่มน�้าใสขอบแดงมีกระจาย

ขนานไปกับแนวของผิวหนัง อาจเจ็บหรือไม่ก็ได้ หลัง

จากนั้น 2-3 วันจะค่อยๆเริ่มตกสะเก็ด และค่อยๆ หาย

ไปภายใน 7-10 วัน โดยไม่ทิ้งรอยแผลเป็นให้เห็นบริเวณ

อื่นๆ ที่อาจพบรอยโรคได้ เช่นกัน คือ ก้น แขน ขา และ

อวัยวะสืบพันธุ์โดยทั่วไปโรคมือ เท้า ปาก จัดว่ามีอาการ

น้อย โดยมากมักมีเพียงไข้ครั่นเนื้อครั่นตัว และเจ็บปาก 

แต่ ในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะจากการติดเชื้อ entero-

virus 71 อาจพบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ได้แก่

   • ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทได้แก่ ก้าน

สมองอักเสบ (brainstem encephalitis), สมอง

และเยื่อหุ ้มสมองอักเสบ (meningoenceph-

alitis), เยื่อหุ ้มสมองอักเสบท่ีไม่ใช้การติดเช้ือ

แบคทีเรีย (aseptic meningitis) และอาการกล้าม

เนื้ออ่อนแรงคล้ายโปลิโอ (poliomyelitis like 

paralysis)

   • ภาวะแทรกซ้อนระบบปอดเช่น ปอดอักเสบ

   • ภาวะแทรกซ้อนระบบหัวใจเช่นกล้ามเนื้อหรือ

เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ โดยผู้ป่วยจะมีไข้น�ามาก่อน

ประมาณ 3-6 วันโดยมักไข้สูง หัวใจเต้นเร็ว และ

มักมีอาการทางระบบ ประสาทน�ามาก่อนต่อมามี

อาการหายใจล้มเหลวอย่างรวดเร็ว และมีปอดบวม

น�้า (pulmonary edema)

ก�รวินิจฉัย
          ใช้อาการและอาการแสดงเป็นส�าคัญ (clinical 

diagnosis) โดย ตรวจร่างกายพบรอยโรคจ�าเพาะที่

บริเวณมือ เท้า ปากการส่งตรวจรอยโรคที่ผิวหนังโดย

วิธีทางพยาธิวิทยาจะพบเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil 

และ lymphocyte เพิ่มขึ้น แต่ จะไม่พบ multinu-

cleated giant cell หรือ inclusion body ส�าหรับใน

กรณีที่ต้องการทราบชนิดของเชื้อไวรัสที่ก่อโรคสามารถ

ท�าได้โดยการแยกเชื้อไวรัส หรือตรวจ ร่องรอยการติด

เชื้อจากน�้าเหลืองได้แก่ ท�าthroat swab และ การเก็บ

อุจจาระ (stool) หรือน�้าไขสันหลัง (CSF) ไปตรวจ

ก�รรักษ�
           โรคมือ เท้า และปาก หากไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

เป็นโรคที่สามารถหายได้เองโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 

7 วัน การรักษาจึงเป็นเพียงการประคับประคองและ

บรรเทาอาการโดยเฉพาะการลดไข้ และลดอาการเจ็บ

ปวดจากแผลในปากโดยอาจใช้ยาชาป้ายบริเวณที่เป็น

แผลก่อนรับประทานอาหารให้กินอาหารอ่อนนุ่ม รส

ไม่จัดเพราะจะเจ็บแสบแผล หากลูกไม่ยอมดูดนมจาก

ขวด เพราะจุกนมอาจชนถูกแผลท�าให้เจ็บมาก ลองใช้

วิธีจิบ หลอดดูด หรือช้อนป้อน หรือใช้หลอดฉีดยาป้อน

แทน ให้ดื่มนมเย็น หรือไอศกรีมเพื่อให้ได้พลังงาน ไม่ดื่ม

เครื่องดื่มที่อุ่นร้อนหรือมีรสเปรี้ยวซ่าเพราะจะเจ็บแผล

มากขึ้น ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนให้รักษาตามอาการ

เป็นส่วนใหญ่หลังจากการติดเชื้อผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกัน

ต่อเชื้อไวรัสที่ก่อโรค แต่อาจเกิดโรคมือเท้า ปาก ซ�้าได้

จากไวรัสตัวอื่นๆควรแนะน�าผู้ปกครองสังเกตอาการ

ที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ไข้สูง ซึมอาเจียน

บ่อยๆหอบเหนื่อย ชักเดินเซปวดหัวมากกระสับกระส่าย  

ร้องกวนตลอดเวลา  ไม่ยอมรับประทานอาหารและน�้า 

ควรพาบุตรหลานมาพบแพทย์

ก�รป้องกัน
       เม่ือพบผู้ป่วยด้วยโรคน้ีจะต้องรายงานโรคไปยัง

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เพื่อควบคุมโรคและให้สุขศึกษา
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กับทางโรงเรียนที่มีเด็กป่วย การล้างมือด้วยน�้าและสบู่

ดีเป็นการก�าจัดเชื้อได้ท่ีสุด เช้ือน้ีตายง่ายในท่ีแห้งและ

ความร้อน การต้มหรือนึ่งสามารถฆ่าเชื้อนี้ได้ แต่หาก

อยู ่ในที่ที่มีความช้ืน หรือ มีสารคัดหลั่งปกคลุม เชื้อ

จะอยู่ได้นานหลายวัน เช้ืออาจแพร่โดยผ่านทางมือ 

ผู้ที่สัมผัสกับและไปสัมผัสเด็กคนอื่น เช่นการเปลี่ยนผ้า

อ้อมของ เด็กเล็ก นอกจากน้ีเชื้ออาจอยู่บนพื้นผิวของ

สิ่งแวดล้อม, ของเล่น ท�าให้เกิดการสัมผัสทางอ้อมได้ 

ค�าแนะน�าที่ส�าคัญท่ีสุดคือการแยกผู้ป่วยออกจากกลุ่ม

เพื่อนในโรงเรียน หรือสถานเลี้ยงเด็ก โดยเน้น contact 

isolation เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

   • แยกเด็กป ่ วยไม ่ ให ้ ร ่ วม กิจกรรมกับ เด็กอื่ น  

หยุดโรงเรียนเป็นเวลา 1 สัปดาห์

   • ผู้ดูแลเด็กหมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังเปลี่ยน

ผ้าอ้อม หรือ สัมผัสกับน�้ามูกและน�้าลายของเด็ก

   • ท�าความสะอาดพื้น ห้องน�้า สุขา เครื่องใช้ ของเล่น 

สนามเด็กเล่นตลอดจนเสื้อผ้าท่ีอาจปนเปื้อนเช้ือ 

ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ทั่วไปภายในบ้าน เช่น น�้าผสม

ผงซักฟอกเช็ดเคร่ืองเรือน และบริเวณที่สัมผัสเชื้อ

ได้บ่อย เช่น ลูกบิดประตู รอให้แห้งแล้วเช็ดตาม

ด้วยน�้าสะอาด น�าของเล่นที่เด็กเล่นล้างตากให้แห้ง
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