
โรคมือ เทา ปาก โรคมือ เทา ปาก โรคมือ เทา ปาก โรคมือ เทา ปาก Hand Foot and Mouth DiseaseHand Foot and Mouth DiseaseHand Foot and Mouth DiseaseHand Foot and Mouth Disease

 
ขอขอบคณุภาพประกอบจาก

          แมกระทรวงสาธารณสุขจะออกมายืนยันวา โรคมือ เทา ปาก
เกิดขึ้นทุกปในประเทศไทย และไมใชโรครายแรงแตอยางใด แตดูทาวา
ตื่นกลัวไมนอยกับการระบาดของโรคมือ เทา ปาก ใน พ
ผูเสยีชวีิตจากโรคมือ เทา ปาก ในประเทศกัมพูชาแลวกวา 
เองก็พบผูติดเชือ้มากกวาทุกปทีผ่านมา
นัก 

          เช่ือวาตอนน้ีหลายคนคงกาํลงัหาขอมูลกนัอยูวา โรคมือเช่ือวาตอนน้ีหลายคนคงกาํลงัหาขอมูลกนัอยูวา โรคมือเช่ือวาตอนน้ีหลายคนคงกาํลงัหาขอมูลกนัอยูวา โรคมือเช่ือวาตอนน้ีหลายคนคงกาํลงัหาขอมูลกนัอยูวา โรคมือ
อะไร แลวจริง ๆ โรคน้ีอนัตรายหรือไมอะไร แลวจริง ๆ โรคน้ีอนัตรายหรือไมอะไร แลวจริง ๆ โรคน้ีอนัตรายหรือไมอะไร แลวจริง ๆ โรคน้ีอนัตรายหรือไม
ปาก ไดอปาก ไดอปาก ไดอปาก ไดอยางไร ยางไร ยางไร ยางไร อบตอบตอบตอบต....อยัเยอรเวงอยัเยอรเวงอยัเยอรเวงอยัเยอรเวง
 

รูจกั โรคมือ เทารูจกั โรคมือ เทารูจกั โรคมือ เทารูจกั โรคมือ เทา    ปากปากปากปาก

          โรคมือ เทา ปาก หรือ โรคมือ เทา ปาก หรือ โรคมือ เทา ปาก หรือ โรคมือ เทา ปาก หรือ 
กนัวา โรคมือ เทา ปาก เปอยกนัวา โรคมือ เทา ปาก เปอยกนัวา โรคมือ เทา ปาก เปอยกนัวา โรคมือ เทา ปาก เปอย
((((Enterovirus)Enterovirus)Enterovirus)Enterovirus) โดยพบการระบาดของ โรคมือเทาปาก เม่ือป พ
โตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยผูปวยจะมีอาการไขและยงัมีตุมนํ้าใสในชองปาก มือ
เทา 

 
 

Hand Foot and Mouth DiseaseHand Foot and Mouth DiseaseHand Foot and Mouth DiseaseHand Foot and Mouth Disease

 
โรคมือ เทา ปาก 

ประกอบจาก คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

แมกระทรวงสาธารณสุขจะออกมายืนยันวา โรคมือ เทา ปาก
เกิดขึ้นทุกปในประเทศไทย และไมใชโรครายแรงแตอยางใด แตดูทาวา 
ตื่นกลัวไมนอยกับการระบาดของโรคมือ เทา ปาก ใน พ.ศ.น้ี เพราะเห็นขาวที่วา พบ
ผูเสยีชวีิตจากโรคมือ เทา ปาก ในประเทศกัมพูชาแลวกวา 60 คน ขณะที่ประเทศไทย
เองก็พบผูติดเชือ้มากกวาทุกปทีผ่านมา และก็มีผูเสยีชวีิตทกุป แมจะเปนจํานวนไมมาก

เช่ือวาตอนน้ีหลายคนคงกาํลงัหาขอมูลกนัอยูวา โรคมือเช่ือวาตอนน้ีหลายคนคงกาํลงัหาขอมูลกนัอยูวา โรคมือเช่ือวาตอนน้ีหลายคนคงกาํลงัหาขอมูลกนัอยูวา โรคมือเช่ือวาตอนน้ีหลายคนคงกาํลงัหาขอมูลกนัอยูวา โรคมือ    เทา ปาก เกดิจากเทา ปาก เกดิจากเทา ปาก เกดิจากเทา ปาก เกดิจาก
อะไร แลวจริง ๆ โรคน้ีอนัตรายหรือไมอะไร แลวจริง ๆ โรคน้ีอนัตรายหรือไมอะไร แลวจริง ๆ โรคน้ีอนัตรายหรือไมอะไร แลวจริง ๆ โรคน้ีอนัตรายหรือไม    หรือจะปองกนัตวัเองใหรอดพนจากโรคมือ หรือจะปองกนัตวัเองใหรอดพนจากโรคมือ หรือจะปองกนัตวัเองใหรอดพนจากโรคมือ หรือจะปองกนัตวัเองใหรอดพนจากโรคมือ 

อยัเยอรเวงอยัเยอรเวงอยัเยอรเวงอยัเยอรเวง    ขอนําขอมูลมาบอกตอกนัในวนัน้ีคะขอนําขอมูลมาบอกตอกนัในวนัน้ีคะขอนําขอมูลมาบอกตอกนัในวนัน้ีคะขอนําขอมูลมาบอกตอกนัในวนัน้ีคะ 

ปากปากปากปาก 

โรคมือ เทา ปาก หรือ โรคมือ เทา ปาก หรือ โรคมือ เทา ปาก หรือ โรคมือ เทา ปาก หรือ Hand, Foot and Mouth Disease Hand, Foot and Mouth Disease Hand, Foot and Mouth Disease Hand, Foot and Mouth Disease 
กนัวา โรคมือ เทา ปาก เปอยกนัวา โรคมือ เทา ปาก เปอยกนัวา โรคมือ เทา ปาก เปอยกนัวา โรคมือ เทา ปาก เปอย    สาเหตเุกดิจากการตดิเช้ือไวรัสลาํไส หรือเอนเทอโรไวรัส สาเหตเุกดิจากการตดิเช้ือไวรัสลาํไส หรือเอนเทอโรไวรัส สาเหตเุกดิจากการตดิเช้ือไวรัสลาํไส หรือเอนเทอโรไวรัส สาเหตเุกดิจากการตดิเช้ือไวรัสลาํไส หรือเอนเทอโรไวรัส 

โดยพบการระบาดของ โรคมือเทาปาก เม่ือป พ.ศ.2500 
ประเทศแคนาดา โดยผูปวยจะมีอาการไขและยงัมีตุมนํ้าใสในชองปาก มือ

Hand Foot and Mouth DiseaseHand Foot and Mouth DiseaseHand Foot and Mouth DiseaseHand Foot and Mouth Disease    

โรงพยาบาลรามาธิบด ี 

แมกระทรวงสาธารณสุขจะออกมายืนยันวา โรคมือ เทา ปาก เปนโรคที่
 ประชาชนกย็ังคง

เพราะเห็นขาวที่วา พบ
คน ขณะที่ประเทศไทย

และก็มีผูเสยีชวีิตทกุป แมจะเปนจํานวนไมมาก

เทา ปาก เกดิจากเทา ปาก เกดิจากเทา ปาก เกดิจากเทา ปาก เกดิจาก
หรือจะปองกนัตวัเองใหรอดพนจากโรคมือ หรือจะปองกนัตวัเองใหรอดพนจากโรคมือ หรือจะปองกนัตวัเองใหรอดพนจากโรคมือ หรือจะปองกนัตวัเองใหรอดพนจากโรคมือ เทา เทา เทา เทา 

Hand, Foot and Mouth Disease Hand, Foot and Mouth Disease Hand, Foot and Mouth Disease Hand, Foot and Mouth Disease มักเรียกตดิปากมักเรียกตดิปากมักเรียกตดิปากมักเรียกตดิปาก
สาเหตเุกดิจากการตดิเช้ือไวรัสลาํไส หรือเอนเทอโรไวรัส สาเหตเุกดิจากการตดิเช้ือไวรัสลาํไส หรือเอนเทอโรไวรัส สาเหตเุกดิจากการตดิเช้ือไวรัสลาํไส หรือเอนเทอโรไวรัส สาเหตเุกดิจากการตดิเช้ือไวรัสลาํไส หรือเอนเทอโรไวรัส 

2500 กับเด็กในเมือง
ประเทศแคนาดา โดยผูปวยจะมีอาการไขและยงัมีตุมนํ้าใสในชองปาก มือ และ



          ตอมายังพบการระบาดกับกลุมเดก็ในเมื
เชนกัน จนไดมีการเรียกกลุมอาการที่พบน้ีวา 
(HFMD) หลังจากน้ันกมี็รายงานการระบาดของ โรคมือเทาปาก
โลก 

          ทั้งน้ี โรคมือ เทา ปาก
ประเทศเขตหนาวจะพบในชวงฤดูรอน
พบไดตลอดทั้งป แตละระบาดมากในชวงฤดูฝนที่มีอากาศรอนชื้น และมักพบในกลุมเดก็
ทารก และเด็กเล็กทีอ่ายุต่ํากวา 
 

โรคมือ เทา ปากโรคมือ เทา ปากโรคมือ เทา ปากโรคมือ เทา ปาก    ตดิตอกนัไดทางไหนตดิตอกนัไดทางไหนตดิตอกนัไดทางไหนตดิตอกนัไดทางไหน
 

          โรคมือ เทา ปาก สามารถตดิตอกนัไดงาย ๆโรคมือ เทา ปาก สามารถตดิตอกนัไดงาย ๆโรคมือ เทา ปาก สามารถตดิตอกนัไดงาย ๆโรคมือ เทา ปาก สามารถตดิตอกนัไดงาย ๆ
ของการปวย สามารถตดิตอไดโดยของการปวย สามารถตดิตอไดโดยของการปวย สามารถตดิตอไดโดยของการปวย สามารถตดิตอไดโดย
 

          การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลัง่ ทัง้จากจมูก
(Respiratory route) โดยเชื้อโรคอาจตดิมากบัสิ่งของเคร่ืองใบตาง ๆ
รดกันก็ได 
 

          ทางอุจจาระของผูปวยที่มีเชื้อไวรัสอยู 
แพรกระจายมากที่สดุ คอื ในสัปดาหแรกทีผู่ปวยมีอาการ
รอยโรคจะหายไป แตก็ยงัพบเชื้อในอุจจาระผูปวยตอไดอกีประมาณ 
 

          ทัง้น้ีทัง้น้ีทัง้น้ีทัง้น้ี    เช้ือเอนเทอเช้ือเอนเทอเช้ือเอนเทอเช้ือเอนเทอ
และมีชีวติอยูในอณุหภูมิหองได และมีชีวติอยูในอณุหภูมิหองได และมีชีวติอยูในอณุหภูมิหองได และมีชีวติอยูในอณุหภูมิหองได 
สตัวสูคนไดสตัวสูคนไดสตัวสูคนไดสตัวสูคนได     
 

ตอมายังพบการระบาดกับกลุมเดก็ในเมืองเบอรมิงแฮม เม่ือป พ
เชนกัน จนไดมีการเรียกกลุมอาการที่พบน้ีวา Hand-Foot-and Mouth Disease 

หลังจากน้ันกมี็รายงานการระบาดของ โรคมือเทาปาก จากประเทศตาง ๆ ทั่ว

ทั้งน้ี โรคมือ เทา ปาก จะมีการระบาดแตกตางกันในแตละพ้ืนที่ ห
ประเทศเขตหนาวจะพบในชวงฤดูรอน และตนฤดูใบไมรวง สวนประเทศเขตรอนชื้นจะ

แตละระบาดมากในชวงฤดูฝนที่มีอากาศรอนชื้น และมักพบในกลุมเดก็
และเด็กเล็กทีอ่ายุต่ํากวา 5 ป  

ตดิตอกนัไดทางไหนตดิตอกนัไดทางไหนตดิตอกนัไดทางไหนตดิตอกนัไดทางไหน 

โรคมือ เทา ปาก สามารถตดิตอกนัไดงาย ๆโรคมือ เทา ปาก สามารถตดิตอกนัไดงาย ๆโรคมือ เทา ปาก สามารถตดิตอกนัไดงาย ๆโรคมือ เทา ปาก สามารถตดิตอกนัไดงาย ๆ    โดยเฉพาะในชวงสปัดาหแรกโดยเฉพาะในชวงสปัดาหแรกโดยเฉพาะในชวงสปัดาหแรกโดยเฉพาะในชวงสปัดาหแรก
ของการปวย สามารถตดิตอไดโดยของการปวย สามารถตดิตอไดโดยของการปวย สามารถตดิตอไดโดยของการปวย สามารถตดิตอไดโดย 

การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลัง่ ทัง้จากจมูก, ลําคอ และนํ้าจากในตุมใส 
โดยเชื้อโรคอาจตดิมากบัสิ่งของเคร่ืองใบตาง ๆ

ทางอุจจาระของผูปวยที่มีเชื้อไวรัสอยู (fecal - oral route ) 
แพรกระจายมากที่สดุ คอื ในสัปดาหแรกทีผู่ปวยมีอาการ และจะยงัแพรเชื้อไดจนกวา

แตก็ยงัพบเชื้อในอุจจาระผูปวยตอไดอกีประมาณ 2-3 

เช้ือเอนเทอเช้ือเอนเทอเช้ือเอนเทอเช้ือเอนเทอโรไวรัสสามารถทนสภาวะกรดในทางเดนิอาหารมนุษยไดโรไวรัสสามารถทนสภาวะกรดในทางเดนิอาหารมนุษยไดโรไวรัสสามารถทนสภาวะกรดในทางเดนิอาหารมนุษยไดโรไวรัสสามารถทนสภาวะกรดในทางเดนิอาหารมนุษยได
และมีชีวติอยูในอณุหภูมิหองได และมีชีวติอยูในอณุหภูมิหองได และมีชีวติอยูในอณุหภูมิหองได และมีชีวติอยูในอณุหภูมิหองได 2222----3 3 3 3 วนั โรคน้ีไมสามารถตดิตอิจากคนสูสตัววนั โรคน้ีไมสามารถตดิตอิจากคนสูสตัววนั โรคน้ีไมสามารถตดิตอิจากคนสูสตัววนั โรคน้ีไมสามารถตดิตอิจากคนสูสตัว

เม่ือป พ.ศ.2502 
and Mouth Disease 

จากประเทศตาง ๆ ทั่ว

จะมีการระบาดแตกตางกันในแตละพ้ืนที่ หากเปน
และตนฤดูใบไมรวง สวนประเทศเขตรอนชื้นจะ

แตละระบาดมากในชวงฤดูฝนที่มีอากาศรอนชื้น และมักพบในกลุมเดก็

โดยเฉพาะในชวงสปัดาหแรกโดยเฉพาะในชวงสปัดาหแรกโดยเฉพาะในชวงสปัดาหแรกโดยเฉพาะในชวงสปัดาหแรก

ลําคอ และนํ้าจากในตุมใส 
โดยเชื้อโรคอาจตดิมากบัสิ่งของเคร่ืองใบตาง ๆ หรือการไอจาม

oral route ) โดยชวงที่
และจะยงัแพรเชื้อไดจนกวา

3 สัปดาห  

โรไวรัสสามารถทนสภาวะกรดในทางเดนิอาหารมนุษยไดโรไวรัสสามารถทนสภาวะกรดในทางเดนิอาหารมนุษยไดโรไวรัสสามารถทนสภาวะกรดในทางเดนิอาหารมนุษยไดโรไวรัสสามารถทนสภาวะกรดในทางเดนิอาหารมนุษยได    
วนั โรคน้ีไมสามารถตดิตอิจากคนสูสตัววนั โรคน้ีไมสามารถตดิตอิจากคนสูสตัววนั โรคน้ีไมสามารถตดิตอิจากคนสูสตัววนั โรคน้ีไมสามารถตดิตอิจากคนสูสตัว    หรือจากหรือจากหรือจากหรือจาก



 

อาการของ โรคมืออาการของ โรคมืออาการของ โรคมืออาการของ โรคมือ    เทา ปากเทา ปากเทา ปากเทา ปาก
 

          โดยทั่วไป โรคมือ เทา ปาก มักจะมีอาการไมรุนแรง โดยจะมีระยะฟกตัว
ประมาณ 3-6 วัน และมีอาการเร่ิมตนคอื เปนไขต่ํา ๆ มีอาการคร่ันเน้ือคร่ันตัว 
ประมาณ 1-2 วัน จากน้ันจะเร่ิมเจ็บปาก ไมยอมทานอาหาร เพราะมีตุมแดงทีเ่หงอืก 
ลิ้น กระพุงแกม โดยตุมน้ีจะกลายเปนตุมพองใส รอบแผลจะอักเสบแดง
ออกเปนแผลหลุมตื้น จากน้ันจะพบตุมหรือผื่น 
อาจพบที่กน แขน ขา และอวัยวะสืบพันธุดวย

อาการจะทุเลาและหายเปนปกติภายใน
 

          อยางไรกต็าม โรคมือ เทา ปากอยางไรกต็าม โรคมือ เทา ปากอยางไรกต็าม โรคมือ เทา ปากอยางไรกต็าม โรคมือ เทา ปาก
 

          1.ระบบทางเดินหายใจ
 

          2.ทางผิวหนัง
 

          3.ทางระบบประสาท เชน

 
โรคมือ เทา ปาก 

เทา ปากเทา ปากเทา ปากเทา ปาก 

โรคมือ เทา ปาก มักจะมีอาการไมรุนแรง โดยจะมีระยะฟกตัว
และมีอาการเร่ิมตนคอื เปนไขต่ํา ๆ มีอาการคร่ันเน้ือคร่ันตัว 
จากน้ันจะเร่ิมเจ็บปาก ไมยอมทานอาหาร เพราะมีตุมแดงทีเ่หงอืก 

กระพุงแกม โดยตุมน้ีจะกลายเปนตุมพองใส รอบแผลจะอักเสบแดง
ออกเปนแผลหลุมตื้น จากน้ันจะพบตุมหรือผื่น (มักไมคัน) ทีฝ่ามือ น้ิวมือ ฝาเทา และ
อาจพบที่กน แขน ขา และอวัยวะสืบพันธุดวย ในเด็กทารกอาจพบกระจายทัว่ตัวได ทัง้น้ี

หายเปนปกติภายใน  7-10 วัน โดยทิ้งรอยแผลเปนใหเห็น

อยางไรกต็าม โรคมือ เทา ปากอยางไรกต็าม โรคมือ เทา ปากอยางไรกต็าม โรคมือ เทา ปากอยางไรกต็าม โรคมือ เทา ปาก    อาจแสดงอาการในหลายระบบ เชนอาจแสดงอาการในหลายระบบ เชนอาจแสดงอาการในหลายระบบ เชนอาจแสดงอาการในหลายระบบ เชน

ระบบทางเดินหายใจ อาจมีอาการเหมือนไขหวัด ไอ มีนํ้ามูกใส เจ็บคอ

ทางผิวหนัง 

ทางระบบประสาท เชน สมอง เยือ่หุมสมอง หรือเน้ือสมองอกัเสบ

 

โรคมือ เทา ปาก มักจะมีอาการไมรุนแรง โดยจะมีระยะฟกตัว
และมีอาการเร่ิมตนคอื เปนไขต่ํา ๆ มีอาการคร่ันเน้ือคร่ันตัว 
จากน้ันจะเร่ิมเจ็บปาก ไมยอมทานอาหาร เพราะมีตุมแดงทีเ่หงอืก 

กระพุงแกม โดยตุมน้ีจะกลายเปนตุมพองใส รอบแผลจะอักเสบแดง ตอมาตุมจะแตก
น้ิวมือ ฝาเทา และ

ในเด็กทารกอาจพบกระจายทัว่ตัวได ทัง้น้ี

โดยทิ้งรอยแผลเปนใหเห็น 

อาจแสดงอาการในหลายระบบ เชนอาจแสดงอาการในหลายระบบ เชนอาจแสดงอาการในหลายระบบ เชนอาจแสดงอาการในหลายระบบ เชน 

อาจมีอาการเหมือนไขหวัด ไอ มีนํ้ามูกใส เจ็บคอ 

สมอง เยือ่หุมสมอง หรือเน้ือสมองอกัเสบ 



 

          4.ทางระบบทางเดินอาหาร
เล็กนอย ปวดหัว อาเจยีน 
 

          5.ทางตา มักพบเยื่อบุตาอกัเสบ 
 

          6.ทางหัวใจ เชน
ซึ่งอาจมีตัง้แตอาการเลก็นอยไปจนถึงอาการ หรือภาวะแทรกซอนที่รุนแรง
 

          ทัง้น้ี หากผูปวยเกดิผืน่ ตุม ทีมื่อ เทา และปากนานเกนิ ทัง้น้ี หากผูปวยเกดิผืน่ ตุม ทีมื่อ เทา และปากนานเกนิ ทัง้น้ี หากผูปวยเกดิผืน่ ตุม ทีมื่อ เทา และปากนานเกนิ ทัง้น้ี หากผูปวยเกดิผืน่ ตุม ทีมื่อ เทา และปากนานเกนิ 
อาการซึมตามมาดวย ใหรีบพบแพทยทนัทีอาการซึมตามมาดวย ใหรีบพบแพทยทนัทีอาการซึมตามมาดวย ใหรีบพบแพทยทนัทีอาการซึมตามมาดวย ใหรีบพบแพทยทนัที
กําลงัเขาสูสมองแลว และหากปลอยไ
ควบคุมการทํางานของหัวใจ 
 

การรักษา โรคมือการรักษา โรคมือการรักษา โรคมือการรักษา โรคมือ    เทา ปากเทา ปากเทา ปากเทา ปาก
 

          ปกตแิลวโรคมือ เทา ปากปกตแิลวโรคมือ เทา ปากปกตแิลวโรคมือ เทา ปากปกตแิลวโรคมือ เทา ปาก
ภาวะแทรกซอน โรคน้ีไมมียารักษาโดยเฉพาะภาวะแทรกซอน โรคน้ีไมมียารักษาโดยเฉพาะภาวะแทรกซอน โรคน้ีไมมียารักษาโดยเฉพาะภาวะแทรกซอน โรคน้ีไมมียารักษาโดยเฉพาะ
ภูมิคุมกนัของตวัเองตอสูกบัเช้ือโรคภูมิคุมกนัของตวัเองตอสูกบัเช้ือโรคภูมิคุมกนัของตวัเองตอสูกบัเช้ือโรคภูมิคุมกนัของตวัเองตอสูกบัเช้ือโรค
ยาแกปวด ทัง้น้ี ควรเชด็ตัวผูปวยเปนระยะ ๆ ใหอาหารออน ๆ ดื่ม
นอนพักผอนใหมาก ๆ ถาเปนเดก็เลก็อาจตองปอนนมแทนการใหดูดจากขวดนม
 

          หลังจากการติดเชือ้ผูปวยจะมีภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสที่กอโรค แตอาจเกดิโรค
มือ เทา ปาก ซ้ําได จาก เอนเทอโรไวรัสตวัอื่น ๆ
อากาอากาอากาอาการทีอ่าจมีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ไขสงู ซึมรทีอ่าจมีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ไขสงู ซึมรทีอ่าจมีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ไขสงู ซึมรทีอ่าจมีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ไขสงู ซึม
แรง ไมยอมรับประทานอาหารและน้ําแรง ไมยอมรับประทานอาหารและน้ําแรง ไมยอมรับประทานอาหารและน้ําแรง ไมยอมรับประทานอาหารและน้ํา
 

ระบบทางเดินอาหาร เชน อาการทองเสีย ถายเหลวเปนนํ้า

มักพบเยื่อบุตาอกัเสบ (chemosis and conjuntivitis) 

ทางหัวใจ เชน สามารถทําใหเกิดกลามเน้ือหรือเยือ่หุมหัวใจอกัเสบได
ตัง้แตอาการเลก็นอยไปจนถึงอาการ หรือภาวะแทรกซอนที่รุนแรง

ทัง้น้ี หากผูปวยเกดิผืน่ ตุม ทีมื่อ เทา และปากนานเกนิ ทัง้น้ี หากผูปวยเกดิผืน่ ตุม ทีมื่อ เทา และปากนานเกนิ ทัง้น้ี หากผูปวยเกดิผืน่ ตุม ทีมื่อ เทา และปากนานเกนิ ทัง้น้ี หากผูปวยเกดิผืน่ ตุม ทีมื่อ เทา และปากนานเกนิ 3 3 3 3 วนั แลวยงัมีวนั แลวยงัมีวนั แลวยงัมีวนั แลวยงัมี
อาการซึมตามมาดวย ใหรีบพบแพทยทนัทีอาการซึมตามมาดวย ใหรีบพบแพทยทนัทีอาการซึมตามมาดวย ใหรีบพบแพทยทนัทีอาการซึมตามมาดวย ใหรีบพบแพทยทนัท ีเพราะอาการซึมเปนสญัญาณที่บงบอดวา เชือ้

และหากปลอยไวไมยอมมารักษา เชือ้จะเขาไปในสมองสวนที่
 จนทําใหหัวใจลมเหลว และเกดินํ้าทวมปอดจนเสยีชวีิตได

เทา ปากเทา ปากเทา ปากเทา ปาก 

ปกตแิลวโรคมือ เทา ปากปกตแิลวโรคมือ เทา ปากปกตแิลวโรคมือ เทา ปากปกตแิลวโรคมือ เทา ปาก    สามารถหายไดเองภาสามารถหายไดเองภาสามารถหายไดเองภาสามารถหายไดเองภายใน ยใน ยใน ยใน 7777----10 10 10 10 
ภาวะแทรกซอน โรคน้ีไมมียารักษาโดยเฉพาะภาวะแทรกซอน โรคน้ีไมมียารักษาโดยเฉพาะภาวะแทรกซอน โรคน้ีไมมียารักษาโดยเฉพาะภาวะแทรกซอน โรคน้ีไมมียารักษาโดยเฉพาะ    เพราะเปนโรคทีเ่กดิจากเช้ือไวรัส จงึตองใชเพราะเปนโรคทีเ่กดิจากเช้ือไวรัส จงึตองใชเพราะเปนโรคทีเ่กดิจากเช้ือไวรัส จงึตองใชเพราะเปนโรคทีเ่กดิจากเช้ือไวรัส จงึตองใช
ภูมิคุมกนัของตวัเองตอสูกบัเช้ือโรคภูมิคุมกนัของตวัเองตอสูกบัเช้ือโรคภูมิคุมกนัของตวัเองตอสูกบัเช้ือโรคภูมิคุมกนัของตวัเองตอสูกบัเช้ือโรค    ทัง้น้ี แพทยจะใหยารักษาตามอาการทัง้น้ี แพทยจะใหยารักษาตามอาการทัง้น้ี แพทยจะใหยารักษาตามอาการทัง้น้ี แพทยจะใหยารักษาตามอาการ

ควรเชด็ตัวผูปวยเปนระยะ ๆ ใหอาหารออน ๆ ดื่มนํ้าและผลไม และ
ถาเปนเดก็เลก็อาจตองปอนนมแทนการใหดูดจากขวดนม

หลังจากการติดเชือ้ผูปวยจะมีภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสที่กอโรค แตอาจเกดิโรค
เทา ปาก ซ้ําได จาก เอนเทอโรไวรัสตวัอื่น ๆ ดงัน้ันดงัน้ันดงัน้ันดงัน้ัน    หากผูปกครองสงัเกตเห็นลกูมีหากผูปกครองสงัเกตเห็นลกูมีหากผูปกครองสงัเกตเห็นลกูมีหากผูปกครองสงัเกตเห็นลกูมี
รทีอ่าจมีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ไขสงู ซึมรทีอ่าจมีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ไขสงู ซึมรทีอ่าจมีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ไขสงู ซึมรทีอ่าจมีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ไขสงู ซึม    อาเจยีนบอย ๆ หอบ แขนขาออนอาเจยีนบอย ๆ หอบ แขนขาออนอาเจยีนบอย ๆ หอบ แขนขาออนอาเจยีนบอย ๆ หอบ แขนขาออน

แรง ไมยอมรับประทานอาหารและน้ําแรง ไมยอมรับประทานอาหารและน้ําแรง ไมยอมรับประทานอาหารและน้ําแรง ไมยอมรับประทานอาหารและน้ํา    กค็วรพาบุตรหลานมาพบแพทยกค็วรพาบุตรหลานมาพบแพทยกค็วรพาบุตรหลานมาพบแพทยกค็วรพาบุตรหลานมาพบแพทย        

เชน อาการทองเสีย ถายเหลวเปนนํ้า

chemosis and conjuntivitis) และ 

สามารถทําใหเกิดกลามเน้ือหรือเยือ่หุมหัวใจอกัเสบได 
ตัง้แตอาการเลก็นอยไปจนถึงอาการ หรือภาวะแทรกซอนที่รุนแรง  

วนั แลวยงัมีวนั แลวยงัมีวนั แลวยงัมีวนั แลวยงัมี
เพราะอาการซึมเปนสญัญาณที่บงบอดวา เชือ้

วไมยอมมารักษา เชือ้จะเขาไปในสมองสวนที่
จนทําใหหัวใจลมเหลว และเกดินํ้าทวมปอดจนเสยีชวีิตได 

10 10 10 10 วนั หากไมมีวนั หากไมมีวนั หากไมมีวนั หากไมมี
เพราะเปนโรคทีเ่กดิจากเช้ือไวรัส จงึตองใชเพราะเปนโรคทีเ่กดิจากเช้ือไวรัส จงึตองใชเพราะเปนโรคทีเ่กดิจากเช้ือไวรัส จงึตองใชเพราะเปนโรคทีเ่กดิจากเช้ือไวรัส จงึตองใช

ทัง้น้ี แพทยจะใหยารักษาตามอาการทัง้น้ี แพทยจะใหยารักษาตามอาการทัง้น้ี แพทยจะใหยารักษาตามอาการทัง้น้ี แพทยจะใหยารักษาตามอาการ    เชน ใหยาลดไข 
นํ้าและผลไม และ

ถาเปนเดก็เลก็อาจตองปอนนมแทนการใหดูดจากขวดนม 

หลังจากการติดเชือ้ผูปวยจะมีภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสที่กอโรค แตอาจเกดิโรค
หากผูปกครองสงัเกตเห็นลกูมีหากผูปกครองสงัเกตเห็นลกูมีหากผูปกครองสงัเกตเห็นลกูมีหากผูปกครองสงัเกตเห็นลกูมี

อาเจยีนบอย ๆ หอบ แขนขาออนอาเจยีนบอย ๆ หอบ แขนขาออนอาเจยีนบอย ๆ หอบ แขนขาออนอาเจยีนบอย ๆ หอบ แขนขาออน
    



 
 

การปการปการปการปองกนั โรคมือองกนั โรคมือองกนั โรคมือองกนั โรคมือ    เทา ปากเทา ปากเทา ปากเทา ปาก
 

          ปจจุบันยังไมมีวัคซีนปองกันโรคมือ เทา ปาก
ปาก ได โดยการรักษาสขุอนามัยทีด่ี
หม่ันลางมือดวยนํ้าสบูบอย ๆ
รวมทั้งใชชอนกลาง และไมใชสิ่งของรวมกัน
 

          ทีส่าํคญั คอืทีส่าํคญั คอืทีส่าํคญั คอืทีส่าํคญั คอื    ตองแยกผูปวยทีเ่ปนโรคออกจากกลุมเพ่ือนในโรงเรียน สถานตองแยกผูปวยทีเ่ปนโรคออกจากกลุมเพ่ือนในโรงเรียน สถานตองแยกผูปวยทีเ่ปนโรคออกจากกลุมเพ่ือนในโรงเรียน สถานตองแยกผูปวยทีเ่ปนโรคออกจากกลุมเพ่ือนในโรงเรียน สถาน
เลีย้งเดก็เลีย้งเดก็เลีย้งเดก็เลีย้งเดก็    โดยไมใหเดก็ทาํกจิกรรมรวมกบัคนอืน่ ๆ เปนเวลา โดยไมใหเดก็ทาํกจิกรรมรวมกบัคนอืน่ ๆ เปนเวลา โดยไมใหเดก็ทาํกจิกรรมรวมกบัคนอืน่ ๆ เปนเวลา โดยไมใหเดก็ทาํกจิกรรมรวมกบัคนอืน่ ๆ เปนเวลา 
ความสะอาดพ้ืน หองนํ้า สุขา เคร่ืองใช ของเลน สนามเด็กเลน
ปนเปอนเชือ้ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่ใชทั่วไปภายในบาน
 

          หากมีเดก็ปวยจาํนวนมาก อาจจําเปนตองปดสถานทีช่ั่วคราว 

และทาํความสะอาดฆาเชื้อโรค
สวนผสมกับนํ้า 30 สวน  
 

 
โรคมือ เทา ปาก 

เทา ปากเทา ปากเทา ปากเทา ปาก 

ปจจุบันยังไมมีวัคซีนปองกันโรคมือ เทา ปาก แตโดยปกติปองกันโรคมือ เทา 
ปาก ได โดยการรักษาสขุอนามัยทีด่ ีไมวาจะเปนการรักษาความสะอาด ตัดเล็บใหสั้น 
หม่ันลางมือดวยนํ้าสบูบอย ๆ โดยเฉพาะหลังการขับถายและกอนรับประทานอาหาร 

และไมใชสิ่งของรวมกัน 

ตองแยกผูปวยทีเ่ปนโรคออกจากกลุมเพ่ือนในโรงเรียน สถานตองแยกผูปวยทีเ่ปนโรคออกจากกลุมเพ่ือนในโรงเรียน สถานตองแยกผูปวยทีเ่ปนโรคออกจากกลุมเพ่ือนในโรงเรียน สถานตองแยกผูปวยทีเ่ปนโรคออกจากกลุมเพ่ือนในโรงเรียน สถาน
โดยไมใหเดก็ทาํกจิกรรมรวมกบัคนอืน่ ๆ เปนเวลา โดยไมใหเดก็ทาํกจิกรรมรวมกบัคนอืน่ ๆ เปนเวลา โดยไมใหเดก็ทาํกจิกรรมรวมกบัคนอืน่ ๆ เปนเวลา โดยไมใหเดก็ทาํกจิกรรมรวมกบัคนอืน่ ๆ เปนเวลา 1 1 1 1 สปัดาหสปัดาหสปัดาหสปัดาห 

พ้ืน หองนํ้า สุขา เคร่ืองใช ของเลน สนามเด็กเลน ตลอดจนเสื้อผา
ปนเปอนเชือ้ดวยน้ํายาฆาเชื้อที่ใชทั่วไปภายในบาน 

หากมีเดก็ปวยจาํนวนมาก อาจจําเปนตองปดสถานทีช่ั่วคราว 

และทาํความสะอาดฆาเชื้อโรค  โดยอาจใชสารละลายเจือจางของนํ้ายาฟอกขาว 

แตโดยปกติปองกันโรคมือ เทา 
ไมวาจะเปนการรักษาความสะอาด ตัดเล็บใหสั้น 

โดยเฉพาะหลังการขับถายและกอนรับประทานอาหาร 

ตองแยกผูปวยทีเ่ปนโรคออกจากกลุมเพ่ือนในโรงเรียน สถานตองแยกผูปวยทีเ่ปนโรคออกจากกลุมเพ่ือนในโรงเรียน สถานตองแยกผูปวยทีเ่ปนโรคออกจากกลุมเพ่ือนในโรงเรียน สถานตองแยกผูปวยทีเ่ปนโรคออกจากกลุมเพ่ือนในโรงเรียน สถาน
สปัดาหสปัดาหสปัดาหสปัดาห และตองคอยทํา
ตลอดจนเสื้อผา ที่อาจ

หากมีเดก็ปวยจาํนวนมาก อาจจําเปนตองปดสถานทีช่ั่วคราว (1-2 สัปดาห) 

งนํ้ายาฟอกขาว 1 



ตดิตอขอคาํแนะนําเพ่ิมเตมิตดิตอขอคาํแนะนําเพ่ิมเตมิตดิตอขอคาํแนะนําเพ่ิมเตมิตดิตอขอคาํแนะนําเพ่ิมเตมิ
 

          สถานบริการสาธารณสขุทกุแหง
 

          ศูนยปฏิบัตกิาร
 

          สํานักโรคตดิตอทัว่ไป
 

แจงการระบาดของโรคไดที ่สาํนักระบาดวทิยาแจงการระบาดของโรคไดที ่สาํนักระบาดวทิยาแจงการระบาดของโรคไดที ่สาํนักระบาดวทิยาแจงการระบาดของโรคไดที ่สาํนักระบาดวทิยา
 

   

เอกสารดาวนโหลดเพ่ิมเตมิเอกสารดาวนโหลดเพ่ิมเตมิเอกสารดาวนโหลดเพ่ิมเตมิเอกสารดาวนโหลดเพ่ิมเตมิ
 

          แผนพับโรคมือ เทา ปาก
 

          ความรูเร่ืองโรค มือ เทา ปาก
 

          ความรูเกี่ยวกับ เร่ืองโรคติดตออุบัติใหม 
 

          คําถาม-คําตอบ เกีย่วกับโรคมือ เทา ปาก
 
ขอขอบคณุขอมูลจาก 
- สํานักโรคติดตอทั่วไป 
- คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตดิตอขอคาํแนะนําเพ่ิมเตมิตดิตอขอคาํแนะนําเพ่ิมเตมิตดิตอขอคาํแนะนําเพ่ิมเตมิตดิตอขอคาํแนะนําเพ่ิมเตมิ 

สถานบริการสาธารณสขุทกุแหง 

ศูนยปฏิบัตกิาร กรมควบคุมโรค  โทร. 0-2590-3333

สํานักโรคตดิตอทัว่ไป กรมควบคุมโรค  โทร. 0-2590-

แจงการระบาดของโรคไดที ่สาํนักระบาดวทิยาแจงการระบาดของโรคไดที ่สาํนักระบาดวทิยาแจงการระบาดของโรคไดที ่สาํนักระบาดวทิยาแจงการระบาดของโรคไดที ่สาํนักระบาดวทิยา     กรมควบคมุโรคกรมควบคมุโรคกรมควบคมุโรคกรมควบคมุโรค     โทรโทรโทรโทร. . . . 0000

เอกสารดาวนโหลดเพ่ิมเตมิเอกสารดาวนโหลดเพ่ิมเตมิเอกสารดาวนโหลดเพ่ิมเตมิเอกสารดาวนโหลดเพ่ิมเตมิ 

แผนพับโรคมือ เทา ปาก  

ความรูเร่ืองโรค มือ เทา ปาก  

ความรูเกี่ยวกับ เร่ืองโรคติดตออุบัติใหม (เร่ืองโรค มือ เทา

คําตอบ เกีย่วกับโรคมือ เทา ปาก 

โรงพยาบาลรามาธิบด ี 

3333 

-3194  

0000----2590259025902590----1882188218821882    

เร่ืองโรค มือ เทา ปาก) 


