
  

โรคมือ  เท้า  ปาก   
(Hand, Foot and Mouth Disease) 

 
1. โรคมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) คือโรคอะไร 

โรคมอื เทา้ และปาก เป็นกลุ่มอาการหน่ึงของโรคตดิเชือ้เอนเทอโรไวรสั  อาการปว่ยไดแ้ก่ 
มไีข ้ มจีุดหรอืผื่นแดงอกัเสบในปาก มกัพบทีล่ ิน้ เหงอืก และกระพุง้แก้ม  และเกดิผื่นแดง ซึง่จะ
กลายเป็นตุ่มพองใสรอบๆ แดง (มกัไมค่นั เวลากดจะเจบ็) ทีบ่รเิวณฝ่ามอื นิ้วมอื และฝา่เทา้ โรคนี้พบ
บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต ่ากว่า 5 ปี พบน้อยลงในเด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี และน้อยมาก
ในเด็กวยัรุ่น     

 
2. โรคน้ีพบท่ีใดบ้าง 
 โรคนี้พบผูป้ว่ยและการระบาดไดท้ัว่โลก มรีายงานการระบาดรุนแรงทีม่สีาเหตุจากเอนเทอโร
ไวรสั 71 ในหลายประเทศในภูมภิาคเอเชยี เช่น มาเลเซยี (พ.ศ. 2540) และไตห้วนั (พ.ศ. 2541) 
เป็นต้น 

ในเขตร้อนชื้น โรคเกิดแบบประปรายตลอดปี พบมากขึ้นในช่วงฤดฝูน ซึง่อากาศเยน็และ
ชื้น  การระบาดมกัเกดิขึน้ในศูนยเ์ดก็เลก็และโรงเรยีนอนุบาล 
 
3.                 (Hand, Foot and Mouth Disease) กบั                  (Foot and 
Mouth Disease) แตกต่างกนัอย่างไร 

โรคมอื เทา้ ปาก นัน้เป็นโรคทีพ่บเฉพาะในคน และตดิต่อจากคนสู่คน ส่วนโรคปากเทา้เป่ือย  
เกดิจากไวรสัตวัอื่น เป็นโรคตดิต่อทีเ่กดิกบัสตัวก์บี เช่น โค กระบอื แพะ แกะ สุกร เป็นต้น ท าให้
สตัวป์ว่ยมอีาการเป็นแผลทีป่ากและกบีเทา้ สตัวท์ีป่ว่ยมกัไมต่ายหรอืมอีตัราปว่ยตายต ่า  ไมจ่ดัว่า
เป็นโรคตดิต่อถงึคน โดยในอดตีเคยพบผูป้ว่ยเพยีงไมก่ี่ราย  มอีาการเลก็น้อยและหายไดเ้องโดยไม่
ตอ้งใหก้ารรกัษา 
 
4. สาเหตขุองโรคมือ เท้า ปากเกิดจากอะไร 
 สาเหตุเกดิจากการตดิเชือ้ไวรสัเอนเทอโรหลายชนิด ทีพ่บบ่อย คอื เชือ้คอกแซกก ี เอ 16 
(coxsackie A16)  และไวรสัอื่นๆ ทีเ่ป็นสาเหตุ ไดแ้ก่ คอกแซกก ี เอ type อื่นๆ, คอกแซกก ี บ ี
(coxsackie B)  , เอคโคไวรสั (echovirus)  และเอนเทอโรไวรสั 71 (enterovirus 71 หรอื EV 
71)  
 
 
 
5. โรคมือ เท้า ติดต่อได้อย่างไร 



  

โรคมอื เทา้ ปาก มกัตดิต่อโดยการไดร้บัเชือ้จากอุจจาระ  ฝอยละอองน ้ามกู น ้าลาย หรอืน ้า
ในตุ่มพองหรอืแผลของผูป้ว่ยเขา้สู่ปาก การตดิต่อทางน ้าหรอือาหารมโีอกาสเกดิไดน้้อย การแพร่
ตดิต่อเกดิขึน้ค่อนขา้งง่ายในช่วงสปัดาหแ์รกของการป่วย และแมอ้าการทุเลาลงแลว้ กย็งัอาจแพร่
เชือ้ไดบ้า้ง  เนื่องจากเชือ้จะถูกขบัออกมากบัอุจจาระไดน้านถงึ 6 สปัดาห ์

   
6. ผู้ใหญ่สามารถติดโรคมือ เท้า ปาก จากเดก็ได้หรือไม่ 

ผูใ้หญ่ในมกัมภีูมติา้นทานต่อโรคนี้จากการไดร้บัเชือ้ขณะเป็นเดก็ ซึง่ภูมติา้นทานนี้จะ
จ าเพาะกบัชนิดของไวรสัทีเ่คยไดร้บัเชือ้ หากไดร้บัเชือ้ชนิดใหมท่ีย่งัไม่มภีูมติา้นทาน  กส็ามารถเป็น
โรคไดอ้กี ส่วนใหญ่มกัไมแ่สดงอาการของโรคหรอืมอีาการเลก็น้อย แต่สามารถแพรเ่ชือ้ไปสู่เดก็หรอื
ผูอ้ื่นได ้

 
7. หญิงตัง้ครรภท่ี์สมัผสัผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากเส่ียงติดโรคหรือไม่ 
 ส่วนใหญ่หญงิตัง้ครรภ์ที่ไดร้บัเชื้อจะไม่มอีาการหรอืมอีาการเพยีงเลก็น้อย แต่หากมี
อาการป่วย  ควรรบีปรกึษาแพทย ์
 ขณะนี้ยงัไม่มขีอ้มูลแสดงว่าการตดิเชือ้มผีลต่อการแทง้บุตร ความพกิารของเดก็ หรอืเดก็
เสยีชวีติในครรภ์ อย่างไรกต็าม เดก็อาจไดร้บัเชือ้ขณะคลอดหากมารดาปว่ยในช่วงใกลค้ลอด  เดก็
แรกเกดิทีไ่ด้รบัเชือ้ส่วนใหญ่มอีาการเลก็น้อยไม่รุนแรง   
 การป้องกนัท าได้โดยการปฏบิตัสิุขอนามยัส่วนบุคคลที่ด ี (อ่านรายละเอยีดในหวัขอ้ “จะ
ป้องกนัโรคไดอ้ย่างไร”) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อรบัเชื้อในระหว่างตัง้ครรภ์และระหว่างคลอด 
 
8. หากติดเช้ือแล้วจะเร่ิมแสดงอาการเม่ือใด 

ส่วนใหญ่แสดงอาการปว่ยภายใน 3 - 5 วนัหลงัไดร้บัเชือ้ โดยไขเ้ป็นอาการแสดงเริม่แรก
ของโรค 
 
9. อาการของโรคเป็นอย่างไร 

เริม่ดว้ยไข ้(อาจเป็นไขสู้งในช่วง 1 - 2 วนัแรก และลดลงเป็นไขต้ ่า ๆ อกี 2 - 3 วนั) มจีุด
หรอืผื่นแดงอกัเสบในปาก มกัพบที่ลิ้น เหงอืก และกระพุ้งแก้ม  ท าให้เจบ็ปากไม่อยากทานอาหาร  จะ
เกดิผื่นแดง ซึ่งจะกลายเป็นตุ่มพองใสรอบๆ แดง ที่บรเิวณฝ่ามอื นิ้วมอื  ฝ่าเท้า  และอาจพบที่อื่น  
เช่น ก้น หวัเข่า ฯลฯ  ผื่นนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใสรอบๆแดง (maculo-papular vesicles) มกัไม่คนั แต่
เวลากดจะเจบ็ ต่อมาจะแตกออกเป็นหลุมตืน้ๆ (ulcer)  อาการจะดขีึน้และแผลหายไปใน 7 – 10  วนั 

ในเด็กทารกและเด็กเล็กอายตุ  ่ากวา่ 5 ปี บางรายอาจมีอาการแทรกซอ้นรุนแรง เช่น เยือ่หุม้สมอง
อกัเสบ (aseptic meningitis) กา้นสมองอกัเสบ (brain stem encephalitis) ตามมาดว้ยปอดบวมน ้ า (pulmonary 
edema) กลา้มเน้ือหวัใจอกัเสบ และระบบหวัใจและระบบไหลเวียนโลหิตลม้เหลว ท าใหเ้สียชีวติได ้
สัญญาณอนัตรายไดแ้ก่ ไขสู้งไม่ลดลง ซึม อาเจียนบ่อย  หอบ  และแขนขาอ่อนแรง เกดิภาวะอมัพาตคลา้ย
โปลโิอ   



  

 
10. ใครบ้างท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงจะเป็นโรคมือ เท้า ปาก ท่ีรนุแรง 

โดยทัว่ไปโรคมอื ปาก  เทา้ เป็นโรคทีไ่มอ่นัตราย ในประเทศไทยพบโรคนี้ไดบ้่อยแต่ไม่มคีวาม
รุนแรง ผูท้ีไ่ดร้บัเชือ้ส่วนใหญ่มกัไมแ่สดงอาการของโรค ผูป้ว่ยมกัมอีาการป่วยเลก็น้อย หายไดเ้อง
ภายใน 7 -10 วนั และแทบไม่มผีูเ้สยีชวีติเลย  แต่เดก็อ่อนและเดก็เลก็มคีวามเสีย่งต่อการเจบ็ปว่ยที่
รนุแรงมากกว่าเดก็โต   
 
11. วินิจฉัยโรคมือ เท้า ปาก ได้อย่างไร 
 โดยทัว่ไป แพทยจ์ะวนิิจฉัยจากอายุ ประวตัิ  และอาการ โดยสงัเกตลกัษณะผื่นหรอืตุ่ม
แผลต่าง ๆ ที่ปรากฏ รวมถงึวนิิจฉัยแยกจากโรคที่มอีาการแผลในปากอื่น ๆ เช่น โรคตดิเชือ้เรมิ
ในช่องปาก ฯลฯ ส าหรบัการส่งตรวจวนิิจฉัยทางห้องปฏบิตักิารมกัไม่ช่วยในการวนิิจฉัยโรค
เบื้องต้น เพราะต้องใชเ้วลานาน 2 - 4 สปัดาห์ เพื่อแยกและยนืยนัเชือ้สาเหตุ จงึท าในเฉพาะใน
รายที่มอีาการรุนแรง หรอืยนืยนัการระบาดเท่านัน้ 
 
12. โรคน้ีรกัษาได้หรือไม่ 
 รกัษาไดต้ามอาการ โดยทัว่ไปใชก้ารรกัษาเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เช่น การใชย้าลดไข ้ ยา
แกป้วด ฯลฯ แต่ไม่มยีาต้านไวรสัชนิดนี้โดยเฉพาะ โรคนี้หากผูป้ว่ยรบัประทานอาหารไดแ้ละ
พกัผ่อนพอ ส่วนใหญ่อาการจะไม่รนุแรงและหายไดเ้องในช่วง 7-10 วนั แต่ผูด้แูลเดก็ควรดแูลเดก็
ปว่ยอยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะกลุ่มเดก็ทารก  เดก็เลก็  และผู้ที่มภีาวะภูมคิุ้มกนับกพร่อง เพื่อสงัเกต
อาการแทรกซอ้นทีอ่าจรุนแรงถงึเสยีชวีติ และส่งผูป้ว่ยเขา้รบัการรกัษาไดท้นัท่วงท ี
 
13. จะป้องกนัโรคมือ เท้า ปากได้อย่างไร 
 โรคน้ียงัไม่มวีคัซนีป้องกนั แต่ป้องกนัไดโ้ดยการรกัษาสุขอนามยัส่วนบุคคลทีด่ ี เช่น การลา้ง
มอืด้วยน ้าและสบู่ เป็นประจ าหลงัการขบัถ่ายหรอืเปลี่ยนผ้าอ้อมเดก็ และก่อนการรบัประทาน
อาหารหรอืป้อนอาหารเดก็ รวมถงึการไม่คลุกคลใีกล้ชดิ ใช้ภาชนะอาหาร หรอืของใช้ร่วมกบั
ผู้ป่วย รว่มกบัการรกัษาความสะอาดทัว่ๆไป การจดัการสิง่แวดลอ้ม เช่น หอ้งน ้า หอ้งสว้ม หอ้งครวัให้
ถูกสุขลกัษณะ  
 
14. หากบตุรหลานมีอาการป่วย ควรท าอย่างไร  

แยกเดก็ปว่ยเพื่อป้องกนัไมใ่หเ้ชือ้แพรไ่ปยงัเดก็คนอื่น ๆ ผูป้กครองควรรบีพาเดก็ไปพบ
แพทย ์และหยดุรกัษาตวัทีบ่า้นประมาณ 5 - 7 วนั หรอืจนกว่าจะหายเป็นปกต ิระหว่างนี้ควรสงัเกต
อาการผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ แต่หากเดก็มอีาการแทรกซอ้น เช่น ไขส้งู ซมึ  อาเจยีน  หอบ  เป็นต้น  
ตอ้งรบีพากลบัไปรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลทนัท ี 



  

ไมค่วรพาเดก็ไปสถานทีแ่ออดั เช่น สนามเดก็เล่น สระว่ายน ้า ตลาด และหา้งสรรพสนิคา้ 
ควรอยูใ่นทีท่ีม่รีะบายถ่ายเทอากาศไดด้ ี ใชผ้า้ปิดจมกูปากเวลาไอจาม และระมดัระวงัการไอจามรด
กนั และผูเ้ลีย้งดเูดก็ตอ้งลา้งมอืใหส้ะอาดทุกครัง้หลงัสมัผสัน ้ามกู น ้าลาย หรอือุจจาระเดก็ปว่ย  
 
15. หากมีเดก็ป่วยจ านวนมากในโรงเรียน หรือสถานรบัเล้ียงเดก็ ควรท าอย่างไร 

มาตรการช่วงทีเ่กดิโรคระบาดต้องเน้นการสกดักัน้การแพร่กระจายของเชือ้  ซึง่อาจมคีวาม
จ าเป็นจะต้องประกาศเขตตดิโรคและปิดสถานที ่เช่น สถานรบัเลีย้งเดก็อ่อน โรงเรยีนเดก็เลก็ (อาจ
รวมถงึสระว่ายน ้า สถานทีแ่ออดั ฯ) เพื่อหลกีเลีย่งการสมัผสัใกลช้ดิกบัเดก็ป่วย และเน้นการลา้งมอื
บ่อยๆ รวมทัง้การใช้น ้ายาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลและบ้านเรอืนที่มผีู้ป่วย ผู้บรหิารโรงเรยีน หรอื
ผูจ้ดัการสถานรบัเลีย้ง ควรด าเนินการ ดงันี้ 

 แจง้การระบาดไปทีห่น่วยงานบรกิารสาธารณสุขในพืน้ที ่ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปสอบสวนการ
ระบาด ใหค้วามรู ้และค าแนะน า 

 เผยแพรค่ าแนะน า  เรือ่งโรคมอื  เทา้ ปาก  แก่ผูป้กครองและเดก็นกัเรยีน  รวมทัง้ส่งเสรมิ
พฤตกิรรมอนามยัทีช่่วยป้องกนัโรคตดิต่อ  โดยเฉพาะการลา้งมอืและการรกัษาสุขอนามยั
ของสภาพแวดลอ้ม และควรแยกของใชไ้มใ่หป้ะปนกนั  เช่น  แกว้น ้า   ชอ้นอาหาร    ฯลฯ 

 เฝ้าระวงัโดยตรวจเดก็ทุกคน   หากพบคนใดทีม่อีาการโรคมอื  เทา้  ปาก  ตอ้งรบีแยกออก
และใหห้ยดุเรยีน  7 -10  วนั  หรอืจนกว่าจะหายปว่ย  เพื่อป้องกนัไมใ่หแ้พรเ่ชือ้ไปยงัเดก็
คนอื่น ๆ 

 ควรรบีพาเดก็ปว่ยไปพบแพทยเ์พื่อรบัการรกัษาโดยเรว็  และดแูลเดก็อยา่งใกลช้ดิ   
 พจิารณาปิดหอ้งเรยีนทีม่เีดก็ปว่ยหรอืปิดทัง้โรงเรยีนชัว่คราว (กรณมีเีดก็ปว่ยหลายหอ้ง 

หรอืหลายชัน้เรยีน) ประมาณ 5 - 7 วนั 
 หากพบว่ามกีารระบาดของโรคมอื เทา้ ปาก หรอื มผีูป้ว่ยตดิเชือ้เอนเทอโรไวรสั 71 ใน

โรงเรยีนหรอืศูนยเ์ดก็เลก็ พจิารณาใหปิ้ดชัน้เรยีนทีม่เีดก็ปว่ยมากกว่า 2 ราย หากมกีาร
ปว่ยกระจายในหลายชัน้เรยีนแนะน าใหปิ้ดโรงเรยีนเป็นเวลา 5 วนั พรอ้มท าความสะอาด 
อุปกรณ์รบัประทานอาหาร, ของเล่นเดก็, หอ้งน ้า, สระว่ายน ้า และใหม้ัน่ใจว่าน ้ามรีะดบั
คลอรนีทีไ่มต่ ่ากว่ามาตรฐาน 

 ท าความสะอาดสถานทีเ่พื่อฆา่เชือ้โรค บรเิวณหอ้งน ้า หอ้งสอ้ม สระว่ายน ้า ครวั โรงอาหาร 
บรเิวณทีเ่ล่นของเดก็ สนามเดก็เล่น โดยใชส้ารละลายเจอืจางของน ้ายาฟอกขาว (20 
มลิลลิติร ต่อน ้า 1 ลติร) หรอืน ้ายาท าความสะอาดทีใ่ชต้ามบา้นเรอืน แลว้เชด็ลา้งดว้ยน ้า
สะอาด  

 ท าความสะอาดของเล่นเครื่องใชข้องเดก็ดว้ยการซกัลา้งแลว้ผึง่แดดใหแ้หง้ 
 หยดุใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ เปิดประตู  หน้าต่าง  ผา้มา่น  ใหแ้สงแดดส่องใหท้ัว่ถงึ 

 
 



  

16. จะท าลายเช้ือได้อย่างไร 

 เชือ้นี้ถูกท าลายโดยแสงอุลตราไวโอเลต็ในแสงแดด ในสภาพทีแ่หง้ เชือ้จะมชีวีติอยู่ไม่
นาน  

 เชือ้นี้ถูกท าลายโดยการตม้ที ่50-60 องศาเซลเซยีส นาน 30 นาท ี  
 เชือ้นี้ถูกท าลายไดด้ว้ยน ้ายาซกัลา้งทัว่ไป, โซเดยีมไฮโปคลอไรด ์(Sodium Hypochlorite) 

1% หรอื กลตูาราลดไีฮด ์(Glutaraldehyde), ฟอรม์าลดไีฮด ์(Formaldehyde) 0.3% และ
คลอรนีผสมน ้า 0.1 ppm (part per million) หากท าลายเชือ้ในอุจจาระจะตอ้งใชค้ลอรนีที่
เขม้ขน้มากกว่านี้  

 เชือ้นี้ถูกท าลายไดโ้ดยวธิที าใหป้ราศจากเชือ้ (pasteurization), steam sterilization, 
Ethylene Oxide Sterilization (ETO) และ hydrogen peroxide gas plasma  

 
17. คลอรีนในสระว่ายน ้าฆ่าเช้ือโรคมือ เท้า ปาก ได้หรือไม่ เดก็มีโอกาสติดเช้ือโรคน้ีจากสระ
ว่ายน ้าได้ไหม 

ความเขม้ขน้ของคลอรนีในสระว่ายน ้าตามมาตรฐานตอ้งมอียา่งน้อย 1 มลิลกิรมัต่อลติร (1 
ppm (part per million)) ซึง่มปีรมิาณคลอรนีเพยีงพอทีจ่ะท าลายเชือ้ได ้ แต่อยา่งไรกต็ามไมค่วรน า
เดก็ปว่ยไปสระว่ายน ้า และปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัขิองสระว่ายน ้าอย่างเครง่ครดั 
 
18. ความเส่ียงต่อผูท่ี้จะเดินทางไปยงัประเทศเกิดโรคระบาดมีมากน้อยเพียงใด 
 ไมม่ขีอ้หา้มการเดนิทางระหว่างประเทศ  เดก็อายตุ ่ากว่า 10 ปี เสีย่งต่อการไดร้บัเชือ้ หาก
จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปยงัพืน้ทีท่ีม่รีายงานว่าก าลงัเกดิโรคระบาด ผูป้กครองเดก็ควรดแูลอยา่งใกลช้ดิ 
รกัษาสุขอนามยัทีด่ ี เช่น ลา้งมอืก่อนรบัประทานอาหาร และหลงัการขบัถ่าย และไมค่วรพาเดก็ไป
สถานทีแ่ออดั เช่น สนามเดก็เล่น สระว่ายน ้า ตลาด และหา้งสรรพสนิคา้ เป็นต้น และควรอยูใ่นทีท่ีม่ ี
ระบายถ่ายเทอากาศไดด้ ี
 
19. แจ้งการระบาด  ได้ท่ีใดบ้าง   

 ส านกัระบาดวทิยา  กรมควบคุมโรค  โทร. 0-2590-1882, 0-2590-1795 
 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัทุกแห่ง 
 ส านกัอนามยั กรงุเทพมหานคร  โทร. 0-2245-8106 

  
20. ติดตามข้อมลูเพ่ิมเติม  ขอเอกสารและค าแนะน าได้ท่ีใดบ้าง 

 เวบ็ไซตก์ระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th  
 เวบ็ไซตส์ านกัโรคตดิต่อทัว่ไป   htt://thaigcd.ddc.moph.go.th 

 เวบ็ไซตส์ านกัระบาดวทิยา  กรมควบคุมโรค http://epid.moph.go.th   

http://www.moph.go.th/
http://thaigcd.ddc.moph.go.th/
http://epid.moph.go.th/


  

 เวบ็ไซตร์าชวทิยาลยักุมารแพทยแ์หง่ประเทศไทย 
http://www.thaipediatrics.org 

 ศูนยป์ฏบิตักิารกรมควบคุมโรค  โทร. 0-2590-3333  
 ส านกัโรคตดิต่ออุบตัใิหม ่ โทร. 0-2590-3194, 02-590-3167 
  ส านกัอนามยั กรงุเทพมหานครโทร. 0-2245-8106 และศูนยบ์รกิารสาธารณสุข

ในพืน้ที ่     
  
เอกสารอ้างอิง : 

- คู่มอืโรคตดิต่ออุบตัใิหม ่ กรมควบคุมโรค 
- คู่มอืโรคตดิต่ออุบตัใิหม ่ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 
- WHO Fact  Sheet No 174, June 1998 
- CDC Media Relations, Fact Sheet September 2006 
- Singapore Government Media Release (4 & 5 October 2000) 
 

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 
18 ตุลาคม 2550 

 
 

http://www.thaipediatrics.org/

