กรณีมีเด็กป่วยจานวนมาก โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กต้อง
ดาเนินการ ดังนี้
1. ปิดห้องเรียนที่มีเด็กปุวยหรือปิดทั้งโรงเรียนชั่วคราว
(ประมาณ 5–7 วัน)
2. ทําความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรค บริเวณห้องนํ้า
ห้องส้วม สระว่ายนํ้า ครัว โรงอาหาร บริเวณที่เล่นของเด็ก สนาม
เด็กเล่น โดยใช้ผงซักฟอก หรือสบู่ทําความสะอาดก่อนแล้วตาม
ด้วยนํ้ายาฟอกขาว ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีแล้วล้าง/เช็ด/แช่
ด้วยนํ้าสะอาดเพื่อปูองกันสารเคมีตกค้าง

คู่มือประชาชน

3. ทําความสะอาดของเล่น เครื่องใช้ของเด็กด้วยการซัก
ล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง

โรคมือ เท้า ปาก

4. หยุดใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดม่านให้แสงแดดส่องให้
ทั่วถึง
สําหรับเจ้าตัวน้อยที่อยู่ในวัยอนุบาล ที่มักจะติดโรคต่าง
ๆ ได้ง่าย อย่างโรคมือเท้าปาก การฝึกวินัยล้างมือให้สะอาดทุก
ครั้ง จะเป็นวิธีหนึ่งที่ปูองกันการติดเชื้อจากการสัมผัสได้ดี ซึ่งพ่อ
แม่ผู้ปกครองหรือคุณครู อาจลองใช้สื่อสุขศึกษาสอนล้างมือผ่าน
การร้ อ งเพลง ที่ สสส. ได้ เ คยจั ด ทํ า ไว้ เพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งความ
เพลิดเพลินให้กับการล้างมือ โดยสอนให้เด็กๆ ร้องเพลง ช้าง ช้าง
ช้าง จนจบ 1 รอบ ใช้เวลาเพียง 20-30 วินาที ก็ถือว่าเป็น
ระยะเวลาล้างมือที่นานพอจะเจือจางเชื้อไวรัสได้มากที่สุด

เรื่อง

เพียงแค่ลา้ งมือให้สะอาด ก็มีโอกาสที่จะ
ปลอดภัยจากโรคมือเท้าปากได้ไม่ยาก และยัง
เป็ นการลดการเกิดโรคติดต่อได้ทางหนึ่ง

จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเตย
สานักปลัด งานสาธารณสุข
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

โรคมือ เท้า ปาก
ความหมายโรคมือเท้าปาก
เกิดจากเชื้อไวรัสลําไส้หรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด พบ
ได้บ่อยในเด็กทารก และเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปีในโรงเรียนอนุบาล
สถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก สถานที่ เ ล่ น ของเด็ ก ใน
ห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะในที่อยู่ร่วมกันอย่างแออัด จะมีโอกาส
ที่เกิดการระบาดได้โรคเกิดประปรายตลอดปี แต่จะเพิ่มมากขึ้น
ในฤดูฝนซึ่งอากาศเย็นและชื้น
การแพร่ติดต่อ
การติ ด ต่ อ ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากได้ รั บ เชื้ อ ไวรั ส เข้ า สู่ ป าก
โดยตรง โรคแพร่ติดต่อง่ายในช่วงสัปดาห์แรกของการปุวย โดย
เชื้อไวรัสติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ําลาย น้ํามูก น้ําจาก
ตุ่มพองและแผล หรืออุจจาระของผู้ปุวย และเกิดจากการไอจาม
รดกัน โดยหายใจเอาเชื้อที่แพร่กระจายจากละอองฝอยของผู้ปวุ ย
สําหรับการติดเชื้อจากอุจจาระจะเกิดได้ในระยะที่เด็กมีอาการ
ทุเลา จนกระทั่งหายปุวยแล้วประมาณ 1 เดือน แต่จะเกิดขึ้นได้
น้อยกว่า

การรักษา
- โรคนี้ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แพทย์จะให้ยารักษาตาม
อาการ เช่น ยาลดไข้ ยาทาแก้ปวด ในรายมีแผลที่ลิ้นหรือกระพุ้ง
แก้ม
- ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ควรเช็ดตัวเด็กเพื่อลดไข้
เป็นระยะ และให้ผู้ปุวยรับประทานอาหารอ่อนๆ รสไม่จัด ดื่มน้ํา
และน้ําผลไม้และนอนพักผ่อนมากๆ ถ้าเป็นเด็กอ่อน อาจต้อง
ปูอนนมให้แทนการดูดจากขวด
- ตามปกติโรคมักไม่รุนแรงและไม่มีอาการแทรกซ้อนแต่
เชื้อไวรัสบางชนิด เช่น เอนเทอโรไวรัส 71 อาจทําให้มีอาการ
รุนแรงได้ จึงควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบมีไข้สูง ซึม ไม่ยอม
ทานอาหารหรือนํ้าดื่ม อาเจียนบ่อย หอบ แขนขาอ่อนแรง ชัก
ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลทันที เพราะอาจเกิดภาวะสมองอักเสบ
กล้ า มเนื้ อ หั ว ใจอั ก เสบ หรื อ นํ้ า ท่ ว มปอด ซึ่ งจะรุ น แรงถึ ง ขั้ น
เสียชีวิตได้

อาการของโรค
หลังจากได้รับเชื้อ 3-6 วัน ผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการ
ปุวย เริ่มด้วยมีไข้ตํ่าๆ อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วัน มีอาการเจ็บ
ปาก กลืนนํ้าลายไม่ได้ และไม่ยอมทานอาหารเนื่องจากมีตุ่มแดง
ที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม จะพบตุ่มหรือผื่นนูนสีแดงเล็ก (มัก
ไม่ คั น ) ที่ ฝุ า มื อ นิ้ ว มื อ ฝุ า เท้ า และอาจพบที่ ก้ น ด้ ว ย ตุ่ ม นี้ จ ะ
กลายเป็นตุ่มพองใส บริเวณรอบๆ อักเสบและแดง ต่อมาตุ่มจะ
แตกเป็นแผลหลุมตื้นๆ อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติ ภายใน
7-10 วัน

การป้องกันโรค
- โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนปูองกัน แต่ปูองกันได้โดยการรักษา
สุขอนามัย ผู้ปกครองควรแนะนําบุตรหลานและผู้เลี้ยงดูเด็กให้
ล้า งมื อให้ส ะอาดด้ว ยนํ้ าและสบู่ (ก่ อนและหลังเตรีย มอาหาร
ก่อนรับประทานอาหาร ภายหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อม
หลังการดูแ ลเด็ กปุ วย) ตัด เล็ บ ให้สั้ น หลีกเลี่ย งการใช้สิ่งของ

ร่วมกัน (เช่น ขวดนม แก้วนํ้า หลอดดูด ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ด
มือ) และใช้ช้อนกลาง
- สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องจัดให้มีอ่าง
ล้างมือและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ หมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของ
สถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมถึงการกําจัด
อุจจาระเด็กให้ถูกต้องด้วย
วิธีการควบคุมโรค
หากพบเด็กปุวย ต้องรีบแยกเพื่อปูองกันไม่ให้เชื้อแพร่ไป
ยังเด็กคนอื่นๆ ผู้ปกครองควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ และหยุด
รักษาตัวที่บ้านประมาณ 5-7 วัน หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ
ระหว่างนี้ ควรสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ไม่ควรพาเด็ก
ไปในสถานที่แออัด เช่น สนามเด็กเล่นสระว่ายนํ้า ตลาด และ
ห้า งสรรพสิ นค้ า ควรอยู่ ในที่ที่ มี การระบายถ่า ยเทอากาศได้ ดี
ใช้ผ้าปิดจมูกปากเวลาไอจาม และระมัดระวังการไอจามรดกัน
ผู้เลี้ยงดูเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสนํ้ามูก นํ้าลาย
หรืออุจจาระเด็กปุวย

