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บทนํา
โรค HFMD เป็ นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กเล็ก โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน มักเกิดจากไวรัสกลุ่ม
coxsackie A16 และ enterovirus อื่นๆ อีกหลายตัว มักติดต่อโดยการสัมผัสกับนํ้ามูก นํ้าลายหรื อ
อุจจาระของผูป้ ่ วย มีระยะฟักตัว 3-6 วัน ผูป้ ่ วยมักมีอาการไข้ เจ็บปาก และมีผนื่ เป็ นลักษณะตุ่มนํ้า
ใส หรื อเม็ดแดงๆ (papulo-vesicular rash) บริ เวณฝ่ ามือ ฝ่ าเท้า บางครั้งอาจมีตามลําตัว แขน ขา ได้
แผลในปากจะเป็ น ulcer กลมเล็กกระจายที่ลิ้น เหงือก กระพุง้ แก้ม และเพดาน เด็กจะกินอาหารไม่
ค่อยได้ และอาการทัว่ ไปมักไม่รุนแรง และไข้มกั จะหายใน 2-3 วัน และผืน่ จะค่อยๆ ดีข้ ึนใน
7-10 วัน
ก่อนหน้านี้โรค HFMD ไม่ได้รับความสนใจนัก เพราะไม่รุนแรงและหายเอง จนกระทัง่ ปี
พ.ศ. 2540-2541 มีการระบาดของโรค HFMD ในมาเลเซีย ไต้หวัน สิ งคโปร์ โดยมีผปู ้ ่ วยที่อาการ
รุ นแรง มีภาวะสมองอักเสบ หัวใจล้มเหลว นํ้าท่วมปอดอย่างเฉี ยบพลัน (acute pulmonary edema)
ทําให้มีเด็กเสี ยชีวิตจํานวนมาก โดยส่ วนใหญ่เป็ นเด็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี จากการสื บสวนจึงพบว่าเด็ก
ที่เป็ นโรค HFMD ที่มีอาการรุ นแรงและเสี ยชีวิตเกือบทั้งหมดเกิดจากเชื้อ EV-71 และพบว่ามีเด็ก
บางคนที่มีการติดเชื้อ EV-71 และมีอาการรุ นแรง โดยมิได้มีผนื่ แบบ HFMD ชัดเจน หรื อมีแผลใน
ปากแบบ herpangina โดยไม่มีผนื่ ที่มือ-เท้า

เชื้อ EV-71 เป็ นไวรัสที่รู้จกั มานาน มีรายงานเกิดการระบาดครั้งแรกในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศอเมริ กาในปี 1969 ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มีอาการสมองอักเสบ (encephalitis) ไม่มีใครมีผนื่ ต่อมา
มีการระบาดอีกหลายครั้งในยุโรปและอเมริ กา ซึ่งมักเป็ นอาการสมอง เช่น aseptic meningitis,
encephalitis, acute flaccid paralysis เหมือน polio มีผปู ้ ่ วยจํานวนน้อยที่มีผนื่ เป็ น HFMD ต่อมามี
การระบาดที่ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย พบว่าผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะเป็ น HFMD และบางส่ วนเป็ น
encephalitis1 เป็ นที่รู้กนั ดีวา่ EV-71 เป็ น enterovirus ที่มีความรุ นแรงสู งต่อระบบประสาทรองจาก
โปลิโอ
ความสํ าคัญและสถานการณ์ ในประเทศไทย
การระบาดรุ นแรงในประเทศมาเลเซีย, ไต้หวัน, สิ งคโปร์ ในปี 2540-2541 ทําให้ภูมิภาคนี้
เริ่ มให้ความสําคัญต่อโรค HFMD เพราะมีภาวะแทรกซ้อนจนเสี ยชีวิตได้ โดยเฉพาะถ้าเกิดจากเชื้อ
EV-71 ยังไม่ทราบว่าทําไม HFMD ซึ่งมีมานานเพิ่งจะมารุ นแรงขึ้น ในการระบาดในปี 2541 ใน
ไต้หวันมีการสํารวจพบเด็กที่เป็ น HFMD ในเครื อข่ายที่เฝ้ าระวังรวม 129,106 ราย ในจํานวนนี้เป็ น
โรครุ นแรง 465 (ร้อยละ 0.8) ราย และเสี ยชีวิต 78 (ร้อยละ 0.06) ราย ในจํานวนเด็กที่ตายทั้งหมด
ร้อยละ 92 เป็ น EV-712 เด็กที่เป็ น HFMD จากเชื้อ EV-71 จะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนถึงร้อยละ
32 และเสี ยชีวติ ถึง ร้อยละ 7.93 โดยอีกร้อยละ 4 มีความพิการหลงเหลือ จากการศึกษาในช่วงเวลา
เดียวกันอีกรายงานหนึ่งพบว่าในเด็กที่ติดเชื้อ EV-71 ทั้งหมด 97 ราย ว่ามี 77 (ร้อยละ 79) รายที่เป็ น
HFMD และในจํานวนนี้ 8 (ร้อยละ 8) รายเสี ยชีวิต4
ในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดรุ นแรงในประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทยได้มีการเฝ้ าระวัง
พบว่ามีโรค HFMD เกิดขึ้นจํานวนหลายพันราย แต่ไม่มีเด็กที่เป็ น HFMD รายใดที่มีโรคแทรกซ้อน
หรื อเสี ยชีวิตเลย ในช่วงเวลานั้น รพ.ศิริราชได้ศึกษาสาเหตุของ HFMD ในเด็กจํานวน 33 ราย พบว่า
23 ราย (ร้อยละ 70) เกิดจากเชื้อ EV-71 จํานวน 4 ราย (ร้อยละ 12) เกิดจากเชื้อ coxsackie A16 และ
จํานวน 1 ราย (ร้อยละ 3) เกิดจากเชื้อ HSV หลังจากนั้นโรค HFMD ก็มีการระบาดประปรายใน
หลายพื้นที่ในประเทศไทยมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน แต่ไม่เคยมีรายงานผูป้ ่ วยรุ นแรงหรื อ
เสี ยชีวิต ยังไม่สามารถอธิบายได้วา่ ทําไมเด็กไทยซึ่งเป็ น HFMD จาก EV-71 จึงไม่มีอาการรุ นแรง
เหมือนในประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีการศึกษาทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสแต่ไม่พบความแตกต่าง
ของสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน
การระบาดของโรค EV-71 ทีม่ ีอาการรุนแรงในประเทศไทยเป็ นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2549 สํานักระบาดวิทยาได้รับรายงานผูป้ ่ วยเสี ยชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อ
หัวใจอักเสบ และนํ้าท่วมปอดเฉี ยบพลันจํานวน 4 ราย ที่จงั หวัดนครราชสี มา เมื่อสื บสวนเพิ่มเติม
จึงพบผูป้ ่ วยในกรุ งเทพมหานครอีก 3 ราย และนครปฐม 1 ราย ขณะรายงานผูป้ ่ วย 7 รายเสี ยชีวิต

แล้ว อีก 1 รายยังรักษาตัวอยูใ่ นหอผูป้ ่ วยวิกฤต ผูป้ ่ วยอายุ 5 เดือนถึง 13 ปี ส่ วนใหญ่เป็ นชาย มีผปู ้ ่ วย
เพียง 1 รายที่มีผนื่ เป็ นแบบ HFMD ทุกรายมีไข้ 1-3 วัน จากนั้นเกิดอาการนํ้าท่วมปอด (acute
pulmonary edema) และระบบไหลเวียนล้มเหลว พบเชื้อ EV-71 ในผูป้ ่ วย 2 ราย ส่ วนที่เหลือไม่มีส่ิ ง
ส่ งตรวจ การระบาดในครั้งนี้นบั เป็ นการระบาดของ EV-71 ที่ก่อโรครุ นแรงที่รายงานเป็ นครั้งแรก
ในประเทศไทย จึงขอให้แพทย์ตื่นตัว และช่วยรายงานหากมีผปู ้ ่ วยเข้าข่ายสงสัย ซึ่งได้แก่ ผูป้ ่ วยที่มี
อาการทางสมอง และระบบไหลเวียนล้มเหลวเฉียบพลัน โดยอาจมีผนื่ หรื อไม่มีผนื่ ก็ได้ซ่ ึงมักเป็ น
เด็กเล็ก อายุนอ้ ยกว่า 5 ปี โดยเฉพาะช่วงนี้เป็ นหน้าฝน ซึ่งมักจะมีการระบาดของ HFMD เกิดขึ้น
เสมอ อาจเกิดการระบาดของ EV-71 ที่มาในรู ป HFMDและมีความรุ นแรงเหมือนที่เคยเป็ นใน
ประเทศเพื่อนบ้านได้
โรครุ นแรงทีเ่ กิดจาก EV-71
การติดเชื้อ EV-71 ส่ วนใหญ่มกั ไม่มีอาการ (asymptomatic) ส่ วนน้อยจะเกิดโรคขึ้นได้
หลายลักษณะ อาจเป็ นไข้เล็กๆ น้อยๆ หรื อมีอาการทางระบบทางเดินอาหารหรื อทางเดินหายใจซึ่ง
อาจทําให้เกิดปอดอักเสบได้ ส่ วนน้อยจะเกิดโรครุ นแรง ซึ่งมักเป็ นโรคทางระบบประสาท ได้แก่
aseptic meningitis, cerebritis, encephalitis, polio-like paralytic disease, encephalomyelitis และเกิด
ภาวะ cardiopulmonary failure
จากการศึกษาสรุ ปได้วา่ encephalitis จากเชื้อ EV-71 มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มักเป็ นในเด็ก
เล็ก มีลกั ษณะที่สาํ คัญคือ เป็ น brain stem encephalitis (rhomboencephalitis) ซึ่ง involve midbrain,
pons และ medulla อาการอาจนํามาด้วย cerebellar sign หรื ออาจเริ่ มด้วย myoclonic jerk, tremor
อาจมีอาการไม่มาก แล้วตามมาด้วย neurogenic shock, respiratory distress และ neurogenic
pulmonary edema อย่างรวดเร็ ว ทําให้เสี ยชีวิต5 จากการศึกษาผูป้ ่ วยที่มีอาการ pulmonary edema
และ shock อย่างเฉี ยบพลันพบว่า ทั้งหมดมี brain stem encephalitis เห็นจาก MRI6 จึงสรุ ปได้วา่ เป็ น
pulmonary edema เกิดจากการอักเสบของสมอง (neurogenic) เป็ นหลัก มิใช่จาก myocarditis ใน
จํานวนผูป้ ่ วยเหล่านี้ ร้อยละ 68 เป็ น HFMD, ร้อยละ 15 เป็ น herpangina5 และผูป้ ่ วยเหล่านี้มกั มี
ระดับ IL-1, IL-6 และ TNF-∝ที่สูงมาก
การรักษาผู้ป่วย EV-71
จากประสบการณ์ในประเทศไต้หวัน แนะนําให้แบ่งผูป้ ่ วยเป็ น 4 stage และให้การรักษา
ตาม stage7 พบว่าการรักษาตาม stage นี้จะช่วยลดอัตราการตายได้มาก8 การแบ่ง stage และการ
รักษาดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1
Stage
การรักษาและผลทีค่ าด
Stage 1. HFMD/Herpangina การรั กษา
ได้แก่ผปู ้ ่ วยที่มี HFMD โดยไม่
- รักษาตามอาการเท่านั้น
มีอาการทางระบบประสาท
- ผูป้ ่ วยที่มีอาการ ที่อาจเป็ นอาการทางระบบประสาท เช่น
อาจมีอาการขวดนํ้า ซึ่งเกิดจาก
ซึม อ่อนแรง อาเจียน ควรให้อยูใ่ นรพ.
รับประทานได้นอ้ ย หรื อ
- ถ้ามีอาการขาดนํ้า อาจต้องให้น้ าํ เกลือเข้าทางเส้นเลือด
อาเจียน
ตามความจําเป็ น
ผลทีค่ าด
- ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะกลับเป็ นปกติในเวลาประมาณ 1
สัปดาห์ แต่อาจมีบางรายดําเนินโรคไปยัง stage ต่อไป
Stage 2. Encephalomyelitis การรั กษา
ได้แก่ผปู ้ ่ วยที่มีอาการทาง
- จํากัดนํ้า (fluid restriction)
ระบบประสาท เช่น ซึม, แขน
- ให้ osmotic diuretic ในผูป้ ่ วยที่มีอาการของความดันใน
ขาอ่อนแรง ataxia, myoclonic
กะโหลกสูง และควรให้ furosemide ถ้าสงสัยว่ามี fluid
jerk หรื อ flaccid paralysis
overload
- ให้ anticonvulsant เพื่อควบคุมอาการชัก
- อาจพิจารณาให้ IVIG ตั้งแต่เริ่ มแรก แต่ขนาดที่ให้ยงั ไม่มี
การศึกษาแน่ชดั อาจให้ขนาด 1 gm/kg
- เฝ้ าระวัง monitor BP, oximeter, Glasgow coma score
และ blood sugar
- ผูป้ ่ วยที่มี tachypnea, apnea, hypotension หรื อ
hypertension, ความดันในกะโหลกสูง และ
hyperglycemia ควรให้อยูใ่ นหอผูป้ ่ วยวิกฤต
ผลทีค่ าด
- ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะฟื้ นได้ชา้ ๆ โดยมี sequelae เล็กน้อย
แต่มีประมาณ ร้อยละ 20 จะมีอาการดําเนินรุ นแรงมาก
ขึ้นต่อไป
Stage 3.
Cardiopulmonary failure
แบ่งเป็ น

3A: Hypertension
ได้แก่ผปู ้ ่ วยที่มี pulmonary
edeman และมี hypertension,
ตัวเย็น, เหงื่อออก,
hyperglycemia, มี myoclonic
jerk บ่อยๆ

การรั กษา 3A
- จํากัดนํ้า (fluid restriction)
- ใช้ vasodilator เช่น nitroprusside และ milrinone เพื่อ
ควบคุม BP ต้องระวังว่า BP อาจตกลงเร็ ว หรื อแกว่งได้
ต้องคอยปรับยาอย่างใกล้ชิด
- Early intubation โดยใช้ PEEP เพื่อรักษาภาวะ
pulmonary edema อาจจําเป็ นต้องใช้ high-frequency
oscillatory ventilator ถ้ายังมี pulmonary edema,
pulmonary hemorrhage หรื อ hypoxemia อยู่
- ทํา Echocardiogram หากพบว่า LV function ลดลง หรื อ
มี perfusion ลดลง อาจพิจารณาใช้ phosphorsterase
inhibitor milrinone เพื่อเพิ่ม cardiac contractility และลด
after load (แม้แต่ในรายที่ BP ยังปกติ)
ผลทีค่ าด
- หากผูป้ ่ วยมี BP ลดลงตํ่ากว่าปกติของช่วงอายุ แสดงว่า
ผูป้ ่ วยเข้าสู่ stage 3B ผูป้ ่ วยบางรายอาจมี BP แกว่งสูงบ้าง
ตํ่าบ้างได้ จึงต้องมีการปรับยาเพื่อประคับประคอง BP ให้
เหมาะสม
3B: Hypotension
การรั กษา 3B
ได้แก่ ผูป้ ่ วยที่มี BP ตกลง มี
- หยุดใช้ nitroprusside
cardiovascular และ
- ใช้ inotropic drug เช่น dopamine และ epinephrine ตาม
neurologic condition แย่ลง
จําเป็ น
โดยที่ pulmonary edema อาจดี
- ยังไม่แน่นอนว่า extracorporeal membrane oxygenation
ขึ้นบ้าง
(ECMO) จะมีประโยชน์หรื อไม่
ผลทีค่ าด
- หากรักษาตามคําแนะนําจะเสี ยชีวิต ประมาณร้อยละ 30
ของผูป้ ่ วยที่มีอาการทางระบบประสาท และมีอาการ
cardiopulmonary failure แต่หากรักษา โดยมิได้แบ่งตาม
ระยะจะมีอตั ราการตายในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้กว่าร้อยละ 80

การรั กษา
Stage 4: Convalescence
ได้แก่ ระยะฟื้ น cardiac output ได้แก่การรักษาแบบประคับประคองในระยะฟื้ น
- Respiratory system อาจจําเป็ นต้องทํา tracheostomy,
function กลับมาเป็ นปกติ
chest PT
มากกว่าร้อยละ 80 ของผูป้ ่ วยที่
รอดชีวิตจาก stage 3 มี
- Rehabilitation limb weakness, dysphagia, diaphragm
sequelae
dysfunction, central hypoventilation
ผลทีค่ าด
- ผูป้ ่ วยจะค่อยๆ ฟื้ นตัวช้าๆ แต่ยงั อาจเสี ยชีวติ จากโรค
แทรกซ้อนได้อีกเล็กน้อย
การป้องกันโรค EV-71 และ HFMD
โรคนี้ติดต่อโดยการสัมผัสกับนํ้าลาย นํ้ามูก หรื อสัมผัสกับผืน่ ตุ่มนํ้าใสและอุจจาระของ
ผูป้ ่ วย เพราะเชื้อนี้พบได้ในลําคอ, ในผืน่ ตุ่มนํ้าใส และอุจจาระของผูป้ ่ วย และผูท้ ี่มีเชื้อโดยไม่มี
อาการ โดยเฉพาะในอุจจาระอาจพบเชื้ออยูไ่ ด้นานหลายสัปดาห์ทาํ ให้แพร่ เชื้อแบบ faecal-oralroute ได้ เชื้อนี้ตายง่ายในที่แห้งและความร้อน แต่หากมีความชื้นหรื อมีสารคัดหลัง่ ปกคลุมจะอยูไ่ ด้
นาน เชื้ออาจแพร่ โดยผ่านทางมือผูท้ ี่สมั ผัสกับและไปสัมผัสเด็กคนอื่น เช่นการเปลี่ยนผ้าอ้อมของ
เด็กเล็ก นอกจากนี้เชื้ออาจอยูบ่ นพื้นผิวของสิ่ งแวดล้อม, ของเล่น ทําให้เกิดการสัมผัสทางอ้อมได้
วิธีการป้ องกันโรคนี้ที่สาํ คัญคือ แยกผูป้ ่ วยและรักษาสุ ขอนามัยของสิ่ งแวดล้อม เนื่องจาก
โรคมักระบาดในเด็กเล็ก ซึ่งอยูร่ วมกันในโรงเรี ยน หรื อสถานเลี้ยงดูเด็ก จึงควรเน้นเรื่ องการล้างมือ
ทําความสะอาดของเล่นและสิ่ งแวดล้อม เด็กป่ วยควรให้อยูบ่ า้ นไม่ให้มาเล่นกับเด็กคนอื่น บางครั้ง
อาจมีความจําเป็ นต้องปิ ดโรงเรี ยนหรื อสถานเลี้ยงเด็กชัว่ คราว หากมีการระบาดเกิดขึ้นมาก
ขณะนี้ยงั ไม่มีวคั ซีนป้ องกันโรคนี้
ข้ อควรคํานึงถึงสํ าหรับกุมารแพทย์ ไทย
โรค HFMD ไม่ใช่โรคที่มีอาการเล็กน้อยอีกต่อไป ควรให้คาํ แนะนําแก่ผปู ้ กครองให้เฝ้ า
ระวังอาการของผูป้ ่ วย HFMD ที่อาจกลายเป็ นโรครุ นแรงได้ และเตือนให้ผปู ้ กครองรี บนําผูป้ ่ วยมา
รักษา และควรคิดถึง EV-71 ในผูป้ ่ วยที่มาด้วยอาการ acute pulmonary edema และ encephalitis ที่
ดําเนินโรคอย่างรวดเร็ ว ไม่วา่ จะมีผนื่ หรื อไม่กต็ าม ควรส่ งตรวจหาเชื้อ EV-71 จาก nasopharyngeal
wash หรื อ nasopharyngeal swab (ควรให้ผปู ้ ่ วยอม swab ไว้ในปากให้ชุ่มนํ้าลายสักพักก่อน swab),
respiratory secretion และ stool การตรวจ EV-71 สามารถทําได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ

โรงเรี ยนแพทย์ เกือบทุกแห่ง และควรรายงานสํานักระบาดวิทยา หากพบผูป้ ่ วยสงสัยว่าจะเป็ น EV71 ที่รุนแรงหรื อมีการระบาดเกิดขึ้น
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