โรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส
(ENTEROVIRUS DISEASES)
โรคแผลในคอหอยจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส
(Enteroviral vesicular
pharyngitis) 		
ICD-9 074.0; ICD-10 B08.5
(Herpangina, Aphthous pharyngitis)
โรคมือ เท้า ปาก
(Enteroviral vesicular
stomatitis with exanthem) ICD-9 074.3; ICD-10 B08.4
(Hand, Foot and Mouth Disease)
โรคคออักเสบมีต่อมนํ้าเหลืองโต
(Enteroviral lymphonodular
pharyngitis) 		
ICD-9 074.8; ICD-10 B08.8
(Acute lymphonodular pharyngitis, Vesicular pharyngits)
1. สถานการณ์โรค :
ทั่วโลก : พบรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัสได้
ทัว่ โลก โดยเฉพาะในแถบแปซิฟกิ ตะวันตก มีการรายงานโรคในประเทศ
ออสเตรเลีย บรูไน จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร์ และเวียดนาม
ส่วนประเทศนอกเขตแปซิฟิกตะวันตก พบมีการรายงานค่อนข้างน้อย
การติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 พบมีการรายงานตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2515 โดยมีรายงานผู้ป่วยอาการรุนแรง มีการติดเชื้อในระบบ
ประสาท นํ้าท่วมปอด และเสียชีวิต ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
จากนัน้ พบการระบาดในทีอ่ นื่ ๆ ตามมา ดังนี้ การระบาดในรัฐนิวยอร์ก
คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
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สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2515, 2520) ออสเตรเลีย (พ.ศ. 2515 - 2516,
2529) และสวีเดน (พ.ศ. 2516) ญีป่ นุ่ (พ.ศ. 2516) บัลแกเรีย (พ.ศ. 2518)
ฮังการี (พ.ศ. 2521) ฝรั่งเศส (พ.ศ. 2522) และในปี พ.ศ. 2551
มี ร ายงานการระบาดของโรคมื อ เท้ า ปาก ทั้ ง จากประเทศจี น
(มองโกเลีย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง มาเก๊า) กว่า 70,000 ราย
เสียชีวิต 60 ราย สิงคโปร์ และไต้หวัน ส่วนประเทศในภูมิภาคเอเชีย
พบรายงานการระบาดของโรคเอนเทอโรไวรัส 71 ในหลายประเทศ เช่น
มาเลเซีย (พ.ศ. 2540) ไต้หวัน (พ.ศ. 2541) สิงคโปร์ (พ.ศ. 2543) และ
ในปี พ.ศ. 2552 มีการระบาดในประเทศจีน พบผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ
เอนเทอโรไวรัส 1.1 ล้านราย ในจำ�นวนนี้มีอาการรุนแรง 13,810 ราย
และเสียชีวิต 353 ราย และล่าสุดปี พ.ศ. 2554 การระบาดของโรค
ติดเชื้อเอนเทอโรไวรัสในประเทศเวียดนาม พบผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า
23,000 ราย และเสียชีวติ กว่า 70 ราย ประเทศในเขตร้อนชืน้ สามารถ
เกิดโรคนี้ได้แบบประปรายตลอดปี พบมากขึ้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งอากาศ
เย็นและชื้น นอกจากนี้ ยังมีรายงาน จากการศึกษาในประเทศนอร์เวย์
พบมีผู้ป่วยติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ที่ไม่แสดงอาการในชุมชนด้วย
ประเทศไทย : เริ่มมีการตรวจพบเชื้อ Enterovirus 71 ใน
ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ในปี พ.ศ. 2541 เริ่มมีการเฝ้าระวังรายงานและสอบสวนผู้ป่วยสงสัย
ติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 และป้องกันควบคุมโรคนับตั้งแต่นั้นมา
ต่ อ มามี ก ารศึ ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคมื อ เท้ า ปาก ในประเทศไทยพบว่ า
ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ อ ายุ ตํ่ า กว่ า 2 ปี และประมาณครึ่ ง หนึ่ ง ติ ด เชื้ อ
เอนเทอโรไวรัส 71 ที่มีอาการไม่รุนแรง จากรายงานการเฝ้าระวังโรค
โดยสำ�นักระบาดวิทยาพบว่า ส่วนใหญ่มกี ารระบาดในโรงเรียนอนุบาล
และศูนย์เด็กเล็ก
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ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 มีรายงานผู้ป่วยต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี มักพบผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อกับต้นฤดูฝน โดยมี
ผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมิถุนายน ยกเว้นปี พ.ศ. 2550 ที่พบว่ามีผู้ป่วย
สูงขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน สูงสุดในเดือนธันวาคม จากนั้นลดลงจน
กลับมาเป็นปกติในเดือนมีนาคมของปีถัดไปเป็นการระบาดคร่อมปี
โรคนี้ มั ก พบผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ ใ นเด็ ก อายุ ตํ่ า กว่ า 5 ปี และภาคที่ มี
อัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ มีเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเสียชีวิตจาก
เชือ้ เอนเทอโรไวรัส 71 รวม 6 ราย (โดยมีอาการก้านสมองอักเสบ กล้ามเนือ้
และปอดอักเสบ และการหายใจล้มเหลว แต่พบมีอาการโรคมือ เท้า
ปากเพียง 1 ราย) สำ�หรับการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบตั กิ าร ส่วนใหญ่
พบเชื้อไวรัสคอกแซกกี เอ มีอาการไม่รุนแรง
2. ลักษณะโรค : โรคแผลในคอหอย (Vesicular pharyngitis)
เป็นโรคที่เกิดลักษณะเฉียบพลัน หายได้เอง โดยทั่วไปจะมีไข้ เจ็บคอ
มีตุ่มพองใสขนาด 1 - 2 มม.บนฐานซึ่งมีสีแดง กระจายอยู่บริเวณ
คอหอย และตุ่มพองใสจะขยายกลายเป็นแผลคล้ายแผลร้อนใน โดย
มากพบที่บริเวณด้านหน้าของต่อมทอนซิล เพดานปาก ลิ้นไก่ และ
ต่อมทอนซิล และมักเป็นอยู่นาน 4 - 6 วัน หลังเริ่มมีอาการ มีรายงาน
พบว่าอาจพบอาการชักจากไข้สูงร่วมได้ร้อยละ 5 แต่ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต
โรคมือ เท้า ปาก (Hand foot and mouth disease or vesicular
stomatitis with exanthema) ต่างจากโรคแผลในคอหอย โดยลักษณะ
แผลในปากค่อนข้างกระจายกว้างในช่องปาก กระพุ้งแก้ม และเหงือก
รวมทั้งด้านข้างของลิ้น ลักษณะตุ่มพองใสอาจอยู่นาน 7 - 10 วัน และ
จะมีผนื่ หรือตุม่ พองใส เกิดทีบ่ ริเวณฝ่ามือ นิว้ มือ (รูปที่ 12) และฝ่าเท้า
หรือบริเวณก้น โดยทั่วไปหายได้เอง พบน้อยมากที่ทำ�ให้เสียชีวิตได้ใน
เด็กทารก
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รูปที่ 12 : ตุ่มพองโรคมือ เท้า ปาก ที่ฝ่ามือ

โรคคออักเสบมีต่อมนํ้าเหลืองโต (Acute lymphonodular
pharyngitis) แยกจากโรคแผลในคอหอย โดยลักษณะแผลที่ค่อนข้าง
แข็ง นูน กระจาย มีตุ่มก้อนสีขาวหรือเหลืองขนาดประมาณ 3 - 6 มม.
อยู่บนฐานรอบสีแดง และพบมากบริเวณลิ้นไก่ ด้านหน้าต่อมทอนซิล
และคอหอยด้านหลัง แต่ไม่พบผื่นหรือตุ่มพอง
อย่างไรก็ตาม ต้องวินิจฉัยแยกโรคออกจากโรคแผลในปากจาก
เชือ้ เริม (Herpes simplex stomatitis) พบขนาดแผลใหญ่และลึกกว่า
มีความเจ็บปวดมากกว่า และพบบริเวณด้านหน้าของปาก โรคเหล่านี้
ไม่ควรจะสับสนกับโรคมือ เท้า ปาก ทีเ่ กิดจากโรคปากเท้าเปือ่ ยในสัตว์
(Foot-and-mouth disease) ซึ่งติดต่อในคนที่ทำ�งานในฟาร์มนม
คนเลี้ยงสัตว์ และสัตวแพทย์ โรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ (Foot-andmouth disease) พบในโค กระบือ แกะ และสุกร และส่วนน้อยพบ
กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ตรวจไวรัสชนิดนี้เป็นพาหะให้เกิดการ
ระบาดในสัตว์ได้
การตรวจวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ าร การตรวจทางนํา้ เหลืองวิทยา
ไม่พบความแตกต่างไวรัสชนิดนี้กับไวรัสคอกแซกกี บี 5 ที่ทำ�ให้เกิด
โรคแผลพุพองในสุกร ซึ่งสามารถติดต่อมายังมนุษย์ได้
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การแยกชนิดของเชือ้ นัน้ จำ�เป็นอย่างยิง่ ในช่วงทีเ่ กิดการระบาด ซึง่
สามารถพบเชื้อได้จากตัวอย่างจากแผล โพรงจมูก และอุจจาระ นำ�มา
เพาะแยกเชื้อ หรือฉีดเพาะเชื้อในลูกหนู (suckling mice) เชื้อมีหลาย
สายพันธุย์ อ่ ย ทำ�ให้เกิดอาการคล้ายกัน และไม่มแี อนติเจนทีใ่ ช้รว่ มกัน
การตรวจวินิจฉัยทางนํ้าเหลืองเบื้องต้นจะทำ�ไม่ได้จนกว่าจะแยกเชื้อ
ออกมาเพื่อนำ�มาตรวจวินิจฉัยแบบเฉพาะเจาะจงกับการตรวจทาง
นํ้าเหลืองของเชื้อชนิดนั้นๆ
3. เชื้อก่อโรค : เชื้อไวรัสคอกแซกกี เอ 1 - 10, 16 และ 22 มักทำ�ให้
เกิดแผลในคอหอย สำ�หรับโรคมือ เท้า ปากนั้นมักเกิดจากเชื้อไวรัส
คอกแซกกี เอ 16 เป็นส่วนใหญ่ และส่วนน้อยพบเชือ้ ไวรัสคอกแซกกี เอ
4, 5, 9, 10 เชื้อคอกแซกกี บี 2, 5 และพบน้อยที่เกิดจากเอนเทอโร
ไวรัส 71 สำ�หรับโรคคออักเสบมีต่อมนํ้าเหลืองโต มักมีสาเหตุจาก
เชื้อคอกแซกกี เอ 10 ส่วนเอนเทอโรไวรัสตัวอื่นๆ สามารถก่อโรคใน
กลุ่มนี้ได้เช่นกัน ซึ่งพบเป็นส่วนน้อย
4. การเกิดโรค : ทั่วโลกมีรายงานโรคแผลในคอหอยและโรคมือ
เท้า ปาก เกิดขึ้นทั้งแบบประปรายและการระบาด พบผู้ป่วยมากช่วง
ฤดูร้อนและต้นฤดูใบไม้ร่วง และส่วนใหญ่พบในเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปี
แต่ในผู้ใหญ่ (โดยเฉพาะวัยรุ่น) มักไม่ค่อยพบ ส่วนการระบาดของ
โรคคออักเสบมีตอ่ มนํา้ เหลืองโต ส่วนใหญ่พบในเด็กมักเกิดช่วงฤดูรอ้ น
และต้นฤดูใบไม้ร่วงเช่นเดียวกัน โรคกลุ่มนี้มักเกิดระบาดได้บ่อยใน
สถานที่ที่มีเด็กจำ�นวนมากอยู่รวมกัน เช่น ศูนย์เด็กเล็ก หรือ โรงเรียน
อนุบาล เป็นต้น
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5. แหล่งรังโรค : พบเชื้อเฉพาะในมนุษย์เท่านั้น
6. วิธีการแพร่โรค : จากการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อที่ปนเปื้อนใน
นํ้ามูก นํ้าลาย หรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือผู้ที่มีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ
หรือจากการไอจามรดกัน แต่ไม่พบหลักฐานการแพร่เชือ้ ติดต่อผ่านทาง
แมลง นํ้า อาหาร หรือจากท่อนํ้าทิ้ง
7. ระยะฟักตัวของโรค : โดยเฉลี่ย 3 - 5 วัน สำ�หรับโรคแผลใน
คอหอยและโรคมือ เท้า ปาก และโรคคออักเสบมีต่อมนํ้าเหลืองโต
มีระยะฟักตัวประมาณ 5 วัน
8. ระยะติดต่อของโรค : ติดต่อได้ง่ายในช่วงระยะแรกของโรค อาจ
ติดต่อได้นานเนื่องจากพบเชื้อในอุจจาระผู้ป่วยได้นานหลายสัปดาห์
9. ความไวและความต้านทานต่อการรับเชื้อ : คนที่ไม่เคยติดเชื้อ
สามารถติ ด เชื้ อ ได้ เ หมื อ นกั น ทุ ก คน ภู มิ ต้ า นทานจำ � เพาะต่ อ เชื้ อ
เกิดขึน้ ช่วงระยะเวลาหนึง่ ในผูท้ ไี่ ด้รบั เชือ้ ทีม่ อี าการหรือไม่แสดงอาการ
และยังไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน และอาจเป็นโรคซํ้าจากการได้รับ
เชื้อคอกแซกกี เอ ต่างชนิดได้
10. การเก็บและนำ�ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข :
การวิ นิ จ ฉั ย การติ ด เชื้ อ เอนเทอโรไวรั ส ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
เทคนิคการตรวจ 3 ชนิด คือ
10.1 การตรวจวินจิ ฉัยโดยการแยกเชือ้ ในเซลล์เพาะเลีย้ ง (viral
isolation) เป็นวิธกี ารมาตรฐานโดยสามารถแยกเชือ้ ได้จากสิง่ ส่งตรวจ
แล้วนำ�มาพิสูจน์เชื้อโดยวิธี micro-neutralization test (micro-NT)
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10.2 การตรวจวินจิ ฉัยทางนํา้ เหลืองวิทยา (serology) เป็นการ
ตรวจหาการเพิ่มขึ้นของระดับภูมิคุ้มกันชนิด IgG ในซีรั่มคู่โดยวิธี
micro-neutralization test ซึ่งต้องมีระดับของภูมิคุ้มกันในซีรั่มเจาะ
ครัง้ ทีส่ อง (convalescent serum) สูงกว่าในซีรมั่ เจาะครัง้ ที่ 1 (Acute
serum) อย่างน้อย 4 เท่า (4-fold rising) จึงจะแปลว่าให้ผลบวก
10.3 การตรวจวินิจฉัยโดยวิธี Molecular diagnosis เช่น วิธี
Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)
โดยใช้ specific primer ของไวรัสเอนเทอโร 71 หรือไวรัสในกลุ่ม
เอนเทอโรแล้วนำ�มาศึกษาลำ�ดับเบสเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่พบใน
ต่างประเทศ เพื่อทราบแหล่งที่มาของไวรัสที่พบในประเทศไทย
ชนิดตัวอย่างส่งตรวจ วิธีการเก็บและวิธีการนำ�ส่ง
เทคนิค
สิ่งส่งตรวจ ปริมาณ
การตรวจ ชนิดตัวอย่าง
และภาชนะ
- Viral
1) Stool 4-8 ก. เก็บเร็วที่สุดภายใน
isolation
14 วันของวันเริ่มป่วย
- Molecular
ในภาชนะสะอาดแล้ว
diagnosis
ปิดฝาให้แน่น
2) Throat
เก็บเร็วที่สุดภายใน
swab/
7 วันของวันเริ่มป่วย
Nasopharyn- ในหลอดที่มี viral
geal swab transport media
(VTM) สำ�หรับโรคมือ
เท้า ปาก* แล้วปิดฝา
ให้แน่น

การส่งสิ่งส่งตรวจ
และข้อควรระวัง
- ปิดฉลากแจ้งชื่อ
ผู้ป่วย วันที่เก็บ
และชนิดของ
ตัวอย่างบน
ภาชนะให้ชัดเจน
- ใส่ภาชนะที่เก็บ
ตัวอย่างในถุง
พลาสติกรัดยาง
และแช่ตัวอย่าง
ในนํ้าแข็งที่มาก
เพียงพอจนถึง
ปลายทาง
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เทคนิค
การตรวจ

- Serology
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สิ่งส่งตรวจ ปริมาณ การส่งสิ่งส่งตรวจ
และภาชนะ
และข้อควรระวัง
3) Nasopharyn- เก็บใส่ภาชนะสะอาด - ส่งตัวอย่างทันที
geal suction แล้วปิดฝาให้แน่น
หลังเก็บตัวอย่าง
ในกรณีที่ไม่
สามารถส่งได้ทันที
ให้เก็บในช่อง
แช่แข็ง
4) CSF
เก็บใส่ภาชนะสะอาด * ติดต่อขอรับ VTM
แล้วปิดฝาให้แน่น
ได้ที่สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุขและ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ทั้ง 14 แห่ง
Acute and
- เก็บซีรั่ม 2 ครั้ง
- ปิดฉลากแจ้งชื่อ
convalescence ครั้งละประมาณ
ผู้ป่วย วันที่เก็บ
serum (Paired 1 มล.
และชนิดของ
serum)
- เก็บซีรั่มครั้งแรก
ตัวอย่างบน
ภายใน 3-5 วันของ ภาชนะให้ชัดเจน
วันเริ่มป่วย และครั้ง - ใส่ภาชนะที่เก็บ
ที่ 2 ห่างจากครั้งแรก ตัวอย่างในถุง
ไม่น้อยกว่า
พลาสติกรัดยาง
14 วัน
และแช่ตัวอย่าง
ในนํ้าแข็งที่มาก
เพียงพอจนถึง
ปลายทาง
ชนิดตัวอย่าง
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11. วิธีการป้องกันและควบคุมโรค :
ก. มาตรการป้องกันโรค :
ลดการแพร่กระจายเชื้อระหว่างคนสู่คน เช่น การลดความ
แออัด และการมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี การล้างมือบ่อยๆ และการ
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่าง
สมํ่าเสมอ
ข. การควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม :
		 1. การรายงานโรค : ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หากพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ที่มีอาการรุนแรง และการระบาดของ
โรคอย่างรวดเร็ว
		 2. การแยกผู้ป่วย : ระมัดระวังเรื่องการสัมผัสสิ่งขับถ่าย
ต่างๆ ของผู้ป่วย
3. การทำ�ลายเชื้อ : กำ�จัดขยะ นํ้ามูก นํ้าลาย เสมหะ และ
สิ่งขับถ่ายของผู้ป่วยด้วยความระมัดระวัง สวมถุงมือ เครื่องป้องกัน
ร่างกายที่เหมาะสม และล้างมือด้วยนํ้าและสบู่ทุกครั้งหลังสัมผัส
4. การกักกัน : ไม่มี
5. การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่มีวัคซีนป้องกัน
		 6. การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : ดำ�เนินการเฉพาะ
ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยเรียน
		 7. การรักษา : ไม่มกี ารรักษาเฉพาะ ใช้การรักษาตามอาการ
ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด : รีบแจ้งสถานการณ์และ
ลักษณะของโรคให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทราบทันทีเมื่อมี
อุบตั กิ ารณ์ของโรคเพิม่ ขึน้ เพือ่ การเฝ้าระวังการระบาด รวมทัง้ ควรแยก
ผูป้ ว่ ยและเด็กทีม่ ไี ข้ และสงสัยว่ามีการติดเชือ้ ไม่ให้คลุกคลีกบั เด็กปกติ
ระมัดระวังการสัมผัสนํ้ามูก นํ้าลาย หรือสิ่งขับถ่ายของผู้ป่วย ถ้าพบ
ผู้ป่วยในห้องเรียนเดียวกันมากกว่า 2 คน อาจพิจารณาปิดโรงเรียน/
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สถานศึกษาชั่วคราวเป็นเวลา 5 วัน เพื่อทำ�ความสะอาดและลดโอกาส
การแพร่กระจายของโรค
ง. ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น : ไม่มี
จ. มาตรการควบคุมโรคระหว่างประเทศ : ศูนย์ความร่วมมือ
ขององค์การอนามัยโลกให้การสนับสนุนตามความจำ�เป็น สืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.who.int/collaboratingcentres/
database/en/
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