
Bệnh Tay chân miệng ở trẻ tuổi đi học 
 
Hiện nay, bệnh Tay chân miệng (TCM) đang trong thời gian mùa dịch, đây cũng là 
thời điểm học sinh bước vào năm học mới do đó nguy cơ lây lan, bùng phát dịch 
bệnh TCM là rất lớn. Tính đến ngày 13/09/2018, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã 
điều trị 1.314 trường hợp mắc bệnh TCM, trong đó có 47 trường hợp bệnh nặng 
cần sử dụng Gammaglobulin, thở máy và lọc máu liên tục.  
Đường lây bệnh 
Bệnh TCM là dạng bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người, dễ gây thành dịch 
do virus đường ruột gây ra. Hai nhóm tác nhân gây bệnh TCM thường gặp là 
Coxsackie virus A16 và Enterovirus 71 (EV71). Bệnh lây lan qua đường tiêu hóa 
hoặc tiếp xúc với nước bọt, dịch tiết mũi họng, các mụn nước vỡ của người bệnh. 
Môi trường nhà trẻ, trường mầm non rất thuận lợi cho sự lây lan của bệnh vì các bé 
còn nhỏ, chưa có ý thức rõ về việc vệ sinh cá nhân và thường dễ tiếp xúc, đụng 
chạm với những nguồn gây bệnh. 
Tại Việt Nam, bệnh thường bùng phát trong khoảng từ 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 
đến tháng 12 hàng năm. Đây là những khoảng thời gian trùng với năm học của trẻ, 
vì vậy các bố mẹ cần chủ động phòng ngừa căn bệnh này cho bé yêu của mình. 
Dấu hiệu nhận biết bệnh Tay chân miệng 
Ở giai đoạn đầu, trẻ sẽ có những biểu hiện: sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng, biếng ăn, 
tiêu lỏng vài lần trong ngày. Những dấu hiệu này kéo dài 1 - 2 ngày. Khi bệnh toàn 
phát (kéo dài từ 3 - 10 ngày), bệnh có những triệu chứng điển hình sau: 
- Loét miệng: những vết loét thường có đường kính từ 4 - 8mm, ở trong miệng, 
trên lưỡi và vòm miệng của trẻ khiến trẻ gặp khó khăn khi nuốt (nhiều cha mẹ lầm 
tưởng trẻ bị viêm loét miệng thông thường). 
- Phát ban và nổi mụn nước ở những điểm tiếp xúc, như: lòng bàn tay, lòng bàn 
chân, đầu gối, cùi chõ, mông. Đây là dấu hiệu đặc trưng thường gặp khi trẻ bị 
TCM. Trong 1 - 2 ngày khi phát bệnh, trẻ có những nốt hồng ban hình bầu dục, 
kích thước 2 - 5mm ở giữa có màu xám sẫm, sau đó trở thành mụn nước. Mụn 
nước thường không đau, không ngứa và có thể kéo dài tới 10 ngày.  
- Trong thời gian bệnh toàn phát, trẻ vẫn sốt và có thể bị nôn nhiều lần trong ngày.  
Tính chất nguy hiểm của bệnh 
Bệnh chân tay miệng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như: viêm não - 
màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp,… dẫn đến tử vong. Các trường hợp biến 
chứng nặng thường do EV71 và thường xảy ra từ ngày 2 - 5 sau khi phát bệnh.  
Điều trị bệnh Tay chân miệng 
Hiện không có thuốc đặc hiệu diệt virus gây bệnh TCM. Các biện pháp điều trị chủ 
yếu là: điều trị triệu chứng, điều trị biến chứng, dinh dưỡng và chăm sóc. Sử dụng 
các loại thuốc hạ sốt, giảm đau; bù đủ nước cho bệnh nhân nếu có sốt cao. Bệnh 
nhân cần được ăn đủ dinh dưỡng, ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu; vệ sinh miệng thường 



xuyên bằng các dung dịch sát khuẩn. Tại các thương tổn ngoài da, bôi các dung 
dịch sát khuẩn để tránh bội nhiễm.  
Bố mẹ có thể để bé điều trị tại nhà hoặc những cơ sở y tế địa phương như: trạm y 
tế, phòng khám khi trẻ có những biểu hiện: sốt nhẹ, loét miệng, tổn thương da. Khi 
trẻ sốt quá 2 ngày, sốt cao trên 390C, quấy khóc, lừ  đừ, nôn, giật mình thì cần đưa 
trẻ đến các bệnh viện cấp tỉnh hay bệnh viện chuyên khoa nhi để được theo dõi và 
điều trị. Với những biểu hiện sau: mạch nhanh trên 170 lần/phút, cao huyết áp, thở 
nhanh, thở bất thường, rối loạn tri giác, tăng trương lực cơ, sốc, tím tái, thở nấc, 
ngưng thở,… trẻ cần được hồi sức cấp cứu tích cực. 
Phòng ngừa bệnh tay chân miệng  
Hiện tại vẫn chưa có vaccin phòng bệnh TCM, biện pháp hữu hiệu nhất để khống 
chế dịch là phòng lây lan từ người bệnh sang người lành, bao gồm: 
1. Vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy 
nhiều lần trong ngày. Bố mẹ cần rửa tay trước khi chế biến thức ăn, trước khi 
ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh 
cho trẻ. Các bé cần được rửa tay sau khi chơi đồ chơi, tiếp xúc với các bạn, trước 
khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi vui chơi ngoài trời. 
2. Vệ sinh khi ăn uống: Trẻ cần được ăn thực phẩm đã nấu chín, uống nước đã đun 
sôi hoặc tiệt trùng, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, tắm rửa. Bố mẹ không nên 
mớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm đồ chơi. Ngay cả các 
vật dụng phục vụ ăn uống như: muỗng, nĩa, tô chén cũng cần được vệ sinh khử 
trùng sạch sẽ, tráng qua nước sôi để diệt khuẩn. Tuyệt đối không cho trẻ dùng 
chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như: ly, chén, đĩa, muỗng. Hạn chế cho 
trẻ dùng chung đồ chơi chưa được lau rửa sạch. 
3. Vệ sinh lớp học, đồ chơi: Hộ gia đình, nhà trẻ mẫu giáo, các hộ trông trẻ tại nhà 
cần thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hàng ngày như: đồ chơi, 
dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà,… bằng xà 
phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Ngoài ra, bố mẹ cần vệ sinh nhà cửa, đồ 
đạc, gối nằm, drap trải giường của trẻ bằng dung dịch khử khuẩn Cloramin B 2% 
hoặc các dung dịch khử khuẩn khác. 
4. Xử lý chất thải của trẻ: Nhà vệ sinh nên được dọn dẹp, chà rửa thường xuyên. 
Phân, chất thải của trẻ phải được thu gom, xử lý một cách vệ sinh. 
5. Theo dõi phát hiện bệnh sớm: Trẻ em phải được thường xuyên theo dõi sức khỏe 
để kịp thời phát hiện bệnh. Trẻ cần được nghỉ học để điều trị khi mắc bệnh, tránh 
lây bệnh cho các trẻ khác. 
6. Cách ly, điều trị kịp thời khi phát bệnh: Trẻ bị bệnh TCM phải được cách ly ít 
nhất là 10 - 14 ngày kể từ khi khởi bệnh, không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp 
và chơi với các trẻ khác. Trong trường hợp trẻ bị bệnh, bố mẹ cần báo ngay với 
nhà trường để tiến hành vệ sinh lớp học, tránh lây lan cho các trẻ khác.  
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