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บทคัดยอ 
การสอบสวนทางระบาดวิทยาเปนการคนหาขอเท็จจริงของเหตุการณการระบาด ซ่ึงมีการรวบรวมขอมูล

เพื่ออธิบายรายละเอียดของปญหา โดยการสอบสวนโรคมีวัตถุประสงคเพื่อ คนหาสาเหตุ ยืนยันการระบาดของโรค 
ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและหาปจจัยเสี่ยงเพื่อนําไปสูการควบคุมปองกันไมใหเกิดการแพรระบาด โรคปาก
และเทาเปอย ( Foot and Mouth Disease, FMD ) เปนโรคระบาดสําคัญในสัตวกีบคู สัตวปวยมักแสดงอาการขา
เจ็บ น้ําลายไหลยืด มแีผลหรือตุมที่บริเวณปาก จมูก ไรกีบ และเตานมที่สําคัญ ทําใหสงผลกระทบตอเศรษฐกิจทาง
ปศุสัตวในวงกวาง ดังนั้นจึงตองมีการเฝาระวังและเรงสอบสวนการระบาดในพ้ืนที่เสี่ยง นอกจากนี้ควรทําการคนหา
สัตวปวยเพ่ิมเติมรอบจุดเกิดโรค และสัมภาษณเกษตรกรในพ้ืนที่ดังกลาวโดยใชแบบสอบถาม พรอมทั้งเก็บตัวอยาง
ชิ้นเนื้อสงตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยัน และควรเนนใหเกษตรกรไดรับความรูเก่ียวกับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและความสําคัญของโรคเพ่ือปองกันการระบาดอยางยั่งยืน 
 
คําสําคัญ : สอบสวนโรค, โรคปากและเทาเปอย, สัตวเค้ียวเอื้อง 
 
Abstract 

Outbreak investigations, an important and challenging component of epidemiology and 
public health, can help identify the source of ongoing outbreaks. The investigation have 
objective for disease confirmation, explanation to characterize of outbreak and risk factors of 
the disease to distribution for prevent additional cases. Foot and mouth is a highly contagious 
virus disease of animals as definition of patient showed signs of lamness salivation with ulcers 
vesicle around the mouth, nose or hooves that effect to economic loss. However, 
Epidemiological surveillance is importance that in the active case finding will perform from the 
outbreak area by using semi-structure questionnaire. Disease confirmation will do by 
laboratory. Therefore, it should be emphasize the knowledge about the disease and importance 
of biosecurity in order to prevent the outbreak area. 
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บทนํา 

โรคปากและเทาเปอย (Foot and Mouth Disease: FMD) เปนโรคที่สําคัญในสัตวปศุสัตว เนื่องจากเปน
โรคระบาดในสัตวที่ปรากฏในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตวป พ.ศ. 2499 (กรมปศุสัตว, 2557) ซ่ึง
สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจปศุสัตวของประเทศไทยในวงกวาง เนื่องจากไมสามารถสงออกสัตวมีชีวิต, เนื้อสัตว
หรือผลิตภัณฑจากสัตวโดยเฉพาะสัตวกีบคู ทั้งที่เปนสัตวเลี้ยงและสัตวปา ไดแก โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เปนตน 
ไปยังประเทศที่ปลอดโรคได (เทิดศักด์ิ และคณะ, 2556) โรคปากเทาเปอยสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรง
และสามารถติดตอไดอยางรวดเร็วผานทางการกิน การหายใจ การสัมผัส เปนตน และพบการระบาดแพรกระจาย
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อยูทั่วโลก (Foot and Mouth Disease Control Strategy for Great Britain, 2011) ประเทศไทยยังคงพบการ
ระบาดของโรคอยูในหลายพื้นที่ ในตางประเทศไดมีการนําเขาเนื้อและผลิตภัณฑจากสัตวกีบคูจากประเทศที่มีการ
ระบาดของโรคนี้ ทําใหมีความเสี่ยงไดรับเชื้อไวรัสไปกับเนื้อและผลิตภัณฑนั้นไปยังประเทศผูนําเขาได เนื่องจากเชื้อ
ไวรัสปากเทาเปอยมีความสามารถในการแพรกระจายไดงายและรวดเร็ว (สุชาดา, 2561)  

โรคปากและเทาเปอย มีสาเหตุมาจาก เชื้อ foot and mouth disease virus (FMDV) อยู Family 
Picornaviridae Genus Aphthovirus, เปนRNA ไวรัสสายเดี่ยว (Single-stranded RNA) ไมมีเปลือกหุม มี 7 ซีโร
ไทปไดแก A, O, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 และ Asia 1 (OIE, 2012) ประกอบดวยโครงสรางที่เปน Structural 
protein (SPs) และ Non-structural protein (NSPs) โดยพบวา ซีโรไทป O มีการแพรระบาดไปทั่วโลก (Arzt et 
al; 2011) ซ่ึงภายหลังการทําวัคซีนใหสัตวแลว สัตวก็มีโอกาสติดซีโรไทปอื่นไดอีกเนื่องจากสัตวไมสามารถสราง
ภูมิคุมกันขามซีโรไทปได (เทิดศักดิ์, 2555; สุชาดา, 2561) ระยะฟกตวัของโรคปากและเทาเปอยขึ้นอยูกับชนิดสัตว
ในโคประมาณ 2-14 วัน แกะมีระยะฟกตัวประมาณ 2-8 วัน สวนในกระบือพบวาอาจจะมีระยะฟกตัวถึง 21 วัน 
(Arzt et al; 2011) ในสัตวที่ติดโรคจะเกิดอาการทางคลินิกแบบเฉียบพลัน ไดแก ไขสูง เบื่ออาหาร เจ็บกีบ อัน
เนื่องมาจากการเกิด vesicles ข้ึนในหลายอวัยวะ เชน กีบ ลิ้น จมูก และหัวนม และเกิดการลอกของเนื้อเยื่อ ทําให
สตัวเจ็บปาก ไมกินอาหาร น้ําลายไหลยืดเปนฟอง พบแผลที่เตานม (รูปที่ 1, 2) ทําใหรีดนมไมได รอยโรคที่เทามัก
พบบริเวณไรกีบหรือซอกกีบในรายที่เปนมาก กีบอาจหลุดได (Pharo, 2002)  

โรคปากและเทาเปอยพบอัตราการปวยคอนขางสูง แตอัตราการตายคอนขางต่ํา โดยอัตราการใหนมจะ
ลดลง และสัตวจะหยุดใหนมในที่สุด อาจทําใหเกิดการแทงในสัตวที่ทอง มีปญหาการผสมไมติด นอกจากน้ียังสงผล
กระทบตอการเลี้ยงและการเจริญเติบโต (OIE, 2012) ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนพ้ืนที่ที่มีการระบาด
ของโรคเปนประจําจนถือไดวา โรคปากและเทาเปอยเปนโรคประจําถ่ิน ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา ประเทศไทย
ไดรายงานการระบาดที่แจงไปยัง OIE จนถึงปจจุบัน พบการระบาดเปนเพียงชนิดซีโรไทป O และ A (สัณห, 2554; 
กมลทิพย, 2556) เช้ือไวรัสโรคปากและเทาเปอย สามารถคงทนไดบนอุปกรณตางๆและคงความสามารถการติดเชื้อ
ไดในสภาวะแวดลอมที่มีอุณหภูมิต่ําและความชื้นสัมพัทธมากกวา 60% จากสวนหนึ่งของรายงานการระบาดของ
โรคพบวาสภาพแวดลอมท่ีมีความชื้นสูงและอุณหภูมิต่ําเปนปจจัยท่ีสงผลกับการเกิดโรค (Sutmoller et al; 2003) 
ดังนั้นบงชี้วาสภาวะแวดลอมอาจมีความเกี่ยวของกับการระบาดของโรคในพ้ืนที่  โรคปากและเทาเปอยสามารถ
วินิจฉัยไดในเบื้องตนจากประวัติและอาการแสดงทางคลินิกซึ่งอาการเหลานี้จะพบชัดเจนในโค (กมลทิพย, 2556) 
แตเนื่องจากสัตวบางชนิด เชน แพะและแกะ มีอาการ แสดงทางคลินิกที่ไมชัดเจน (Jamal and Belsham, 2013) 
จึงทําใหการตรวจวินิจฉัยทางอาการคอนขางทําไดยาก ดังนั้นวิธีการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการเพื่อยืนยันการ
เกิดโรคจึงมีความจําเปนและเปนขั้นตอนหนึ่งในการสอบสวนโรคระบาด ซ่ึงการตรวจวินิจฉัยประกอบดวยหลายวิธี
ซึ่งวิธีที่นิยมใช ตรวจกันท่ัวไปในปจจุบัน ไดแก การเพ่ิมปริมาณไวรัสในเซลลเพาะเลี้ยงโดยวิธี  viral isolation การ
จําแนกไทปของไวรัสโดยวิธี ELISA (ELISA typing) หรือการใชเทคนิค Reverse transcription-polymerase 
chain reaction (RT-PCR) โดยแตละวิธีจะมีระยะเวลาในการตรวจท่ีแตกตางกันอยางไรก็ดีในทางปฏิบัติมักใชวิธี  
ELISA ในการตรวจคัดกรอง เพ่ือหา Ab/Ag จากตัวอยางเนื่องจากวิธีนี้ใชระยะเวลาในการตรวจ 3-4 ชั่วโมง แตหาก
ผลการตรวจเปนลบจําเปนตองทาการยืนยันดวยวิธีviral isolation และจําแนกไทปของไวรัสโดยวิธี ELISA (ELISA 
typing) (ศูนยพัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย, 2556) ดังนั้นวัตถุประสงคของการสอบสวนโรคคือเพื่อ
ยืนยันการเกิดโรคและหาปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดการแพรกระจายและการระบาดของโรคในพื้นที่ รวมท้ังเสนอ
มาตรการในการควบคุมปองกันโรคโรคปากและเทาเปอยในโค ในพื้นที่เสี่ยงและพ้ืนที่โดยรอบบริเวณดังกลาว 
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ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสอบสวนโรค 
วัตถุประสงคของการสอบสวนโรค แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก วัตถุประสงคเร่ืองดวนในการสอบสวนโรค

เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาที่กําลังเกิดขึ้น เพื่อนําขอมูลจากการสอบสวนการระบาดมาใชประกอบการพิจารณา
ดําเนินการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพได วัตถุประสงคในระยะยาวของการสอบสวนโรคมีการสอบสวนเพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาใชในการเฝาระวังเพ่ือหวังผลในการปองกันการเกิดโรคหรือปญหาในอนาคต 
 
ขั้นตอนการศึกษาทางระบาดวิทยา 

1. การเตรียมแหลงขอมูล 
ควรมีการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน การสอบถามขอมูลเบ้ืองตนโดยเปนการดําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูล

ที่มีอยูแลวและอาจจะคนหาจากฐานขอมูลการเฝาระวังโรคมาประกอบการพิจารณาในการเตรียมตัวกอนการ
สอบสวนโรคในพ้ืนที่ เชน สถานที่เกิดโรค, อัตราการปวย, อัตราการตายของสัตว เพ่ือใชประเมินสถานการณการ
ระบาดเบื้องตน  
2. การเตรียมตัวกอนการสอบสวนโรค 

การเตรียมการกอนการสอบสวนโรค มีความสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปของการสอบสวน
โรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการเตรียมอุปกรณตางๆสําหรับใชในการลงพื้นที่ , การเตรียมขอมูล, 
การเตรียมทีมสอบสวนโรค เชน สัตวแพทย, นักระบาดวิทยา หรือเจาหนาที่ทองถ่ินในพื้นที่นั้น 
3. การกําหนดนิยามสัตวปวยและคนหาสัตวปวยเพ่ิมเติม 

กําหนดนิยามสัตวปวยดังนี้ สัตวปวยสงสัย หมายถึง สัตวในพื้นที่ รัศมี 5กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคในพื้นที่
สงสัยดังกลาว โดยสังเกตสัตวที่มีอาการ น้ําลายไหล มีรอยโรคตุมใสหรือแผลเปอย ในชอง ปาก จมูก เตานม กีบ 
และแสดงอาการขากระเผลกเฉียบพลัน (CFSPH, 2007) นอกจากน้ีคนหาสัตวปวยเพิ่มเติมรอบจุดเกิดเหตุใหได
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการสอบสวนโรคและอาจสามารถสอบสวนกลับไปถึงสัตวตัวแรกที่ปวย (first case) ทําให
ทราบสาเหตุการระบาดของโรคได (ศูนยพัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย, 2556) 
4. ศึกษาทางระบาดวิทยา 

4.1 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ศึกษาขอมูลดานสัตว สถานที่ เวลาและ
แบบสอบถามรายฟารมซึ่งประกอบดวยขอมูลทั่วไป โดยเนนหาการกระจายตัวของการเกิดโรค ไดแก เชน อาการ
สัตวปวย วันที่เริ่มปวย ลักษณะของฟารม ที่ตั้งฟารม รูปแบบการจัดการฟารม แหลงน้ํา แหลงอาหาร การจัดการ
แปลงหญา เปนตน 

4.2 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห (Analytic Study) โดยการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงการเกิดโรคปาก
และเทาเปอยเชิงพื้นท่ีโดยใชขอมูล ดานประชากร ดานสิ่งแวดลอมและขอมูลสถานการณโรค 
5. วิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยา  

5.1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาทางสถิติ( Statistic data ) คาเฉลี่ย(Mean) และคารอยละ(Percentage)  
5.2 วิเคราะหและสรุปผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จากขอมูลรายงานโรคและ

สอบสวนโรคโดยการหาการกระจายของโรคปากและเทาเปอย ตามชวงเวลา พื้นที่เกิดโรค ชนิดสัตว และชนิดไทป
ของโรค รวมถึงอาการของโรคเปนตนโดยแสดงผลออกมาในรูปของรอยละ กราฟ และแผนที่ หรือ การใชโปรแกรม
คํานวณปจจัยเสี่ยงโดยหาคา odds ratio (OR) คาความเชื่อมั่น 95%CI (Confidence interval) และคาP- value 
ดวยวิธีศึกษาแบบ case – control 
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5.3 การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ดวยวิธี Multiple logistic regression model ตามสมการโดยใช
ปจจัยเสี่ยงเชิงพ้ืนที่ในระดับตาํบลประกอบดวย 3 กลุม ไดแก ขอมูลประชากรสัตว ขอมูลดานสิ่งแวดลอมและขอมูล
เก่ียวกับสถานการณโรคปากและเทาเปอย 
6. การเขียนรายงานผลการศึกษาและการควบคุมโรค 

เปนการนําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานท้ังหมดใหผูเกี่ยวของไดทราบ
ผลของการสอบสวนโรค เม่ือนํามารวบรวมและวิเคราะหจะทําใหเห็นลักษณะการเกิดโรคท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง
ไปตามชวงเวลาในปจจัยตางๆซึ่งแตกตางไปจากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา เปน
การบรรยายผลจากการรวบรวมขอมูลตางๆโดยอาจจะนําเสนอการแสดงผลในรูปแบบของกราฟหรือตาราง 
สามารถแบงขอมูลที่รวมรวมได คือ 

 6.1 ขอมูลปฐมภูมิ คือขอมูลปจจัยพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับเกษตรกรและสัตวที่ตรวจพบผลบวกของโรคปาก
เทาเปอย โดยไดจากการลงพ้ืนที่สอบถามและสอบสวนโรคตามแบบสอบถามที่เตรียมไว เพื่อคนหาปจจัยที่เก่ียวของ
กับการเกิดโรคระบาดของเชื้อโรคปากและเทาเปอย ของสัตวในฟารมนั้นๆ เชน ลักษณะรูปแบบการเล้ียง ประวัติ
การเคลื่อนยายสัตวและการเคยเกิดระบาดของโรค ตัวอยางเชน ผลการสอบสวนโรคจากเกษตรกรท่ีมีสัตวตรวจพบ 
NSP จํานวน 10 ราย พบวาเกษตรกรมีการนําสัตวจากตางจังหวัดเขามาเล้ียงในฟารม จํานวน 7 ราย (70% ) 
(7/10) เปนการนํามาจากตางจังหวัดโดยตรงจํานวน 3 ราย (30%) (3/10) และนํามาจากตางจังหวัดโดยทางออม 
(เปนการนําสัตวมาจากพอคาหรือเกษตรกรภายในจังหวัดแตเปนสัตวที่นํามาจากตางจังหวัดกอนหนานี้) จํานวน 4 
ราย (40%) (4/10) และพบเกษตรกรไมมีประวัติการเคล่ือนยายหรือนําสัตวเขามาเล้ียงใหมในฟารม จํานวน 3 ราย 
( 30%) (3/10) มี 4 ราย เล้ียงสัตวในทุงหญาปดเลี้ยงสัตวของตนเอง แตพบวามีสัตวมากินหญาในทุงหญาสาธารณะ
ที่ติดกัน ซ่ึงมีโอกาสเปนไปไดที่สัตวเลี้ยงในทุงหญาปดจะสัมผัสกับสัตวฝูงอื่น พบเกษตรกร 1 ราย เลี้ยงสัตวรวมกับ
สัตวกีบคูชนิดอื่นไดแกหมูปา ทั้งนี้ไมพบเกษตรกรรายใดท่ีพบสัตวในฝูงเคยแสดงอาการปวยของโรคปากและเทา
เปอย ดังแสดงในตารางท่ี 1 (สัณห, 2554) 

 
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลที่เกี่ยวของและจํานวนเกษตรกรท่ีมีสัตวตรวจพบ NSP ในจังหวัดปราจีนบุรี ป 2553  

(ดัดแปลงจาก สัณห, 2554) 
 

ปจจัยที่เก่ียวของ       ราย     รอยละ 
             

  1. มีการนําสัตวเขามาเลี้ยงใหมในฟารมในระยะเวลา 2 ป   7  70  
  - นําสัตวมาจากตางจงัหวัดโดยตรง      3  30 
  - นําสัตวมาจากตางจงัหวัดโดยทางออม    4  40 
  2.ไมมีประวัตินําสตัวตัวใหมเขามาเลี้ยงในฟารมในระยะเวลา 2 ป 3 30 
  - เล้ียงสัตวรวมสัตวฝูงอื่นในทุงสาธารณะ     3  30 
  - เล้ียงสัตวในพืน้ที่ตนเองแตมีสัตวกีบคูชนิดอื่นรวมฝูง     1  10 
  3. มีสัตวเคยแสดงอาการของโรคปากและเทาเปอยในฝูง    0  0 
             

    รวม                 10       100 
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6.1.1 ผลการคนหาสัตวปวย  
การนําเสนอผลการสอบสวนโรคและสัมภาษณเกษตรกรเพ่ือคนหาโรคตามแบบสอบถามคนหา

สัตวปวยสงสัยโรคปากและเทาเปอยที่ไดจากการสัมภาษณ โดยคนหาสัตวปวยเพิ่มเติมจะทําใหแยกตัวปวยออกจาก
สัตวสุขภาพดี เพ่ือใหการควบคุมโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

6.1.2 ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรค  
ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคปากและเทาเปอยที่มีสาเหตุอาจจะมาจากในบริเวณพื้นที่เลี้ยงอยูมี

การใชทุงหญาหรือแหลงน้ํารวมกันของสัตวทําใหสัตวมีโอกาสสัมผัสกับสัตวปวยของเกษตรกรรายอ่ืนได นอกจากนี้
ฟารมที่ไมมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เชน ไมมีการใชน้ํายาฆาเชื้อ ไมมีรั้ว, การเคล่ือนยายสัตว, ที่ตั้งของ
ฟารมอยูใกลกันและมีการเล้ียงแบบไลตอนหากินในพื้นที่ใกลเคียงกัน พบวาเปนปจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค (ศูนย
พัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย, 2556) นอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืน เชน การมีตลาดนัดเนื้อสัตวอยูในรัศมี
ใกลเคียง ดังนั้นจึงตองมีการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆที่ทําการศึกษาโรคปากและเทาเปอยกับ
ปจจัยเสี่ยงตอการแพรกระจายของโรค ดังนั้นควรเนนใหเกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับความสําคัญของโรคเพื่อ
ปองกันการระบาดอยางยั่งยืน รวมทั้งเขมงวดในการเฝาระวังโรคและการสรางเครือขายระหวางผูเลี้ยงและ
เจาหนาที่ซึ่งการสรางเครือขายจะชวยใหทราบขาวการระบาดไดเร็วแจงขาวเตือนการระบาดของโรคและสามารถ
เขาไปจัดการไดเร็วขึ้น การทราบโรคและการเตือนการระบาด โรคไดเร็วเปนหัวใจสําคัญในการเฝาระวังโรคที่จะชวย
ใหควบคุมโรคไดเร็ว ชวยลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ (WHO, 2011)  
  6.2 ขอมูลทุติยภูมิ คือขอมูลผลการตรวจยืนยันโรคปากและเทาเปอย โดยตรวจยืนยันจากการเก็บตัวอยาง
เนื้อเย่ือในสัตวปวยหรือสัตวที่แสดงอาการตามคํานิยาม กลาวคืออาการน้ําลายไหล มีตุมพองที่กีบ และรอบๆจมูกหรือ
ปากที่มีการเกิดรอยโรคเพื่อตรวจยืนยันเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอย โดยสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการตางๆ และ
ตรวจหาดวยวิธี Indirect double antibody sandwich ELISA (ELISA typing) หรือ Non Structural Protein เปนตน  

สรุป  
การสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาเปนสิ่งที่สําคัญเมื่อเกิดการระบาดของโรคในพ้ืนที่ โดยเฉพาะโรคปาก

และเทาเปอย ข้ันตอนการสอบสวนโรคระบาดเร่ิมจากการเตรียมขอมูลเพ่ือประเมินถึงสภาวะของโรค เชน ชนิดของ
สัตวปวย ความรุนแรงของการระบาด พ้ืนที่ที่เกิดการระบาดของโรคปากและเทาเปอย การเตรียมอุปกรณและทีม
สําหรับสอบสวนการะบาด การสรางนิยามสัตวปวยและการคนหาสัตวปวย เก็บขอมูลและเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อใน
สัตวปวยหรือสัตวที่สงสัย นอกจากนี้อาจจะมีการสัมภาษณขอมูลเพิ่มเติมจากเกษตรกรเพื่อหาปจจัยเสี่ยงของการ
เกิดโรคในคร้ังนี้ ประกอบดวยหลายปจจัย ไดแก โอกาสสัมผัสกับสัตวกีบคูกับฟารมอื่น เนื่องจากลักษณะการเลี้ยง
โคแบบปลอยไลตอนหากินในพื้นที่ใกลเคียงกัน การใชทุงหญาหรือแหลงน้ํารวมกันและมีตลาดนัดเนื้อขายเนื้อสัตว 
ทําใหฟารมมีความเสี่ยงในการเกิดโรคปากและเทาเปอย ประกอบกับฟารมที่เกิดโรคไมมีระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ เชน ไมมีน้ํายาฆาเชื้อ โรคฉีดพนภายในฟารมและยานพาหนะกอนเขา – ออกฟารม ไมมีรั้วรอบฟารม ทําให
มีการแพรกระจายของเช้ือไวรัสจากฟารมหนึ่งไปยังอีกฟารมไดโดยงาย โดยอาจจะมีการดําเนินการควบคุมโรค ดังนี้  

1. กักโรคและควบคุมการเคล่ือนยายสตัวปวยหรือสัตวที่สงสัย  
2. ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย (Serotype O และ A) ภายในรัศมี 1 ถึง 5 กิโลเมตรรอบๆจุด

เกิดโรคและฉีดกระตุนซ้ําอีก ภายใน 2 สัปดาห หลังจากทําการฉีดวัคซีนไปแลว 1 สัปดาห  
3. ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว  
4. แนะนําใหฟารมใชน้ํายาฆาเชื้อโรคฉีดพน ยานพาหนะกอนเขาฟารมทุกคร้ังและใหใชน้ํายาฆาเชื้อทํา

ความสะอาดฟารม  
  5. เก็บตัวอยางวิการเนื้อเยื่อสัตวปวยหรือสัตวที่สงสัยทุกรายสงตรวจไปยังหองปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบ
ยืนยันโรคดังกลาว 
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ขอเสนอแนะ  
1. จัดอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มทักษะดานการสอบสวนโรคและการควบคุมโรคระบาดสัตวแกบุคคลากรที่

เก่ียวของ 
2. การสรางเครือขายระหวางผูเลี้ยงและเจาหนาที่ โดยใหทุกภาคสวนท่ีมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งการสราง 

เครือขายจะชวยใหทราบขาวการระบาดไดเร็ว การทราบโรคและการเตือนการระบาดโรคไดเร็วเปนหัวใจสําคัญใน
การเฝาระวังโรคที่จะชวยใหควบคุมโรคไดเร็ว นํามาตรการที่เตรียมไวไปใชไดเร็วชวยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (WHO, 2011) 

3. การควบคุมการเคล่ือนยายการประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวและประกาศกําหนดเขตเฝาระวัง
โรคระบาดปากและเทาเปอยทั้งจังหวัดกรณีที่พบการระบาดเปนบริเวณพ้ืนที่กวางในหลายอําเภอ โดยท่ีพบการ
ระบาดอยูบอยคร้ังและควรมีการตั้งดานกักกันสัตวโดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนจุดเชื่อมผานของการขนยายสัตว  

4. เนนย้ํามาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ใหกับเกษตรกรทั้งในสภาวะท่ีไมมีการเกิด
โรคและท่ีมีการเกิดโรคพนยาฆาเชื้อโรคท่ีคอกสัตวทําความสะอาดฆาเชื้อ คน ยานพาหนะ อุปกรณกอนเขาฟารม 

5. การสรางภูมิคุมกันใหกับสัตว ติดตามผลการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยทั้งในรอบปกติของ
การทําวัคซีนและแกสัตวในพื้นที่พบการเกิดโรค (Ring vaccination) 

6. ประชาสัมพันธใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะแกะและสุกรในพื้นที่ทราบถึงสถานการณ
โรคปากและเทาเปอย และแนวทางการปองกันโรคตลอดจนเขมงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟารมส่ิง
สําคัญที่จะชวยใหการควบคุมโรคปากและเทาเปอย ปรับทัศนคติที่ดีมีความรูความเขาใจและมีความรับผิดชอบใน
การปองกันและควบคุมโรคเปนไปอยางถูกตองแลวนั้นจะสงผลใหการปองกันและควบคุมโรคปากและเทาเปอยมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1,2 แสดงลักษณะรอยโรคของสัตวปวยที่แสดงอาการโรคปากและเทาเปอย  
โดยจะพบวามีแผลหลุดลอกบริเวณชองปากและล้ิน ทาํใหสัตวแสดงอาการน้าํลายไหล 

ที่มา: http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/disease-images.php?name=foot-and-mouth-
disease&lang=en 
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