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บทคัดย่อ
โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อที่ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับสัตว์กีบคู่ และเป็นโรคระบาดที่
อยู่ภายในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 หากเกิดการระบาดสามารถสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจใน
วงการปศุสัตว์ได้ในวงกว้างทั้งภายในประเทศและการส่งออก การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยง

การระบาดของโรคปากและเท้ าเปื่ อยในพื้ น ที่จังหวัดนครราชสี มา ระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือ น
ธันวาคม 2559 โดยรวบรวมข้อมูล จากรายงานการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาและแบบสัมภาษณ์เจ้าของ
สัตว์ทั้งฟาร์มที่มีและไม่มีการระบาดของโรค นาเสนอข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจัยเสี่ยงการระบาดด้วยการศึกษาแบบ Case-Control ด้วยค่า Odds ratio ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผล
การศึกษาพบว่ามีรายงานพบโรคปากและเท้าเปื่อยทั้งหมด 57 ครั้ง ในพื้นที่ทั้งหมด 12 อาเภอโดยพบในโคนม
จานวน 44 ครั้ง (77.19%) และในโคเนื้อ จานวน 13 ครั้ง (22.81%) และพบซีโรไทป์ O มากที่สุด อีกทั้งพบว่า
การระบาดของโรคจะพบมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมและเดือนมิถุนายนตามลาดับ เมื่อศึกษาถึง
ปัจจัยเสี่ยงในการระบาดของโรคครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม
ได้ แ ก่ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยสั ต ว์ เข้ า ออกฟาร์ ม (OR=7.41 ; 95% CI 3.36-16.34) สั ต ว์ ไม่ ได้ รับ การฉี ด วั ค ซี น
ครอบคลุมทั้งฝูงและตามกาหนด(OR=6.22 ; 95% CI 2.92-13.24) ไม่พ่นยาฆ่าเชื้อทาลายเชื้อโรคก่อนเข้า
ฟาร์ ม (OR=5.93 ; 95% CI 2.75-12.78) ฟาร์ ม อยู่ ในรั ศ มี ที่ มี ต ลาดนั ด ค้ า สั ต ว์ แ หล่ ง รวมสั ต ว์ ในรั ศ มี 10
กิโลเมตร(OR=3.46 ; 95% CI 1.55-7.75) เป็นฟาร์มเกษตรกรรายย่อย(OR=3.12 ; 95% CI 1.14-8.48) การ
มีคนรับซื้อสัตว์เข้ามารับซื้อสัตว์ภายในฟาร์ม (OR=2.36 ; 95% CI 1.18-4.71) ตามลาดับ และในโคเนื้อได้แก่
การเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออก ผ่าน พื้นที่เลี้ยงสัตว์ (OR=7.77 ; 95% CI 1.81-33.38) การเลี้ยงสัตว์แบบปล่อย
รวมกับฝูงอื่นภายในทุ่งหญ้าสาธารณะ(OR=4.8 ; 95% CI 1.27-18.09) การมีคนรับซื้อสัตว์เข้ามารับซื้อสัตว์
ภายในคอก(OR=4.17 ; 95% CI 1.08-16.04) ตามลาดับ แนวทางการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคปาก
และเท้าเปื่อย คือ การเข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์ การป้องกันโรคเข้าฟาร์ม ด้วยระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ และการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์ให้ครอบคลุมสัตว์ในพื้นที่ในห้วงเวลาเดียวกัน
คาสาคัญ: ปัจจัยเสี่ยง การระบาด โรคปากและเท้าเปื่อย จังหวัดนครราชสีมา
ทะเบียนวิชาการเลขที่: 60(2)-0116(3)-018
1สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
2สานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 39000
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Study of Risk Factor of Foot and Mouth Disease Outbreak
In Nakhon Ratchasima Province
RatchaphumKheawsanam1Kitsana Phonsawai2

Abstract
Foot and Mouth Disease is the most contagious affecting cloven hoofed animals.
Significant economic losses are produced by its high morbidity and the export trade
restrictions imposed on affected countries. The objectives of the study are to describe the
outbreak and identify potential risk factors of Foot and Mouth Disease in Nakhon ratchasia
province during January 2014 - December 2 0 1 6 was conducted by case-control, reviewing
the results of foot and mouth disease detection and interviewing cattle and dairy cow
owners of the farm which with and without the outbreak. Areas with outbreaks Describe the
risk factors of the outbreak to the farm by analyzing the Odds ratio at 95% confidence level.
In Nakhon Ratchasima province, there were 5 7 outbreaks of foot-and-mouth disease
reported. Dairy cow were 44 outbreaks (77.19%) and cattle were 13 outbreaks (22.81%). The
serotype O was found mostly and common found in November to December and June.The
risk factors of the outbreaks in dairy cows were movement to the farm (OR = 7.41; 95% CI
3.36-16.34). Non vaccinated cover in the herd and on program (OR = 6.22; 95% CI 2.9213.24). The farms were located within a radius of 10 km to trader’s farm (OR = 3.46; 95% CI
1.55-7.75). followed by smallholder farmers (OR = 3.12; 95% CI 1.14-8.48), and purchase of
animals on the farm (OR = 2.36; 95% CI 1.18-4.71). In the cattle including animal movement
(OR = 7.77; 95% CI 1.81-33.38), followed by animals were grazing with other herds within the
public pasture (OR = 4.8; 95% CI 1.27-18.09), and the traders went into the stable (OR = 4.17;
95% CI 1.08-16.04) .The animal movement restriction, Good management vaccination and
bio-security improvement may prevent future Foot and mouth disease outbreak in area.
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บทนา
โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อที่มีผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับสัตว์กีบคู่ โดยเฉพาะใน
โค กระบือ สุกร แพะ และแกะ เชื้อติดต่อได้ง่ายหลายช่องทาง สัตว์ที่ป่วยจะมีไข้ เป็นแผลตุ่มตามอวัยวะต่างๆ
ทั้งในปาก กีบ เต้านม (Kitching, 2005) เป็นโรคในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จากข้อมูล OIE
(2011) โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคที่พบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย แอฟริกาใต้ อเมริกาใต้
และตะวันออกกลาง ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีซีโรไทป์ที่ แตกต่างกัน ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
พื้น ที่ ที่ มีการระบาดของโรคเป็ น ประจ า จนถื อได้ว่า โรคปากและเท้ าเปื่ อยเป็ น โรคประจาถิ่น (Food and
Agriculture Organization of the United Nations, 2007) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้
รายงานการระบาดที่แจ้งไปยัง OIE (2011) จนถึงปัจจุบัน พบการระบาดเป็นเพียงชนิดซีโรไทป์ O และ A ซึ่ง
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยพบการระบาดทั้ง 2 ชนิดนี้ทั้งในโคนม โคเนื้อ และกระบือ
โรคปากและเท้ า เปื่ อ ยมี ส าเหตุ จ ากเชื้ อ Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) จั ด อยู่ ใ น
genusAphthovirusใน family Picornaviridae มี ทั้ ง หมด 7 ซี โ รไทป์ คื อ O, A, Asia 1, C, SAT 1, SAT 2
และSAT 3 และมีมากกว่า 60 ซับไทป์ (CFSPH, 2007; OIE, 2009) แอนติบอดีที่เกิดขึ้นจะมีความจาเพาะต่ อ
ซีโรไทป์ดังนั้น เชื้อไวรัสแต่ ละซีโรไทป์ จะไม่ให้ความคุ้มโรคข้ ามกัน (OIE, 2009) ปั จจุบันในประเทศไทยพบ
อุบัติการณ์ 3 ซีโรไทป์คือ O, A และ Asia 1 ระยะฟักตัวของโรคขึ้นกับชนิดของสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสปริมาณและ
วิธีที่ สั ต ว์ ได้ รั บ เชื้ อ โดยโคมี ร ะยะฟ้ ก ตั ว นาน 2 – 14 วั น แกะมี ระยะฟั ก ตั ว 3 - 8 วัน (CFSPH, 2007) เชื้ อ
FMDV สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในมูลสัตว์แห้งได้นาน 14 วันในปัสสาวะ 39 วันในน้า50 วันในแปลงหญ้าที่อุณหภูมิ
8-18 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์สูงได้นาน 74 วัน ในดินกระสอบป่านหญ้าแห้งฟางแห้ง (ขึ้นกับการ
เก็บและสภาพอากาศ) ได้นาน 26-200 วัน (AUSVETPLAN, 2000; AVIS, 2002) สัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสจะขับเชื้อ
ออกนอกร่างกายหลายทาง ได้แก่ ปนเปื้อนออกมาพร้อมสิ่งคัดหลั่งทางน้านม น้าลาย น้าปัสสาวะ อุจจาระ
น้าเชื้อ สัตว์ป่วยสามารถปล่อยเชื้อไวรัสออกมาก่อนแสดงอาการป่วยได้ถึง 4 วัน การแพร่กระจายของเชื้อเกิด
ได้ทั้งทางตรงและทางอ้ อม เช่น จากสัตว์ที่ติดเชื้อไปยังสัตว์ปกติหรือสัตว์ สัมผัสกับวัสดุอุปกรณ์ ที่มีเชื้อไวรัส
ปนเปื้อนหรือการหายใจเอาเชื้อไวรัสในอากาศ กินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส (CFSPH, 2007) สัตว์ป่วยมักพบ
รอยโรคตุ่มใสในช่องปาก กีบ หัวนม และอาการน้าลายไหล อาการขากะเผลกมีไข้ ในโคนมมีสภาพน้านมลดลง
(CFSPH, 2007; OIE, 2009)
จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์หนาแน่นเกือบทุกชนิดสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์กีบคู่ที่มี
โอกาสในการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยทั้งโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ และสุกร ในปี 2559 พบว่าจังหวัด
นครราชสีมามีการเลี้ยงโคเนื้อ 204,627 ตัว โคนม102,216 ตัว กระบือ31,641 ตัว แพะ 13,769 ตัว แกะ 740
ตัวและสุกร 346,273 ตัว รวมสัตว์กีบคู่ทั้งหมด 685,497 ตัว (ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์,2559)
ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมาได้ พบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยทั้งหมด 12 อาเภอ (ข้อมูล
ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2559) ได้แก่ อาเภอปากช่อง อาเภอสีคิ้ว อาเภอปักธงชัย อาเภอสูงเนิน
อ าเภอพิ ม าย อ าเภอโนนสู ง อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอประทาย อ าเภอเมื อ ง
นครราชสีมา อาเภอคง อาเภอจักราช อาเภอโนนไทย พบการระบาดทั้งในโคเนื้อและโคนม การศึกษาในครั้ง
นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ หาสาเหตุ ข องการเกิ ด โรคและปั จ จั ย เสี่ ย งที่ มี อิ ท ธิ พ ลส าคั ญ ต่ อ การระบาดและการ
แพร่กระจายของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นจังหวัดนครราชสีมาด้วยการรวบรวมข้อมูลการสอบสวนการเกิด
โรค การระบาดของโรค ข้อมูลทางระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อม ผลการชันสูตร รวมทั้งข้อมูลที่แสดงถึงปัจจัยต่างๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีส่วนที่อธิบายให้เห็นลักษณะรายละเอียดของปัญหาทั้งขนาดขอบเขตไม่
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ว่าจะเป็ น ลั กษณะของสั ตว์ สิ่ งแวดล้ อม เชื้อโรค การกระจายตามพื้ นที่ และนาผลที่ได้กาหนดแนวทางการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรคปากและเท้าเปื่อย
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และกาหนดแนวทางมาตรการการป้องกัน ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย สามารถ
ปรับใช้หากมีการเกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยอีก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้า
เปื่อยในจังหวัดนครราชสีมาอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการและขั้นตอนการศึกษา
1. เก็บรวบรวมข้อมูลการสอบสวนการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาใน
ระหว่างวันที 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. สัมภาษณ์เกษตรกรโดยใช้แบบสอบถาม โดยสืบค้นข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และโคนมในพื้นที่ที่พบ
การระบาดของโรคได้แก่อาเภอปากช่อง อาเภอสีคิ้ว อาเภอสูงเนิน อาเภอพิมาย อาเภอโนนสูง อาเภอขาม
สะแกแสง อาเภอขามทะเลสอ อาเภอประทาย อาเภอเมืองนครราชสีมา อาเภอคง อาเภอจักราช อาเภอโนนไทย
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป การจัดการฟาร์ม การป้องกันโรคเข้าฟาร์ม การรับสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่ การทาวัคซีนของสัตว์
ในฟาร์มที่เลี้ยง รูปแบบการเลี้ยงของเกษตรกร แหล่งน้า แหล่งอาหารที่ให้กับสัตว์ สภาพภูมิอากาศ และการเข้าออกของ
ผู้รับซื้อสัตว์กีบคู่
3. ดาเนินการศึกษาแบบ case-control นาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและ
ระบาดวิทยาเชิงอนุมาน เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในระดับฟาร์ม โดยปัจจัยที่ศึกษาประกอบไป
ด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับตัวสัตว์ ชนิดสัตว์ การฉีดวัคซีน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม รูปแบบการเลี้ยง ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
โดยการนาโรคเข้ามาผ่านทางพ่อค้าสัตว์ที่เข้ามาบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์ เปรียบเทียบระหว่างฟาร์มสัตว์ป่วย และฟาร์มที่ไม่
พบสัตว์ป่วย โดยกาหนดนิยามของฟาร์มสัตว์ป่วยคือ ฟาร์มที่มีสัตว์ที่มีลักษณะต้องสงสัยว่าป่วยด้วยโรคปากและเท้า
เปื่ อยตามค านิ ยามอย่ างน้ อย 1 ตั วจากสั ตว์กี บคู่ ที่ เลี้ ยงทั้ งหมดในพื้ นที่ จั งหวั ดนครราชสี มา รวบรวมข้ อมู ลโดยใช้
Microsoft excel และวิ เคราะห์ หาปั จจั ยเสี่ ยงโดยใช้ วิ ธี ค านวณหาค่ า odd ratio โดยใช้ โปรแกรม EpiInfoTM7 ของ
Center of Disease Control and Prevention
4. กาหนดแนวทางมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย สามารถปรับใช้หากมีการเกิดการ
ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยอีก เป็นการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในจังหวัดนครราชสีมา
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูล การเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที 1 มกราคม
2557 ถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559พบว่ามี การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ทั้งหมดในพื้นที่ 12 อาเภอได้แก่
อาเภอปากช่อง อาเภอสีคิ้ว อาเภอสูงเนิน อาเภอพิมาย อาเภอโนนสูง อาเภอขามสะแกแสง อาเภอขามทะเลสอ
อาเภอประทาย อาเภอเมืองนครราชสีมา อาเภอคง อาเภอจักราช อาเภอโนนไทย มีการเกิดโรคทั้งหมด 57 ครั้ง พบ
ในโคนม 44 ครั้ง คิดเป็น 77.19% และในโคเนื้อ 13 ครั้ง คิดเป็น 22.81% โดยพื้นที่ที่พบการเกิดโรคมากที่สุดคือ
อาเภอปากช่อง ที่พบการเกิดโรค 40 ครั้ง หรือคิดเป็น 70.17% และเป็นการเกิดโรคในโคนม 37 ครั้ง หรือคิดเป็น
64.19 % ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนครั้งและพื้นที่อาเภอที่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในจังหวัดนครราชสีมา
ในช่วงปีพ.ศ.2557-2559
พื้นที่เกิดโรค ปี 2557
ปี 2558 ปี 2559
ชนิดสัตว์
โคนม
โคเนื้อ
ปากช่อง
2
18
20
37
3
สูงเนิน
1
1
พิมาย
1
1
โนนสูง
1
1
2
สีคิ้ว
3
3
ขามทะเลสอ
1
1
1
1
ประทาย
1
1
2
ขามสะแกแสง
1
1
1
1
จักราช
1
1
คง
1
1
โนนไทย
1
1
เมืองนครราชสีมา
1
1
รวมทั้งหมด
5
24
28
44
13
ตารางที่ 2 แสดงจานวนรายงานการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในช่วงปี
พ.ศ.2557-2559 แยกตามซีโรไทป์
ซีโรไทป์
O
A
Asia1
ไม่สามารถแยกซีโรไทป์ได้

โคนม
29
6
0
9

โคเนื้อ
8
0
0
5

รวม
37
6
0
14
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จากรายงานผลการตรวจจาแนกชนิดไวรัสโรคปากและเท้า เปื่อยโดยวิธี ELISA typing ทดสอบหลังผ่าน
ตัวอย่างลงบนเซลล์เพาะเลี้ยง (virus isolate) ผลการทดสอบเป็นไทป์ โอ 37ครั้ง และไทป์เอ 6ครั้งและพบผลการ
ทดสอบทางโมเลกุลโดยวิธี RT-PCR ที่ให้ผลเป็นบวก (positive) แต่ไม่สามารถแยกไทป์ได้ 14 ครั้ง
แผนภาพที่ 1 แสดงจานวนครั้งการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแยกเป็นราย
เดือนระหว่างปี 2557-2559
18
16
14
12
10

ปี 2559

8

ปี 2558

6

ปี 2557

4
2
0

จากข้อมูลตามแผนภาพที่ 1พบว่าการเกิดโรคในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 มีช่วงเวลาของการเกิด
โรคที่ คล้ ายคลึ งกั น โดยช่ว งเวลาที่ มี การระบาดมากที่ สุ ด คือ เดื อนพฤศจิ กายนถึงธัน วาคม และเดือ นมิ ถุ นายน
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงจานวนครั้งการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในจังหวัดนครราชสีมาระหว่างปี 25572559แยกตามสาเหตุการเกิดโรคจากการรายงานการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา
สาเหตุการเกิดโรค
การเคลื่อนย้ายสัตว์
ยานพาหนะ
ปนเปื้อนมากับคน/อุปกรณ์

จานวนครั้ง
41
12
4

เปอร์เซ็นต์
71.93
20.69
6.90

จากข้อมูลการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทาให้เกิดการระบาดคือการเคลื่อนย้าย
สั ต ว์ เข้ ามาในฟาร์ ม โดยสั ต ว์ตั ว ที่ เคลื่ อ นย้ ายเข้ ามาจะแสดงอาการป่ ว ยก่ อ นจ านวน 41 ครั้งคิ ด เป็ น 71.93%
รองลงมาได้แก่ มียานพาหนะจากภายนอกเข้าฟาร์มจานวน 12 ครั้งคิดเป็น 20.69% และมีการปนเปื้อนของเชื้อมา
กับคนหรืออุปกรณ์จานวน 4 ครั้ง คิดเป็น 6.90% ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 4 ปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างปี
2557-2559(Case=44 Control=140)
ปัจจัยเสี่ยง
ฟาร์มเกษตรกรรายย่อย ( 50 ตัว)
สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งฝูงและตามกาหนด
อยู่ในรัศมีตลาดนัดค้าสัตว์/แหล่งรวมสัตว์ในรัศมี 10 กม.
มีการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออก ฟาร์ม
มีคนรับซื้อสัตว์เข้ามารับซื้อสัตว์ภายในฟาร์ม
ไม่มีการพ่นยาฆ่าเชื้อทาลายเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์ม
มีการใช้รถขนส่งอาหาร/ส่งนมคันเดียวกันกับฟาร์มอื่น
มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียม สัตวแพทย์ เข้ามาบริการในฟาร์ม

case control

OR

95%CI

p-value

39/5 100/40
32/12 42/98
35/9 74/66
34/10 44/96
25/19 50/90
33/11 47/93

3.12
6.22
3.46
7.41
2.36
5.93

1.14-8.48
2.92-13.24
1.55-7.75
3.36-16.34
1.18-4.71
2.75-12.78

0.013
0.00000059
0.0011
0.00000008
0.010
0.0000013

40/4
38/6

1.20
1.37

0.37-3.82
0.52-3.60

0.50
0.34

125/15
115/25

จากตารางที่ 4พบว่ามีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมที่มีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05) ได้แก่ มีการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกฟาร์มมีโอกาสเกิดโรค 7.41 เท่า,สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งฝูง
และตามกาหนดมีโอกาสเกิดโรค 6.22 เท่า, การไม่พ่นยาฆ่าเชื้อทาลายเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์ม มีโอกาสเกิดโรค5.93 เท่า, ฟาร์ม
อยู่ในรัศมีที่มีตลาดนัดค้าสัตว์แหล่งรวมสัตว์ในรัศมี 10 กม.มีโอกาสเกิดโรค 3.46 เท่า, เป็นฟาร์มเกษตรกรรายย่อยมีโอกาสเกิด
โรค 3.12เท่า, การมีคนรับซื้อสัตว์เข้ามารับซื้อสัตว์ภายในฟาร์ม มีโอกาสเกิดโรค 2.36 เท่า ตามลาดับ ส่วนการใช้รถขนส่ง
อาหารส่งนมคันเดียวกันกับฟาร์มอื่นและการเข้าฟาร์มของเจ้าหน้าที่ผสมเทียม สัตวแพทย์ เป็นปัจจัยที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่5 ปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างปี
2557-2559(Case=13 Control=40)
ปัจจัยเสี่ยง
การเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยหากินในทุ่งหญ้าภายนอกคอกสัตว์
(ปล่อย/ไม่ปล่อย)
การเลี้ ย งสั ต ว์ แ บบปล่ อ ยรวมกั บ ฝู ง อื่ น ภายในทุ่ ง หญ้ า
สาธารณะ (รวม/ไม่รวม)
การมีคนรับซื้อสัตว์เข้ามารับซื้อสัตว์ภายในคอก (มี/ไม่มี)
มีตลาดนัดค้าสัตว์แหล่งรวมสัตว์ในรัศมี 10 กม.(มี/ไม่มี)
มีการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออก ผ่านพื้นที่เลี้ยงสัตว์(มี/ไม่มี)
มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียม สัตวแพทย์ เข้ามาบริการในคอกสัตว์
(มี/ไม่มี)

case control

OR

95%CI

p-value

10/3

25/15

2

0.47-8.44

0.27

8/5

10/30

4.8

1.27-18.09

0.02

9/4
6/7
10/3
2/11

14/26
24/16
12/28
6/34

4.17
0.57
7.77
1.17

1.08-16.04
0.16-2.01
1.81-33.38
0.61-2.24

0.032
0.28
0.0038
0.37

จากตารางที่ 5 พบว่ามีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคเนื้อที่มีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05) ได้แก่ มีการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า -ออก ผ่านพื้นที่เลี้ยงสัตว์ มีโอกาสเกิดโรค 7.77 เท่า, การเลี้ยงสัตว์
แบบปล่อยรวมกับฝูงอื่นภายในทุ่งหญ้าสาธารณะ มีโอกาสเกิดโรค 4.8 เท่า และการมีคนรับซื้อสัตว์เข้ามารับซื้อสัตว์
ภายในคอกมีโอกาสเกิดโรค 4.17 เท่า ตามลาดับ ส่วนปัจจัยการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยหากินในทุ่งหญ้าภายนอกคอก
สัตว์ มีตลาดนัดค้าสัตว์แหล่งรวมสัตว์ในรัศมี 10 กม.และการที่มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียม สัตวแพทย์ เข้ามาบริการใน
คอกสัตว์ เป็นปัจจัยที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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สรุปและวิจารณ์
การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในระหว่างวันที 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2559 พบว่าสาเหตุที่สาคัญของการเกิดโรค คือการเคลื่อนย้ายสัตว์ การมีเชื้อไวรัสโรคปากและเท้า
เปื่อยปนเปื้อนมากับยานพาหนะบุคคลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนของการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยทั้งในโค
เนื้อและโคนม มีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านตัวสัตว์ และปัจจัยด้านเชื้อโรค
ปากเท้าเปื่อย เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด โรคบางปัจจัยเป็นปัจจัยที่เหมือนกันทั้งในโคนม
และโคเนื้อ เช่นปัจจัย เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสัตว์ การที่มีพ่อค้าเข้ามาซื้อสัตว์ในฟาร์ม เป็นต้น แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัย
เสี่ยงอื่นที่แตกต่างกันไประหว่างโคนมและโคเนื้อ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปั จจัยเสี่ ยงในการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์ม โคนม ได้แก่ มีการ
เคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกฟาร์ม สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งฝูง ตามกาหนด ไม่มีการพ่นยาฆ่าเชื้อทาลาย
เชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์ม ฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีตลาดนัดค้าสัตว์หรือแหล่งรวมสัตว์ในรัศมี 10 กิโลเมตร. เป็นฟาร์ม
เกษตรกรรายย่อยและการมีคนรับซื้อสัตว์เข้ามารับซื้อสัตว์ภายในฟาร์ม ตามลาดับ จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่มี
การเลี้ยงโคนมหนาแน่นมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่อาเภอปากช่อง
ในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมหนาแน่น จะมีกิจกรรมที่จะนาเชื้อเข้ามาในพื้นที่หรือเข้ามาในฟาร์มได้หลายอย่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อ ขายแลกเปลี่ยนโคนม หรือซากโคนม ทาให้มี การเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า ออกในพื้นที่อยู่โดย
ตลอด มีพ่อค้าสัตว์และแหล่งรวมสัตว์ของพ่อค้าหลายแห่งในหลายพื้นที่ ซึ่งแหล่งรวมสัตว์ของพ่อค้าเหล่านี้จะมีการ
เคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกเป็นประจาทาให้โอกาสที่จ ะการนาพาเชื้อโรคเข้าออกในพื้นที่ สูงตามไปด้วยการที่มีพ่อค้า
สัตว์เข้ามาทาการติดต่อซื้อขายสัตว์ภายในคอกเป็นปัจจัยหนึ่งที่พบความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรค โดยการไปสัมผัสกับ
เชื้อในพื้นที่ที่มีการเกิด โรคและนาไปยังพื้นที่อื่น เนื่องจากคนเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สามารถนาเชื้อติดไปกับเส้นผม
ผิวหนัง และเสื้อผ้า หากรับสัมผัสกับสัตว์ป่วยเชื้อไวรัสสามารถคงอยู่ได้ ในจมูก ลาคอ และน้าลาย ซึ่งพบเชื้อถึง 100
– 1,000 IU (Sutmoller et al., 2003) โดยเชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ในช่องจมูกคนได้นานนานถึง 36 ชั่วโมง (Pharo,
2002) สอดคล้องกับผลจากการศึกษาเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงการเกิด โรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศแคเมอรูนที่พบว่า
คนเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการนาโรคเข้าในพื้นที่สูงถึง 2.6 เท่า(Bornsvoort et al., 2004)
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่ เป็นผู้เลี้ยงรายย่อย ฟาร์มไม่มีระบบการจัดการตามหลักของการป้องกันโรค
ในฟาร์มที่ดี หรือระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity system) ไม่มีการพ่นยาฆ่าเชื้อทาลายเชื้อโรคก่อน
เข้าฟาร์ม ทาให้พบเกิดการระบาดของโรคอยู่บ่อยครั้งรวมถึงการกระจายตัวของการระบาดของโรคเป็นบริเวณกว้าง
ออกไปยั งฟาร์ ม ข้ างเคี ย งยากต่ อ การควบคุ ม ทั้ งที่ ในความเป็ น จริง มาตรการระบบความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
(Biosecurity) เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถควบคุมหรือป้องกันเชื้อเข้าฟาร์มได้ด้วยการกาจัดเชื้อก่อนเข้าฟาร์มป้องกันไม่ให้
เชื้อเข้ามาในฟาร์มโดยง่ายมีการกักสัตว์ใหม่ก่อนเข้าฝูงก็จะทาให้ฟาร์มลดความเสี่ยงในการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย
ได้ (สุวิชัยและคณะ, 2549)
เกษตรกรในพื้นที่ใช้วัคซีนในการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยไม่ถูกต้องตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ เช่น
การฉี ด วั ค ซี น ไม่ ค รบทุ ก ตั ว ในฟาร์ ม เมื่ อ สั ต ว์ มี อ ายุ ค รบที่ จ ะท าวั ค ซี น เกษตรกรหลายรายยั ง มี ค วามเข้ า ใจที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย เช่น ถึงจะทาวัคซีนแล้วแต่กย็ ังมีการระบาดของโรคอยู่ เมื่อ
ฉีดวัคซีนแล้วกลับมีการเกิดโรคในฟาร์มเอง โคน้านมลดหลังจากการทาวัคซีนและในพื้นที่เดียวกันทาวัคซีนไม่พร้อม
กันทาให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันระดับฝูงและระดับพื้นที่ไม่เท่ากัน เมื่อมีการเกิดโรคจึงมีโอกาสกระจายไปในพื้นที่ไม่มีหรือมี
ระดับภูมิคุ้มกันต่าได้
นอกจากนี้ แล้วปัจจัยอื่น เช่นยานพาหนะ รถขนส่งอาหารสัตว์ รถรับส่งถังนม การเข้าออกฟาร์มของเจ้า
บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่ผสมเทียม หรือสัตวแพทย์ การนาสัตว์ใหม่เข้ามาร่วมฝูงโดยไม่มีการกักสัตว์ก่อนนาเข้ารวมฝูง
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ถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติในการศึกษาในครั้งนี้ แต่ อาจจะเป็นปัจจัยที่นาเชื้อโรคเข้ามาสู่
ฟาร์มได้เช่นกัน และจะต้องมีการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ดีเช่นเดียวกัน
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยพบว่า สภาพอากาศมีส่วนโน้มนาให้พบการเกิดโรค โดยจะ
พบการระบาดมากที่สุดคือในสภาพอากาศเย็น มีลมแรงและมีฝนตกร่วมด้วย และช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล
ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคในช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม และเดือนมิถุนายนบ่งชี้ว่าสภาวะแวดล้อมอาจมีความ
เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคสอดคล้องกับ Sutmollerและคณะ(2003) ซึ่งรายงานว่าในพื้นที่ตอนใต้ของทวีป
อเมริกาใต้มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยค่อนข้างถี่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งส่วนหนึ่งการระบาดของโรคจะ
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิ นอกจากนี้ประเด็นสาคัญอย่างยิ่งคือ การไม่แจ้งโรคเมื่อเกิด
โรคในฟาร์มของเกษตรกรเองโดยเฉพาะผู้เลี้ยงโคนมทาให้การควบคุมการระบาดของโรคทาให้สงบทาได้ยากและได้
ช้าส่งผลให้มีการระบาดไปยังฟาร์มข้างเคียงอย่างรวดเร็ว
ในส่วนของโคเนื้อ พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการระบาดของโรค ได้แก่ การเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออก ฟาร์ม
หรือผ่านพื้นที่เลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยรวมกับฝูงอื่นภายในทุ่งหญ้าสาธารณะ และการมีคนรับซื้อสัตว์เข้า
มารั บ ซื้อ สั ต ว์ภ ายในคอก ตามล าดั บ การเลี้ ยงสั ต ว์รวมกั บ สั ต ว์ฝู งอื่ น ภายในทุ่ งหญ้ าสาธารณะ เป็ น ปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดโรค สอดคล้องกับการศึกษาของ Cleland และคณะ (1995) ทีพ่ บว่าโคและกระบือที่ใช้แปลง
หญ้าร่วมกันเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ทาให้เกิดการแพร่กระจายของโรค และผลการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปากและ
เท้าเปื่อยที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังพบว่าการปล่อยเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าสาธารณะ
มีโอกาสที่สัตว์จะป่วยสูงกว่าการไม่ปล่อย 6.5 เท่า (อินถา และคณะ,2552) เนื่องมาจากสัตว์ที่นามาเลี้ยงรวมกันมี
โอกาสที่จะสัมผัสกับเชื้อจากสัตว์ที่เป็นโรคโดยตรง หรือทางอ้อมจากการใช้ทุ่งหญ้าและแหล่งน้าร่วมกัน
การปนเปื้อนเชื้อมากับยานพาหนะยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการนาเชื้อและระบาดของโรคได้ (เทิด
ศักดิ์ และคณะ, 2556)โดยเฉพาะยานพาหนะที่ใช้ขนสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์ มีโอกาสที่จะนาสัตว์ที่ติดเชื้อ ไวรัสแต่
ยังไม่แสดงอาการที่อยู่ในตลาดนัดค้าสัตว์แพร่เชื้อ ออกมาปนเปื้อนมากับรถขนสัตว์ แม้ว่าตลาดนัดจะมีการตรวจคัด
กรองสัตว์โดยดูวิการหรือรอยโรคปากและเท้าเปื่อยก่อนจะให้นาโค กระบือเข้าตลาดนัดก็ตาม แต่อาจเป็นได้ว่าโค
กระบื อ ที่ น าเข้ามาขายในตลาดนั ดจะอยู่ ในระยะพาหะ ที่ไม่ แสดงอาการแต่ ส ามารถปล่ อ ยเชื้อ ไวรัส ออกมา ได้
(Alexanderson et al., 2003) และเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อต่อไปได้
จากผลการศึกษาปั จ จั ย เสี่ ย งต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในครั้งนี้ สามารถนามาพิ จารณาเพื่ อหา
มาตรการในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้ ดังนี้
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แนวทางมาตรการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่
1. การควบคุมการเคลื่อนย้าย การประกาศกาหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวและประกาศกาหนดเขตเฝ้าระวัง
โรคระบาดปากและเท้าเปื่อยทั้ง จังหวัดกรณีที่พบการระบาดเป็นบริเวณพื้นที่กว้างในหลายอาเภอ และโดยเฉพาะ
อาเภอปากช่องซึ่งเป็นอาเภอที่พบการระบาดอยู่บ่อยครั้งการตั้งจุดตรวจสัตว์ร่วมกัน ทั้งทางฝ่ายปกครอง ด่านกักกัน
สัตว์ชุดเฉพาะกิจสานักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกันตั้งจุดตรวจสัตว์ การสั่งกักสัตว์ป่วยและสัตว์ร่วมฝูง กรณีเกิดโรค
ห้ ามเคลื่ อนย้ าย 30 วัน ก าหนดเจ้ าหน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบและรักษาสั ตว์ป่ ว ยจนหายเป็ น อีก แนวทางที่ ช่ว ยลดการ
แพร่กระจายของโรคไประบาดยังพื้นที่อื่นเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์
2. เน้นย้ามาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ให้กับเกษตรกรทั้งในสภาวะที่ไม่มีการเกิดโรค
และที่มีการเกิดโรคพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่คอกสัตว์ ทาความสะอาดฆ่าเชื้อ คน ยานพาหนะ อุปกรณ์ ก่อนเข้าฟาร์ม
3. การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์ การจัดชุดเฉพาะกิจสานักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้าพื้นที่ติดตามผลการฉีด
วัค ซีน ป้ องกั น โรคปากและเท้ า เปื่ อย ทั้ งในรอบปกติข องการท าวัค ซีน และแก่สั ต ว์ในพื้ น ที่ พ บการเกิด โรค(Ring
vaccination)
4. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะและสุกรในพื้นที่ทราบถึงสถานการณ์
โรคปากและเท้าเปื่อย และแนวทางการป้องกันโรคตลอดจนเข้มงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์ม
สิ่งสาคัญที่จะช่วยให้การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยประสบผลสาเร็จนั้นจาเป็นต้องได้รับการประสาน
ความร่วมมือที่ ดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุ กภาคส่วนทั้งจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เองซึ่งปัจจุบันในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมาพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จานวนมาก
ยังมีการเลี้ย งเป็ น ระบบรายย่ อยที่ขาดการควบคุมดูแลความปลอดภัยทางชีว ภาพ มีทัศนคติที่ ไม่ดีต่อการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์ รวมถึงการไม่แจ้งโรคเมื่อฟาร์มตัวเองเกิดโรคขึ้นหรือแจ้งโรคช้า และยังไม่ให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันและควบคุมโรคเท่าที่ควร มีทัศนคติในเชิงลบหากสัตว์เลี้ยงของตนเกิดโรคระบาดและต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เช่น
จะสูญเสียรายได้ สูญเสียโอกาสในการค้าขาย ดังนั้นหากเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีมีความรู้ความเข้าใจและมีความ
รับผิดชอบในการป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วนั้นจะส่งผลให้การป้องกันและควบคุมโรคปากและ
เท้าเปื่อยมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับเกษตรกรองค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจในประเด็นความรู้เกี่ยวกับระบาดของโรคเช่นเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยสามารถแพร่
เชื้อไปยังสัตว์ตัวอื่นทั้งก่อนและหลังแสดงอาการได้ช่วยให้เกษตรกรตระหนักในการเฝ้าระวังโรคไม่ใช่เฉพาะในสัตว์ที่
แสดงอาการเท่านั้น รวมถึงมาตรการควบคุมเคลื่ อนย้ายสัตว์เช่นการต้องขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์เมื่อมีการข้าม
จังหวัดและต้องขออนุญาตภายในอาเภอที่มีประกาศเขตเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยส่วนการปฏิบัติที่ดีในการ
ป้องกันควบคุมโรคนั้นเกษตรกรควรมีคอกกักสัตว์ก่อนเข้าเลี้ยงร่วมฝูงหรือการปรับปรุงฟาร์มให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน
หรือมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity system) เพื่อการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์เป็นการป้องกัน
และควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ
2. ควรมีการสร้างทัศนคติทัศนคติในเชิงบวกให้เกษตรกรในเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การแจ้ง
เจ้าหน้าที่เมื่อพบสัตว์ป่วยสงสัย และการป้องกันโรคเข้าฟาร์มด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นสิ่งที่สาคัญต่อ
การป้องกันและควบคุมโรคซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคนอกจากนี้การหา
ช่องทางให้เกษตรแจ้งการสงสัยการเกิดโรคระบาดได้สะดวกยิ่งขึ้นเช่นการใช้โทรศัพท์แจ้งปศุสัตว์อาเภอการแจ้งผ่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแจ้งที่อาสาปศุสัตว์ประจาหมู่บ้านซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกให้เกษตรกรและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรคให้ดียิ่งขึ้น
3. ควรมีการรณรงค์การฉีดวัคซีน ให้ พ ร้อมกันทุกพื้นที่โดยเฉพาะในโคนมที่มีเขตพื้ นที่ติดต่อกับจังหวัด
ข้างเคียงที่มีการเลี้ ยงที่ห นาแน่ น เช่น เดียวกันโดยการระดมเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ เอกชน เจ้าหน้าที่ อาสาเข้าร่ว ม
ดาเนินการเพื่อให้ภูมิคุ้มกันสัตว์ในระดับฝูงและระดับพื้นที่มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นในระดับเดียวกันทั้งพื้นที่
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ขอขอบคุณ นายสัตวแพทย์พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ที่ให้การสนับสนุนในการทาผลงาน
วิชาการนี้ นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง(สุรินทร์) ที่ให้คาปรึกษาในการเขียนผลงานวิชาการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สานักงานปศุสัตว์
จั งหวัด นครราชสี ม า เจ้ า หน้ า ที่ ป ศุ สั ต ว์ อ าเภอทุ ก อ าเภอ ที่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น การที่ เกี่ ย วข้ อ งและ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการปศุสัตว์เขต 3 ทุกท่าน ที่สนับสนุนให้ผลงานนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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