
ปศุสัตวเตอืนภัย โรคปากและเทาเปอย : โรคระบาดสัตวท่ีเกษตรกรไทยไมควรมองขาม 
โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ 

เม่ือพูดถึงโรคปากและเทาเปอยเกษตรกรไทยมักเห็นเปนเรื่องปกตแิละไมใหความสนใจและความสําคัญเทาที่ควร 
ท้ังนี้อาจ เปนเพราะสัตวปวยเปนโรคแลวไมตายหรือถาตายก็ตายนอยมากและก็เห็นวาเปนโรคท่ีไมติดคน แต
สําหรับประเทศที่ปลอดจาก โรคปากและเทาเปอยเชนประเทศอังกฤษนั้น ถือเปนเรือ่งใหญและสําคัญมาก เพราะ
ไดทําใหสถานภาพความปลอดโรคปากและเทาเปอย หมดไปและยังกอใหเกิดผลกระทบอยางมหาศาลทําใหการ
สงออกสินคาปศุสัตวไปยังประเทศอื่นตองถูกระงับ จึงเกิดความสญูเสยี ทางเศรษฐกจิอยางใหญหลวง นอกจากนี้
ประเทศอังกฤษซึ่งเคยเกดิโรคนี้ครั้งสุดทายเมื่อ 20 ปที่แลวและไมเคยดาํเนินการฉีดวคัซีน ปองกันโรคปากและ
เทาเปอยในชวงระยะเวลาดังกลาวมากอน จึงมีผลทําใหเกิดการระบาดของโรครุนแรงและแพรกระจายไป 
ในวงกวางอยางรวดเร็ว ดังนั้นกองควบคุมโรคระบาด กรมปศุสัตว จึงขอเสนอเรื่องโรคปากและเทาเปอย เพ่ือให
เกิดความเขาใจที่ ถูกตองดังนี้ 
  
สาเหตุ  
เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งปจจุบันมีทั้งหมด 7 ชนิด แตในประเทศไทยพบ 3 ชนิด คือ ชนดิโอ (O) ชนิดเอ (A) ชนิด
เอเซียวนั (Asia-1) ซึ่งเชื้อไวรัสแตละชนดิจะไมมีภูมิคุมโรคซึ่งกันและกัน ดังนั้นสัตวท่ีมีภูมิคุมกันตอโรคเฉพาะ
ชนิดโอจะสามารถเกิดโรคที่เกิดจาก ชนิดเอ และเอเซยีวันได  

สัตวที่เปนโรคนี้ได 
เกิดกับสัตวกบีคูทุกชนิด เชน โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เปนตน นอกจากนี้ยังพบวามีรายงานการเกิดโรคปากและ
เทาเปอย ใน กวาง ชาง และอฐู รวมทั้งคนดวย  

การติดตอของโรค  
โรคปากและเทาเปอยเปนโรคที่แพรระบาดไดอยางรวดเร็ว และกวางขวาง โดยเฉพาะถาไมมีการฉดีวัคซีนปองกนั
โรคนี ้สามารถแพรระบาดจากสัตวตวัท่ีปวยไปยังสัตวตวัอ่ืนๆ ไดโดย  

1. การไดรับเชื้อที่ปนเปอนมากับยานพาหนะที่ใชในการบรรทุกสัตว คน เสื้อผา รองเทา สัตวเลีย้ง อาหาร 
หรือ ผลิตภัณฑจากสัตว รวมทั้งอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชภายในคอกสัตว  

2. การสัมผัสจากสัตวปวยโดยตรง หรือสิ่งขับถายจากสัตวปวย เชน น้ํานม ลมหายใจ น้ําลาย ปสสาวะ 
อุจจาระ ของเหลวจากตุมใส สัตวปวยสามารถขับไวรัสออกมาไดแมจะไมแสดงอาการปวย หรืออยูใน
ระยะฟกตวัของโรคปริมาณไวรัสที่ขับออกมาจะแตกตางกันสัตวแตละชนิดในสุกรปวยจะขับไวรัส



ออกมาทางลมหายใจไดมากกวาโคปวย 30-1,000 เทา สุกรจึงเปนแหลงแพรกระจายโรคที่สําคัญ ดังนั้น 
โรคปากและเทาเปอย จึงเปนโรคท่ีแพรระบาดไปไดอยางกวางขวางและรวดเรว็ โดยเฉพาะใน
สิ่งแวดลอมท่ีมีอุณภูมิต่ําและความชื้นสูง  

อาการของโรค 

• ระยะแรก หลงัจากไดรับเชือ้ไวรัสปากและเทาเปอยประมาณ 2-8 วัน สัตวจะมีอาการ ไข ซึม เบื่อ
อาหาร เกิดเมด็ตุมใส ที่เยื่อบุภายในชองปาก หรือลิน้ หรือเหงือก หลังจากนั้นตุมจะแตก และเกดิการลอก
ของเนื้อเยื่อ ทําใหสัตวเจ็บปาก ไมกินอาหาร นํ้าลายไหลยืดเปนฟอง  

• ระยะสอง เชื้อเขาสูกระแสโลหิต และกระจายไปทัว่รางกาย ผวิหนังที่เทาจะบวมเตง มีน้ําเหลืองขังอยู
ภายใน แลวแตกออกเปนแผล มักพบบริเวณไรกีบหรือซอกกีบ ในรายที่เปนมากกีบอาจหลุดได  

 อัตราการปวย ในฝูงสัตวท่ีไมไดรับการฉีดวัคซีน 80 - 100 เปอรเซ็นต  
 อัตราการตายในฝูงสัตวทีป่วย สัตวใหญ 1 - 4 เปอรเซ็นต  
 ในโคนม อัตราการใหนมจะลดลง และจะหยุดใหนมในที่สุด  
 ในสัตวที่ทอง อาจทําใหเกิดการแทง และมีปญหาการผสมไมติด  
 สําหรับในโคเนื้อ และสุกร น้ําหนักจะลด ซึ่งจะทําใหสูญเสีย ทั้งเงนิและเวลาในการเลี้ยง  

การตรวจวินิจฉัย  

1.การสังเกตจากอาการของสตัวปวย เชน น้ําลายไหลยดื ขาเจ็บ ซ่ึงเมื่อเปดปากตรวจพบมีตุมใสหรือแผล
บริเวณ ลิ้น เหงือก เยื่อบภุายในชองปาก และแผลบริเวณซอกกีบ หรือไรกีบ ในบางรายจะพบมีการลอก
ของกีบดวย แตอยางไรก็ตามการวินจิฉัยทางคลินิกนี้จําเปนตองไดรับการวินิจฉัยยืนยันจาก
หองปฏิบัติการดวย  

2.การตรวจยนืยนัจากหองปฏิบัตกิาร โดยการเก็บตัวอยางน้ําจากตุมใส หรือเนื้อเยื่อของตุมใสที่แตกออก 
ทั้งในบริเวณ ลิ้น เหงือก เยื่อบุภายในชองปาก บริเวณกีบ ใสขวดที่สะอาดมี 50% กลีเซอรีนบัฟเฟอร 
ผสมอยู นําสงหองปฏิบัติการพรอมทั้งกรอกประวัติสัตวปวยโดยละเอียด เพื่อทําการตรวจวนิิจฉัย 
ในหองปฏิบัตกิารโดยวิธี ELISA Test เพ่ือทําการจําแนกชนิดของไวรัสโรคปากและเทาเปอย  
(FMD Typing) วาสัตวปวยดวยเช้ือโรคปากและเทาเปอยชนิดใดหรอืทําการแยกเชื้อไวรัส  

 

 



การรักษา  

เนื่องจากโรคปากและเทาเปอยมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสจงึยังไมมีการรกัษาเฉพาะสําหรับโรคนี ้หลักของการรักษา
โรคปากและเทาเปอย คือ การรักษาตามอาการและการปองกันการตดิเชื้อแทรกซอน  

1. การรักษาตามอาการ ไดแก การรักษาดวยวิธีตางๆ อันมวีัตถุประสงคจะใหแผลทีเ่กิดขึ้นท่ีปากหรือกีบ
หายไดเร็วที่สดุ ไดแก การใชยาประเภท Gentian violet หรือใชเกลอืปนทาแผลทัง้ที่จมูก ปาก เหงือก 
หรือกีบ เปนตน  

2. การรักษาเพื่อปองกันการตดิเชื้อแทรกซอน การติดเชื้อแทรกซอนของแผลที่เกิดขึ้นจากโรคปากและเทา
เปอยอาจเกิดจาก แมลงวันมาวางไขท่ีแผล และฟกตวัเปนหนอนทําใหแผลมกีารอักเสบอยางรนุแรง 
โดยเฉพาะแผลที่กีบซึ่งปองกันไดโดยการลางแผลใหสะอาด และใชยาสําหรับปองกันการวางไข 
ของแมลงวัน ทั้งที่อยูในรูปที่ผสมกับวาสลีน หรือ เปนยาผง สําหรับพนกันแมลงและรักษาแผล 
นอกจากนี้อาจเกิดการตดิเชื้อแทรกซอนจากเชื้อแบคทีเรยี ซึ่งสามารถทําการปองกันไดโดยการฉีดยา
ปฏิชีวนะใหกับสัตวปวย  

การควบคุมและปองกันโรค  

ถึงแมอัตราการตายของโรคปากและเทาเปอยจะต่ํา แตเนือ่งจากเปนโรคที่มีการระบาดไปไดอยางรวดเรว็ จึงทําให
อัตราการปวยของโรคคอนขางสูง โดยเฉพาะในกลุมสัตวที่ไมมภีูมิคุมโรค สงผลใหรัฐสูญเสียงบประมาณ 
อยางมากในการรักษา และการควบคุมไมใหแพรระบาดออกไปและทีส่ําคัญ คือ สูญเสียโอกาสในการสงออก 
ปศุสัตวและผลิตภณัฑไปยังตางประเทศดงัที่กลาวมาแลว  
 
การดําเนินงานเพื่อการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอย ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี ้ 

1. การเฝาระวังทางระบาดวิทยา  
วตัถุประสงคหลกั คือ ควบคุมโรคไดโดยเรว็กอนท่ีโรคจะแพรระบาดออกไป โดยเฉพาะเมื่อสัตวปวย
แสดงอาการไมรุนแรงทาํใหเจาหนาท่ีไมทราบวามกีารเกดิโรค หรือกวาจะทราบโรคอาจแพรกระจายไป
ในวงกวางแลว  
การดาํเนินงานตามกจิกรรมเฝาระวังโรคไดแก การออกปฏิบัติงานตรวจเยีย่ม และดูแลสุขภาพสตัวใน
พื้นที่เพื่อหาขาวสารการปวยของสัตวดวยโรคปากและเทาเปอยของสัตวในพื้นท่ีรับผดิชอบโดยเฉพาะ
พื้นที่ที่เส่ียงตอการเกิดโรคหรือการเฝาระวังจากขอมลูตางๆ เชน ขอมูลรายงานการเกิดโรคในพืน้ท่ีตางๆ 
หรือขอมูลรายงานผลการตรวจทางหองปฏบิัติการ เปนตน  



2. การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคปากและเทาเปอยโดยการฉดีวัคซีน  
การฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย ควรฉดีอยางนอยปละ 2 ครั้ง ซึ่งจะสามารถลดโอกาสของ
การเกิดโรคภายในฝูงสัตวได กรมปศุสัตวไดจัดบริการการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยโดยไม
คิดมูลคา ใหแกเกษตรกรโดยจัดเปนชวงในการรณรงค การฉีดวัคซีนขึ้น 2 รอบ ดงันี้  

• รอบที่ 1 ชวงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  
• รอบที่ 2 ชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  

การดําเนินงานฉีดวัคซีนใหมีประสิทธภิาพตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้  

3. ฉีดวัคซีนตามโปรแกรมอยางสม่ําเสมอตามกําหนดเวลา เพ่ือใหสัตวมภีูมิคุมกันโรคได ซึ่งจะตองใชเวลาประมาณ  
21 วัน หลังการฉีดวัคซีน จึงจะสามารถสรางภูมิคุมกันไดเต็มที่ถึงระดบัที่คุมโรคได แตถาเปนลูกสตัว หรือสัตวที่
ไดรับการฉีดวคัซีนครั้งแรก จะตองฉีดวัคซีนครั้งแรก จะตองฉีดวัคซีนครั้งที่สองซํ้า หลังจากไดรบัครั้งแรกประมาณ  
1 เดือน จึงจะกระตุนใหคุมโรคสูงพอที่จะคุมโรคได  

4. ตองรูวธิกีารในการเก็บรักษาและการใชวคัซีนนั้นอยางถูกตอง โดยปองกันไมใหถกู แสงแดดและเก็บไวในที่อุณหภูมิ 
4 ฐC  

5. ภูมิคุมกันฝูงสตัว (Herd Immunity) หมายถึงสัดสวนของสัตวในฝูงทีม่ีภูมิคุมกันใน ระดับท่ีคุมโรคไดซึ่งจะตองอยู
ในระดบั 80 เปอรเซ็นต จึงจะสามารถปองกันการเกิดและการแพรระบาดของโรคได ดังนั้น ยิ่งปริมาณสัตวท่ีไดรับ
วัคซีนมากระดับภูมิคุมกนัโรคในฝูงสัตวกจ็ะสูงตามไปดวย  

6. เมื่อไดรับเชื้อสัตวจะแสดงอาการเจ็บปวยหรือไมน้ันไมไดข้ึนอยูกับระดับภูมิคุมกันโรค ท่ีสัตวมีอยูเพียงอยางเดยีว แต
ยังขึ้นอยูกับความรนุแรง และปริมาณของเชื้อที่เขาสูรางกายสัตวดวย  

7. รางกายสัตวตองมีความแข็งแรงสมบรูณ ไดรับอาหารที่มีคุณภาพดวยจงึจะสามารถ ตอบสนองในการสรางภูมิคุมกัน
โรคไดเต็มที ่ 

3. การควบคุมการเคลื่อนยายสตัวและซากสัตว  

โดยดําเนินการใน 2 ลักษณะ ดังนี ้
3.1 การประชาสัมพันธใหเกษตรกรและผูประกอบการคาสัตวทราบถึงขั้นตอนเพื่อ ดาํเนินการเคลื่อนยาย 
      สัตวใหถูกตองตามกฎหมาย การเคลื่อนยายสัตว ไดแก ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร รวมทั้ง 
      ซากสัตวตาง ๆ ดังกลาว มีหลักการปฏบิัติดังนี ้ 

3.1.1 การเคลือ่นยายสัตวระหวางจังหวัด จะตองทําการฉีดวัคซีน และทําการกักสัตวเพ่ือดูอาการ ไมนอย 
          กวา 10 วัน และสัตวนั้นตองไดรับวัคซีนมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
 



3.1.2 การเคลือ่นยายสัตวเขาใน หรือออกนอกเขตที่มีการประกาศเปนเขตปลอดโรค เขตสงสัยวามกีาร 
          ระบาดชั่วคราว จะตองทําการฉีดวัคซีนและกกัสัตวไวไมนอยกวา 21 วัน 
3.1.3 การเคลือ่นยายสัตวเขาในหรือผานเขตปลอดโรคระบาด ใหทําการฉีดวัคซีนกักสัตวเพ่ือดูอาการ 
         ไมนอยกวา 21 วัน และกักสัตวที่ปลายทางเปนเวลาไมนอยกวา 10 วัน 
3.1.4 การเคลือ่นยายสัตวระหวางจังหวัดภายในเขตปลอดโรคระบาด จะทําการฉีดวคัซีนหรือกักสตัว  
          หรือไมน้ันใหอยูดลุยพินิจของสัตวแพทยประจําทองท่ี 
3.1.5 การเคลือ่นยายสัตวจากทองท่ี จังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไปยังพื้นที่เขต 8 และ 
         เขต  9 ใหทําการฉีดวัคซีนและกกัสัตวไวดูอาการไมนอยกวา 7 วนั ในกรณีท่ีสตัวอยูในทองที่น้ัน 
         เปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน หรือฉีดวัคซีนและกักสัตวไวดูอาการไมนอยกวา 15 วัน ในกรณีที ่
         สัตวอยูในทองที่น้ันนอยกวา 3 เดือน และในกรณีขนยายสัตวไปเพื่อการคาจะตองนําไปจากฟารม 
         ที่ไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตวเทานั้น 

3.2 การตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมการเคลื่อนยายสัตวใหถูกตองตามกฎหมาย และตรวจสอบวาไมม ี
       การเคลื่อนยายสัตวปวย  

4. การทําลายสัตวปวย  

วัตถุประสงคหลัก คือ เพ่ือกําจัดแหลงโรคและลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรคการทําลายสัตวปวยและ
สัตวที่สัมผัสโรคจะดําเนินการในกรณตีอไปนี้  

       1.กรณีท่ีเกดิโรคปากและเทาเปอยข้ึนในพื้นที่ที่ประกาศเปนเขตปลอดโรคแลว โดยใหทําลาย  
                       100 เปอรเซ็นตทันที  

2.กรณีท่ีเกดิโรคปากและเทาเปอยข้ึนในพืน้ที่ที่ยังไมไดมีการประกาศเปนเขตปลอดโรคใหทําลายเฉพาะกรณ ี
   ที่ทําลายแลวสามารถควบคมุโรคได  

3.กรณีท่ีตรวจพบโรคในสัตวท่ีเคลื่อนยายไปตางทองที่ การทําลายสัตวปวยตามระเบียบที่กรมปศสุัตวกําหนด 
   สามารถชดใชเงินใหแกเจาของสัตวไมเกนิ 75% ของราคาสัตวในทองตลาดขณะนัน้ ตามกฎกระทรวง 
   ฉบับที่ 2 แหงพระราชบญัญัตโิรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ยกเวนกรณีเจาของสัตวจงใจกระทําผดิตาม 
   พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว 2499 สวนการเบิกจายเงินชดใช กรณีทําลายสัตวใหเบิกจายใหเบิกจาย 
   งบประมาณเงินหมวดอุดหนุน 
 
 



5. การประชาสัมพันธ  

วัตถุประสงค เพื่อใหเกษตรกร ผูประกอบการคาสัตวประชาชนทัว่ไป รวมท้ังเจาหนาที่ ปฏิบัติงานทั้งในสวน
ราชการอื่นทีเ่กี่ยวของ ทราบถึงความสําคญัของโรคปากและเทาเปอย วิธีปฏิบัตใินการควบคุมปองกันกําจัดโรคนี ้
รวมถึงกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานควบคุมโรคไมวาจะเปนการฉดีวัคซีนปองกนัโรคหรือการ
ควบคุมการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตว เปนตน เพื่อใหเกิดความรวมมือท่ีดีในการควบคุมและปองกันโรค 
  
กรมปศุสัตวไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เพ่ือใหเจาหนาที่ปฏิบัตงิานนําไปเผยแพร ไดแก แผนพับ โปสเตอร 
และหนังสือคูมือ นอกจากนัน้ยังมีการประชาสัมพันธผานส่ือมวลชนทางหนังสือพิมพ รายการวิทยุหรือโทรทัศน 
เปนตน  

 


