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บทคัดย่อ 
 

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดมหำสำรคำม ได้รับรำยงำนกำรพบสัตว์ป่วยสงสัยโรคปำกและเท้ำเปื่อยในโค
เนื้อและกระบือ ในพ้ืนที่หมู่ 18 ต ำบลแกด ำ อ ำเภอแกด ำ โดยพบโคเนื้อและกระบือแสดงอำกำรซึม มีไข้ เดิน
กะเผลกและน้ ำลำยไหลมำก ทีมสอบสวนโรคระบำดจึงได้ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงเยื่อแผลในปำกและซีรัมส่ง
ตรวจยืนยันกำรวินิจฉัยโรค ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัด
ขอนแก่น ผลกำรวินิจฉัยโรคพบเป็นโรคปำกและเท้ำเปื่อย ชนิด ไทป์ โอ จึงได้ท ำกำรศึกษำหำปัจจัยเสี่ยงใน
กำรเกิดกำรระบำดในครั้งนี้ในรูปแบบ Case-control study ในพ้ืนที่ 4 หมู่บ้ำนของต ำบลแกด ำ อ ำเภอแกด ำ 
จังหวัดมหำสำรคำม โดยค้นหำสัตว์ป่วย ในช่วงระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2560 ถึง 28 กุมภำพันธ์ 2561 
ก ำหนดนิยำมคือโคเนื้อและ/หรือกระบืออย่ำงน้อยหนึ่งตัวในฝูง แสดงอำกำรมีไข้ร่วมกับอำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งดังต่อไปนี้ คือ มีน้ ำลำยไหลมำก เดินกะเผลก มีแผลที่ปำก/จมูก/ไรกีบ พบสัตว์ป่วยในฟำร์มของเกษตรกร
จ ำนวน 8 รำย จำกทั้งหมด 37 รำย (อัตรำป่วย=21.62%) มีจ ำนวนสัตว์ในกลุ่มเสี่ยงรวม 159 ตัว พบสัตว์ป่วย 
13 ตัว คิดเป็นอัตรำป่วยร้อยละ 8.18 (13/159) ผลจำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดกำรระบำดครั้งนี้   
พบว่ำสัตว์ป่วยมีควำมสัมพันธ์กับกำรใช้ทุ่งหญ้ำร่วมกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ (P<0.05)  มีโอกำสเกิดโรคได้มำกกว่ำ
สัตว์อ่ืนที่ไม่ได้ใช้ทุ่งหญ้ำร่วมกัน 6.25 เท่ำ (OR=6.25, 95% CI=1.09-35.68) จึงได้แนะน ำให้เกษตรกรเข้มงวด
ในกำรน ำสัตว์ไปเลี้ยงในทุ่งหญ้ำหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ และให้สัตว์ทุกตัวในฟำร์มได้รับวัคซีนตำมค ำแนะน ำ
ของเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์อ ำเภอ และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่เกษตรกรตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับผลกระทบของโรคและกำรควบคุมป้องกันโรคปำกและเท้ำเปื่อย 
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Risk Factors of Foot and Mouth Disease in Cattle and Buffalo in Kae Dam 
Sub-district, Kae Dam District, Maha Sarakham Province during  

December 2017 - February 2018. 
Manasak Sudching 1*         Pajaree Homkhaw 2 

 

Abstract  
Maha Sarakham Provincial Livestock Office has a reported of a suspected animal with 

foot and mouth disease (FMD) in cattle and buffalo in Kae Dam Sub-district, ,Kae Dam district 
Maha Sarakham Province. The cattles and buffaloes were show signs of fever, lethargy, 
lameness and salivation. The Epidemic Investigation Team then collected oral wound 
membranes and serum samples of suspected animal to confirm at the Veterinary Research 
and Development Center Upper Northeastern Region of Khon Kaen Province. The diagnosis 
results were found foot and mouth disease virus (FMDV) serotype O. And then investigated 
with a case-control study in the surrounding 4 villages of Kae Dam Sub-district, between 
December 1, 2017 to February 28, 2018. Find sick animals by reference with definition is at 
least one of cattle and / or buffalo in the herd were show matter sign of fever and others like 
lethargy, lameness and salivation were grouping to case category, others herd with no signs of 
illness were groping to control. The results found sick animals 8 out of 37 herds were sick 
(21.62%). The total number of sick animals was 13 of 159 at all, accounting for 8.18%. (13/159). 
However, the conclusion of risk factor of these FMD incidence, the risk factor with pasture 
sharing were significantly (P<0.05). The pasture sharing were 6.25 times more likely to develop 
disease than other animals, (OR = 6.25, 95% CI = 1.09-35.68). Therefore, should be strictly 
recommendations to farmers avoid to feeding animals with sharing pasture or public water 
sources. For all animals in farm were vaccinated according to the recommended by district 
livestock officer. Keep enhance knowledge & understanding of farmers and stakeholders about 
the impact of disease and how to control and prevent foot and mouth disease (FMD).  
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บทน า 
 
โรคปำกและเท้ำเปื่อย (Foot and Mouth Disease; FMD) เป็นโรคระบำดที่ส ำคัญในสัตว์กีบคู่เป็น

ส่วนใหญ่ ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะและแกะ เกิดจำกกำรติดเชื้อไวรัสโรคปำกและเท้ำเปื่อย (Foot and 
Mouth Disease Virus; FMDV) ซึ่งติดต่อกันได้ง่ำยและมีอัตรำกำรแพร่ระบำดได้ในเวลำอันรวดเร็ว จึง
สำมำรถก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงด้ำนกำรเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องทำงกำรปศุสัตว์เป็นอย่ำงมำก เชื้อ
ไวรัสโรคปำกและเท้ำเปื่อยแบ่งออกเป็นซีโรไทป์จ ำนวน 7 ซีโรไทป์ ประกอบด้วย O, A, ASIA 1, C, SAT 1, 
SAT 2 และ SAT 3 โดยเริ่มพบรำยงำนกำรเกิดโรคจำกซีโรไทป์ A เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในปี 2496 โดย
พบโรคเกิดจำกเชื้อไวรัสไทป์ A15 ต่อมำจึงตรวจพบซีโรไทป์ ASIA 1 และ O เป็นล ำดับต่อมำ ในปี 2497 และ 
2500 ตำมล ำดับ (สมใจและนพดล, 2535, Chaisrisongkram, 1993) ในปี 2532 มีรำยงำนกำรเกิดโรคปำก
และเท้ำเปื่อยในช้ำงที่เลี้ยงในสวนสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ในครั้งนั้นมีกำรตรวจสอบพบว่ำช้ำงมีกำรติด
เชื้อไวรัสโรคปำกและเท้ำเปื่อย ซีโรไทป์โอ (ชิตและประทีป, 2536) เชื้อไวรัสโรคปำกและเท้ำเปื่อยในแต่ละซีโร
ไทป์ไม่สำมำรถสร้ำงควำมคุ้มโรคในซีโรไทป์ที่ต่ำงกันได้ ซึ่งท ำให้กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคด้วยซีโรไทป์หนึ่งยัง
สำมำรถติดเชื้อไวรัสและเกิดโรคในซีโรไทป์อ่ืนได้    

อำกำรของโรคจะพบได้หลังจำกได้รับเชื้อไวรัสปำกและเท้ำเปื่อยไปแล้วประมำณ 2-8 วัน ซึ่งเป็นระยะ
ฟักตัวของโรค สัตว์จะมีอำกำร ไข้ ซึม เบื่ออำหำร เกิดเม็ดตุ่มใสที่เยื่อบุภำยในช่องปำก ลิ้น เหงือก เต้ำนม กีบ 
หลังจำกนั้นประมำณ 2-3 วัน ตุ่มจะแตก และเกิดกำรลอกของเนื้อเยื่อ ท ำให้สัตว์เจ็บปำก ไม่กินอำหำร น้ ำลำย
ไหลยืดเป็นฟอง พบแผลที่เต้ำนม ท ำให้รีดนมไม่ได้ ที่เท้ำมักพบบริเวณไรกีบหรือซอกกีบ ในรำยที่เป็นมำกกีบ
อำจหลุดได้ (House, 1999) โรคนี้พบอัตรำกำรป่วยค่อนข้ำงสูง แต่อัตรำกำรตำยค่อนข้ำงต่ ำ มักพบกำรตำยใน
ลูกสัตว์ ซึ่งเกิดจำกภำวะกล้ำมเนื้อหัวใจตำย ในโคนม อัตรำกำรให้นมจะลดลง และจะหยุดให้นมในที่สุด ส่วน
ในสัตว์ที่ท้อง อำจท ำให้เกิดกำรแท้ง และมีปัญหำกำรผสมไม่ติด ส ำหรับในโคเนื้อ และสุกร จะท ำให้น้ ำหนักลด 
ส่งผลกระทบต่อกำรเลี้ยงและกำรเจริญเติบโต 

โรคปำกและเท้ำเปื่อยจัดเป็นโรคประจ ำถิ่นในประเทศไทย (Perry et al., 1999) โดยพบกำรระบำด
ของโรคจำก 3 ซีโรไทป์ ได้แก่ ซีโรไทป์ O, A และ ASIA 1 ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ก ำหนดให้โรคนี้เป็นโรคระบำดที่
ต้องรำยงำนกำรเกิดโรค โดยก ำหนดเป็นครั้งแรกตำมพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2499 และ ใน
ปัจจุบันคือพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558  โดยก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ กำร
ให้วัคซีนป้องกันโรค กำรกักสัตว์ป่วย กำรควบคุมกำรสุขำภิบำล กำรสอบสวนโรค กำรเฝ้ำระวังโรคทำง
ภำคสนำม และกำรท ำลำยสัตว์ป่วยโดยส่งเข้ำโรงฆ่ำสัตว์ นอกจำกนี้ยังได้มีกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์โรคปำก
และเท้ำเปื่อย โดยมีกำรพัฒนำและด ำเนินกิจกรรมตำมแผนเฝ้ำระวัง ควบคุม และป้องกันโรคปำกและเท้ำ
เปื่อยต่อเนื่องมำเป็นล ำดับ  

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดมหำสำรคำม ได้รับรำยงำนกำรพบสัตว์ป่วยสงสัยโรคปำกและเท้ำเปื่อยในโค
เนื้อและกระบือ ในพ้ืนที่หมู่ 18 ต ำบลแกด ำ อ ำเภอแกด ำ จังหวัดมหำสำรคำม ในช่วงต้นเดือนธันวำคม 2560 
โดยพบโคเนื้อและกระบือแสดงอำกำรซึม มีไข้ เดินกะเผลกและน้ ำลำยไหลมำก ทีมสอบสวนโรคระบำดจึงได้
ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงเยื่อแผลในปำกและซีรั่มส่งตรวจยืนยันกำรวินิจฉัยโรค ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตว
แพทย์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน จังหวัดขอนแก่น ผลกำรวินิจฉัยโรคพบเป็นโรคปำกและเท้ำเปื่อย 
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ชนิดไทป์โอ จึงได้ด ำเนินกำรสอบสวนโรคทำงระบำดวิทยำ เพ่ือวิเครำะห์หำปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรคระบำด
ในครั้งนี้ วิเครำะห์ขนำดควำมรุนแรงของกำรระบำดและกำรแพร่กระจำยของโรค และเสนอแนะแนวทำงใน
กำรป้องกันกำรระบำดในอนำคต  

 

วิธีการศึกษา 
1. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค 

1.1 ศึกษำระบำดวิทยำเชิงวิเครำะห์ในรูปแบบงำนวิจัยเป็นแบบกลุ่ม/ฝูงสัตว์ป่วย – กลุ่ม/ฝูง
สัตว์ไม่ป่วย Case-control study โดยกำรสอบสวนโรคทำงระบำดวิทยำในพ้ืนที่ 4 หมู่บ้ำนที่พบกำรระบำด
ของต ำบลแกด ำ อ ำเภอแกด ำ จังหวัดมหำสำรคำม ประกอบด้วย หมู่ที่ 10, 11, 14 และ 18 และก ำหนดให้
อัตรำส่วน case : control เป็น 1 : 3   

1.2 ค้นหำสัตว์ป่วย โดยก ำหนดนิยำม ดังนี้ 
Case หมำยถึง ฝูงโคเนื้อและ/หรือกระบือ ที่มีสัตว์อย่ำงน้อยหนึ่งตัวในฝูง แสดง

อำกำรมีไข้ร่วมกับอำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ มีน้ ำลำยไหลมำก เดินขำกะเผลก มีแผลที่ปำก/จมูก/
ไรกีบ มีน้ ำมูก ในช่วงระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561   

Control หมำยถึง ฝูงโคเนื้อและ/หรือกระบือ ที่ไม่มีสัตว์แสดงอำกำรป่วย ในช่วง
ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 

2. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 
ใช้แบบสอบถำม (Structure questionnaire) สัมภำษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และ/หรือกระบือ 

เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกำรเลี้ยงโคเนื้อและ/หรือกระบือ ลักษณะกำรเลี้ยง กำรให้อำหำรและน้ ำ วันเริ่มป่วย 
อำกำรที่พบ จ ำนวนป่วยและตำย ประวัติกำรท ำวัคซีน กำรใช้ยำฆ่ำเชื้อและกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์หรือซำกสัตว์
เข้ำและออกนอกพ้ืนที่เกิดโรคปำกและเท้ำเปื่อย 

3. การศึกษาสภาพแวดล้อม 
ท ำกำรศึกษำสภำพแวดล้อม สถำนที่เลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และลักษณะกำรเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือของ

เกษตรกร 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
- วิเครำะห์ข้อมูลระบำดวิทยำเชิงพรรณนำเกี่ยวกับสัตว์ สถำนที่ และเวลำ  
- ค ำนวณค่ำ odds ratio เพ่ือวิเครำะห์หำปัจจัยเสี่ยง 
- วิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel 

ผลการศึกษา 
พ้ืนที่ระบำดของโรคปำกและเท้ำเปื่อย ต ำบลแกด ำ อ ำเภอแกด ำ จังหวัดมหำสำรคำม ในช่วง 1 

ธันวำคม 2560 ถึง 28 กุมภำพันธ์ 2561 มีจ ำนวน 4 หมู่บ้ำน ประกอบด้วย หมู่ที่ 10, 11, 14 และ 18  
จำกข้อมูลกำรสอบสวนโรคในครั้งนี้  พบว่ำมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและ/หรือกระบือได้รับผลกระทบ

รวม 37 รำย มีฝูงโคเนื้อและ/หรือกระบือ ที่มีสัตว์อย่ำงน้อยหนึ่งตัวในฝูงแสดงอำกำรตำมนิยำม รวม 8 รำย 
คิดเป็นอัตรำป่วยร้อยละ 21.62 (8/37) ของจ ำนวนเกษตรกรในพ้ืนที่เกิดโรค พบว่ำมีจ ำนวนสัตว์ป่วยรวม 13 
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ตัว จำกทั้งหมด 159 ตัว คิดเป็นอัตรำป่วยร้อยละ 8.18 โดยโคเนื้อมีอำกำรแสดงตำมนิยำม 11 ตัว คิดเป็น
อัตรำป่วยร้อยละ 8.27 (11/133) และกระบือมีอำกำรแสดงตำมนิยำม 2 ตัว คิดเป็นอัตรำป่วยร้อยละ 7.69 
(2/26) (ตำรำงที่ 1) 

ตารางที่ 1 จ ำนวนสัตว์กลุ่มเสี่ยง จ ำนวนสัตว์ป่วย และอัตรำป่วยต่อโรคปำกและเท้ำเปื่อย แยกรำยชนิดสัตว์ 
ต ำบลแกด ำ อ ำเภอแกด ำ จังหวัดมหำสำรคำม 1 ธันวำคม 2560 - 28 กุมภำพันธ์ 2561 

หมู่ที่ ชนิดสัตว์ 
จ านวน 

สัตว์กลุ่มเสี่ยง(ตัว) 
จ านวน 

สัตว์ป่วย(ตัว) 
อัตราป่วย 
(ร้อยละ) 

10 
โคเนื้อ  31 4 12.90 

กระบือ  6 2 33.33 

11 
โคเนื้อ  34 2 5.88 

กระบือ  3 0 0 

14 
โคเนื้อ  57 3 5.26 
กระบือ  8 0 0 

18 
โคเนื้อ  11 2 18.18 

กระบือ  9 0 0 

รวม (8) 159 13 8.18 

 กลุ่มอำยุของสัตว์กลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ อำยุมำกกว่ำ 2 ปี จ ำนวน 86 ตัว คิดเป็นร้อยละ 54.1 
(86/159) ของจ ำนวนสัตว์กลุ่มเสี่ยงทั้งหมด  พบว่ำ สัตว์ป่วยทั้งหมด 13 ตัว สัตว์ป่วยส่วนใหญ่มีอำยุมำกกว่ำ 
2 ป ีจ ำนวน 6 ตัว คิดเป็นอัตรำป่วยร้อยละ 46.15 (6/13) ของจ ำนวนสัตว์ป่วยทั้งหมด (ตำรำงท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 จ ำนวนสัตว์ป่วยและอัตรำป่วยต่อโรคปำกและเท้ำเปื่อยแยกตำมกลุ่มอำยุ ต ำบลแกด ำ อ ำเภอแกด ำ 
จังหวัดมหำสำรคำม 1 ธันวำคม 2560 - 28 กุมภำพันธ์ 2561 (n=13) 

กลุ่มอายุสัตว์ 
 

กระบือ 
ตัว (ร้อยละ) 

โคเนื้อ 
ตัว (ร้อยละ) 

รวม 
ตัว (ร้อยละ) 

จ านวนป่วย 
ตัว 

อัตราป่วย 
ร้อยละ 

น้อยกว่ำ 4 เดือน 3 (11.5) 16 (12.0) 19 (11.9) 0 0 
4 เดือน - 1 ปี 7 (26.9) 11 (8.3) 18 (11.3) 2 11.1 
1 ปี - 2 ป ี 5 (19.2) 31 (23.3) 36 (22.6) 5 13.9 
มำกกว่ำ 2 ปี 11 (42.3) 75 (56.4) 86 (54.1) 6 6.9 
รวม 26 (100.0) 133 (100.0) 159 (100.0) 13 8.2 

อำกำรทำงคลินิกท่ีพบมำกท่ีสุดในกำรระบำดครั้งนี้ 4 อันดับแรก ประกอบด้วย อำกำรซึม เบื่ออำหำร 
มีไข ้จ ำนวน 11 ตัว คิดเป็นร้อยละ 84.6 อำกำรน้ ำลำยไหลมำก จ ำนวน 11 ตัว คิดเป็นร้อยละ 84.6  อำกำรมี
แผลทีป่ำก จ ำนวน 6 ตัว คิดเป็นร้อยละ 46.2 และอำกำรขำกะเพลก เจ็บขำ  จ ำนวน 5 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
38.46 ตำมล ำดับ (รูปที่ 1) 
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ร้อยละ 7.69

30.77

30.77

38.46

46.15

84.62

84.62

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

มีน ้ำมูก

แผลที่จมูก

แผลที่กีบ

ขำกระเผลก เจ็บขำ

แผลที่ปำก

น ้ำลำยไหลมำก

ซึม เบื่ออำหำร มีไข้

อำกำรทำงคลินิก 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 อำกำรทำงคลินิกท่ีพบในพ้ืนที่เกิดโรคปำกและเท้ำเปื่อย ต ำบลแกด ำ อ ำเภอแกด ำ จังหวัดมหำสำรคำม 
1 ธันวำคม 2560 - 28 กุมภำพันธ์ 2561 (n=13) 

จำกข้อมูลกำรสัมภำษณ์เกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรเริ่มพบสัตว์ของตนเองมีอำกำรป่วยตำมนิยำมโรค
ปำกและเท้ำเปื่อยที่ก ำหนดในกำรสอบสวนโรคครั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวำคม ปี 2560 เป็นต้นมำ เมื่อพิจำรณำ
แผนภูมิกำรระบำดของโรค พบว่ำ เกิดโรคมำกที่สุดในช่วงสัปดำห์แรกของเดือนมกรำคม ปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่
ด ำเนินกำรสอบสวนและควบคุมโรค หลังจำกนั้นก็เริ่มพบสัตว์ป่วยลดลงในช่วงสัปดำห์สุดท้ำยของเดือน
มกรำคม แต่กลับมำพบสัตว์ป่วยเพิ่มอีกในช่วงท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2561 (รูปที่ 2) 

 

 
 
รูปที่ 2 แผนภูมิกำรระบำดของโรคปำกและเท้ำเปื่อย ต ำบลแกด ำ อ ำเภอแกด ำ จังหวัดมหำสำรคำม 1 
ธันวำคม 2560 - 28 กุมภำพันธ์ 2561 (n=13) 

0

2

0 0

4

2 2 2

0 0 0

1

0
0

1

2

3

4

5 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 19 ธ.ค. 60 26 ธ.ค. 60 2 ม.ค. 61 9 ม.ค. 61 16 ม.ค. 61 23 ม.ค. 61 30 ม.ค. 61 6 ก.พ. 61 13 ก.พ. 61 20 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61

วันเริ่มต้นสัปดำห์ 

จ ำนวนสัตว์ป่วย(ตัว) 
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สภาพแวดล้อมพื้นที่เกิดโรค 

 ลักษณะกำรเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพ้ืนที่เกิดโรค ส่วนใหญ่เกษตรกรจะท ำกำรปล่อยเลี้ยงในทุ่งนำ
ของตนเองซึ่งมีกำรล้อมรั้วกั้นบริเวณไว้ แต่ส ำหรับเกษตรกรบำงส่วน จะมีกำรไล่ต้อนสัตว์ไปยังทุ่งหญ้ำบริเวณ
ใกล้กับทุ่งนำหรือคอกสัตว์ของตนเอง (รูปที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 สภำพแวดล้อมพ้ืนที่เกิดโรคปำกและเท้ำเปื่อยในโคเนื้อและกระบือ ต ำบลแกด ำ อ ำเภอแกด ำ จังหวัด
มหำสำรคำม 1 ธันวำคม 2560 – 28 กุมภำพันธ์ 2561  

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 

 เมื่อน ำปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรคและกำรแพร่กระจำยโรคในครั้งนี้ จ ำนวน 7 ปัจจัย มำวิเครำะห์ด้วย
วิธี Univariate analysis (ตำรำงที่ 3) พบว่ำ ฝูงโคเนื้อและ/หรือกระบือ ที่ก ำหนดตำมนิยำมสัตว์ป่วยที่มีกำร
ใช้ทุ่งหญ้ำร่วมกัน มีโอกำสเกิดโรคได้มำกกว่ำฝูงที่ไม่ใช่ทุ่งหญ้ำร่วมกัน 6.25 เท่ำ 

ตารางท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดโรคและกำรแพร่กระจำยโรคปำกและเท้ำเปื่อยใน
โคเนื้อและกระบือ ต ำบลแกด ำ อ ำเภอแกด ำ จังหวัดมหำสำรคำม โดยวิธี Univariate analysis (n=37) 

ปัจจัยเสี่ยง 
ได้รับ/สัมผัส 
ปัจจัยเสี่ยง 

ไม่ได้รับ/สัมผัส 
ปัจจัยเสี่ยง OR (95%CI) P-value 

Case Control Case Control 

1 .ใช้ทุ่งหญ้ำร่วมกัน 4 4 4 25 6.25 (1.09-35.68) 0.029 

2 .ใช้แหล่งน้ ำร่วมกัน 6 18 2 11 1.83 (0.31-10.74) 0.617 
3. ประวัติกำรได้รับวัคซีน                   
   ภำยใน 1 ปี ก่อนเกิดโรค 

5 23 3 6 0.43 (0.08-2.36) 0.386 

4. มีประวัติบุคคลเข้ำ-ออก
ฟำร์ม 

5 15 3 16 1.78 (0.36-8.76) 0.479 
5. มีประวัติกำรน ำซำกสัตว์
เข้ำฟำร์ม 

0 3 8 26 Undefined 0.386 
6. มีประวัติกำรเคลื่อนย้ำยมี 
   พำหนะขนส่งสัตว์เข้ำ-ออก
ฟำร์ม 

3 6 5 23 2.30 (0.42-12.46) 0.386 

7. มีกำรใช้น้ ำยำฆ่ำเชื้อ 2 11 6 18 0.54 (0.09-3.19) 0.617 
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สรุปและวิจารณผ์ลการศึกษา 
 กำรศึกษำปัจจัยเสี่ยงของกำรระบำดของโรคปำกและเท้ำเปื่อยในโคและกระบือ พื้นที่ต ำบลแกด ำ 
อ ำเภอแกด ำ จังหวัดมหำสำรคำม ช่วงเวลำเดือนธันวำคม 2560 – เดือนกุมภำพันธ์ 2561 ในครั้งนี้ พบว่ำ
ปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรคระบำดมีควำมสัมพันธ์กับกำรใช้ทุ่งหญ้ำร่วมกันกับสัตว์ป่วยอย่ำงมีนัยส ำคัญ
(P<0.05) แต่กระนั้นควรศึกษำเพ่ิมเติมถึงปัจจัยเสี่ยงของกำรระบำดในด้ำนอ่ืนๆ อย่ำงเช่น ประวัติกำรเข้ำ-ออก
ของพำหนะขนส่งสัตว์ ประวัติกำรได้รับวัคซีนป้องกันโรค กำรน ำวัคซีนเข้ำสู่ตัวสัตว์ ตลอดจนแนวทำงในกำร
เก็บข้อมูลและรำยละเอียดเพ่ิมเติมในด้ำนอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับกำรศึกษำในครั้งต่อไป  สอดคล้องกับ 
Cleland และคณะ (1994) ซึ่งพบว่ำกำรใช้แปลงหญ้ำร่วมกันเป็นปัจจัยสัมพันธ์กับกำรเกิดโรค เมื่อไม่มีกำร
ปฏิบัติที่ดีด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ เช่นเดียวกันกับสุวิชัยและคณะ (2548) ก็พบว่ำกำรใช้แปลงหญ้ำ
ร่วมกับฟำร์มอ่ืนก็มีโอกำสเกิดโรคได้ เนื่องจำกลักษณะกำรเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพ้ืนที่ จะมีกำรต้อนสัตว์ไป
เลี้ยงในบริเวณทุ่งหญ้ำใกล้บริเวณคอกสัตว์ หำกมีสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคปำกและเท้ำเปื่อยใช้ทุ่งหญ้ำเหล่ำนี้ จะ
เป็นปัจจัยท ำให้กำรแพร่กระจำยโรคได้โดยง่ำย  
  สัตว์ป่วยที่พบในกำรระบำดของโรคในครั้งนี้จ ำนวนมำกกว่ำครึ่งมีประวัติกำรได้รับวัคซีนป้องกันโรค
ปำกและเท้ำเปื่อยภำยในหนึ่งปีก่อนกำรเกิดโรค อำจเนื่องจำกภูมิคุ้มกันในระดับฝูงสัตว์ไม่เพียงพอต่อกำร
ป้องกันโรค เนื่องจำกสัตว์ในฝูงไม่ได้รับวัคซีนครบทุกตัว ส่วนสัตว์ป่วยที่ไม่มีประวัติได้รับวัคซีนก่อนเกิดโรค 
อำจเนื่องจำกควำมเข้ำใจผิดของเกษตรกรเกี่ยวกับกำรท ำวัคซีนป้องกันโรคที่ยังมีเกษตรกรบำงส่วนเข้ำใจว่ำ
กำรท ำวัคซีนจะท ำให้สัตว์เจริญเติบโตช้ำ หรือกำรท ำวัคซีนในสัตว์ท้องจะท ำให้แท้ง จึงควรเน้นสร้ำงควำม
เข้ำใจที่ถูกต้อง ประชำสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นควำมส ำคัญและเข้มงวดปัจจัยด้ำนสุขภำพสัตว์และปัจจัยด้ำน
สิ่งแวดล้อมในกำรเลี้ยงสัตว์ของตนเอง  กำรให้สัตว์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบและตำมก ำหนดกำรรณรงค์
สร้ำงภูมิคุ้มกันทุกตัว กำรเข้มงวดระมัดระวังโดยเฉพำะกรณียำนพำหนะหรือพ่อค้ำสัตว์จำกภำยนอก เข้ำ-ออก
ฟำร์มและกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์เข้ำจำกต่ำงพ้ืนที่ เน้นย้ ำกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ 
และด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่สัตวแพทย์ประจ ำท้องทีเ่ป็นส ำคัญ  

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ สพ.ญ.ศุภธิดำ ภิเศก นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด

มหำสำรคำม น.สพ.มำโนชญ์ บุญรอด นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ และ น.สพ.ชนินทร์ น่ำชม 
นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 4  ที่ให้ค ำปรึกษำในกำรเขียนผลงำน  ตลอดจน
ค ำแนะน ำด้ำนสถิติกำรวิจัย 
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