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ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมพื้นทีส่หกรณ์โคนม            
แห่งหน่ึงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างเดอืนตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 

  นางสาวภัคธนัช  พรมบุญแก้ว 1*นายอัครพล  หงษส์วัสดิ์1* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนม
พ้ืนที่สหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์สมาชิกในสหกรณ์ทั้งหมด
จ านวน 76 ราย หลังจากมีการควบคุมโรคแล้ว พบฟาร์มเกิดโรคจ านวน 30 ฟาร์มในพ้ืนที่อ าเภอกุยบุรี          
4 ต าบล และอ าเภอเมือง 1 ต าบล สาเหตุการเกิดโรคส่วนใหญ่มาจากยานพาหนะ ซึ่งมาจากการใช้รถขนส่งนม
และรถขนส่งอาหารร่วมกัน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมที่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยมีการใช้รถขนส่งอาหารหรือรถส่งนมร่วมกับฟาร์มอ่ืน(OR=9.11 ; 95% CI 1.11-74.84)  
ปัจจัยฟาร์มโคนมอยู่ใกล้โรงฆ่าโคในรัศมี 10 กิโลเมตร(OR=3.85 ; 95% CI 1.25-11.83) ปัจจัยมีใช้รถขนส่ง
อาหารข้นจากต่างจังหวัดส่งถึงฟาร์มโดยตรง(OR=3.43 ; 95% CI 1.31-8.98)และปัจจัยสัตว์ไม่ได้รับวัคซีน
ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ80 ของฝูง(OR=3.14 ; 95% CI 1.13-8.77) มาตรการป้องกันและควบคุมโรค 
ประกอบด้วย การช่วยเหลือเกษตรกร    ที่หยุดส่งนมขณะเกิดโรค ปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosecurity system) ให้ดีขึ้น และการท าวัคซีนในสัตว์ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ80 ของฝูง น่าจะช่วยลดการ
ระบาดและการแพร่กระจายของโรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนทีไ่ด ้
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Risk factors offoot and mouth disease in dairy farms under a dairy 

cooperative in PrachuapKhiri Khanprovince during October 2018 to 

January 2019 

Phakthanat Promboonkaew1*Akkarapol Hongsawat2 

Abstract 

This study described the outbreak and identified potential risk factors of Foot and 

Mouth Disease in dairyfarms under a dairy cooperative. All of 76 cooperative members were 

interviewed after the outbreak was controlled.There were 30 disease farms in 4 Tambols of 

Kuiburi district and a Tambol of Mueang district during the outbreak. Most of outbreak cause 

was vehicle which was share milk and feed truck. Risk factors of statistical significance were 

using feed delivery truck or milk delivery truck with other farms (OR=9.11 ; 95% CI 1.11-74.84) 

The farms were within a 10 km radius of abattoir (OR=3.85 ; 95% CI 1.25-11.83), Directly use 

feed from other provinces(OR=3.43 ; 95% CI 1.31-8.98). Previous vaccination was less than 

80% of their herd (OR=3.14 ; 95% CI 1.13-8.77). Prevention and control measures including 

compensation from discard their milk during outbreak., bio-security improvement and>80% 

herd vaccination are recommended to reduce disease outbreak and spreading in this area. 
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บทน า 

โรคปากและเท้าเปื่อยเกิดจากเชื้อ Foot and Mouth Disease Virus (FMDV)  อยู่ ใน  family 

Picornaviridaeเป็น RNA virusมี 7 ซีโรไทป์ได้แก่ A, O, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 และ Asia 1 (เทิดศักดิ์

,2556) ปัจจุบันในประเทศไทยพบอุบัติการณ์ 3 ซีโรไทป์คือ O, A และ Asia 1 ระยะฟักตัวของโรคขึ้นกับชนิด

ของสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสปริมาณและวิธีที่สัตว์ได้รับเชื้อโดยโคมีระยะฟักตัวนาน 2 – 14 วัน แพะแกะมีระยะฟัก

ตัว 3 - 8 วัน และสุกรมีระยะฟักตัว 1-3 ตัว (CFSPH, 2007)ความสามารถคงอยู่ของไวรัสในสิ่งแวดล้อมข้ึนกับ

ชนิด และความเข้มข้นของไวรัส ความชื้น ภาวะกรดด่าง และอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนั้นๆ โดยเชื้อ FMDV 

สามารถมีชีวิตอยู่บนฟางข้าว20 สัปดาห์ บนเส้นขนโคที่ 18-20 องศาเซลเซียสนาน4 สัปดาห์ บนอุจจาระแห้ง 

14 วัน ในปัสสาวะ 39 วันในโคลนฤดูหนาวนาน 6 เดือน ในดินฤดูร้อน 3 วัน และในดินฤดูใบไม้ร่วง28 วัน 

(FAO, 2002; Alexandersenet al., 2003a)สัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสจะขับเชื้อออกนอกร่างกายหลายทาง ได้แก่           

สิ่งคัดหลั่งน้ านม น้ าลาย น้ าปัสสาวะ อุจจาระ น้ าเชื้อ สามารถติดต่อผ่านการสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อโดยตรง

หรือสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนเชื้อทางอ้อมและผ่านทางอากาศปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับเชื้อโดยตรง คือ ความ

หนาแน่นของฝูงสัตว์ รูปแบบการเลี้ยง การใช้แหล่งน้ าหรือทุ่งหญ้าร่วมกัน การเคลื่อนย้ายสัตว์หรืองานประกวด

สัตว์ การติดต่อทางอ้อมคือการที่สัตว์สัมผัสสิ่งที่ปนเปื้อนกับเชื้อ เช่น อาหารสัตว์ ยานพาหนะ เสื้อผ้า (FAO, 

2002) ทั้งนี้อาจจะมีการน าเชื้อผ่านทางโพรงจมูกของบุคคลที่เข้าเยี่ยมฟาร์ม ซึ่งเชื้อFMDV สามารถอยู่ในโพรง

จมูกได้นาน 16-22 ชั่วโมง (Wright et.al., 2010) การติดต่อของเชื้อ FMDV ผ่านทางอากาศในฟาร์มสุกร

ประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษพบว่าเชื้อสามารถแพร่ไปในระดับผิวดินและระดับน้ าทะเล ได้ไกลถึง 60 และ 300 

กิโลเมตร ตามล าดับ (Alexandersen et al., 2002b; OIE, 2009) การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคปากและเท้า

เปื่อยของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในภาคตะวันตกของประเทศไทย 

พบว่ามีเพียงปัจจัยที่ตั้งของฟาร์มโคนมที่อยู่ใกล้โรงฆ่าสัตว์กีบคู่มีโอกาสเกิดโรคเป็น 1.65 เท่าของฟาร์มโคนมที่

ไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้โรงฆ่าสัตว์กีบคู่ (กมลทิพย์, 2556)  

โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายให้แก่การผลิตปศุ

สัตว์ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่าย โดยเฉพาะในสัตว์กีบคู่ เช่น โค 

กระบือ แพะ แกะ สุกร ในโคนมจะท าให้โคมีผลผลิตที่ลดลง โคนมบางตัวไม่สามารถให้ผลผลิตต่อไปได้

จ าเป็นต้องคัดทิ้ง เกษตรกรเจ้าของโคจะต้องเสียเงินในการรักษา ควบคุมและป้องกันโรค ท าให้ต้นทุนการผลิต

สูงขึ้น(กมลทิพย,์2556) บางรายประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักจนถึงข้ึนเลิกเลี้ยง 
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงโคหนาแน่น มีการเลี้ยงโคเนื้อ 135,797 ตัว และโคนม 

36,880 ตัว รวมโคทั้งหมด 172,677 ตัว โดยจ านวนโคนมมากเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ อ าเภอที่มีจ านวน

ประชากรโคมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 52,496 ตัว รองลงมา ได้แก่ อ าเภอกุยบุรี 23,386 ตัว 

(กรมปศุสัตว์., 2562a) รายงานการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนที่อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – มกราคม 2562 พบรายงานทั้งหมด 7 ครั้ง เกิดในโคนมจ านวน 5 ครั้ง 

และโคเนื้อจ านวน 2 ครั้ง (กรมปศุสัตว์, 2562b) ซึ่งพบการระบาดมากในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม  

แต่ละครั้งที่เกิดโรคพบรายงานเพียง 1-2 ฟาร์ม แต่การระบาดในเดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562             

พบฟาร์มที่เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการระบาด

ของโรคปากและเท้าเปื่อยในครั้งนี้ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปากและเท้าในฟาร์มโคนมพ้ืนที่

สหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนในตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 เพ่ือน า

ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงไปใช้ในการวางแผน ควบคุม และป้องกัน โรคปากและเท้าเปื่อยต่อไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

รูปแบบการศึกษา 

เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) โดยท าการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 

2561 ถึงมีนาคม 2562 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่สหกรณ์โคนมกุยบุรี จ ากัด ทั้งหมด

จ านวน 76 ราย (ฟาร์มที่มี 2 เบอร์ถังนับเป็น 1 ฟาร์ม) ที่เลี้ยงโคนมระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 

2562  ในพ้ืนที่  6 ต าบลประกอบด้วย อ าเภอกุยบุรี 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลกุยบุรีเหนือ ต าบลหาดขาม              

ต าบลดอนยายหนู ต าบลกุยบุรี ต าบลสามกระทาย และอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์1 ต าบลได้แก่ ต าบลบ่อ

นอก 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพ้ืนที่สหกรณ์โคนมกุยบุรี จ ากัด

ทั้งหมดที่เลี้ยงโคนมระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 โดยก าหนดฟาร์มที่มีโคนมป่วยตามนิยาม

ของโรคปากและเท้าเปื่อย คือ โคนมมีอาการซึม มีไข้ มีเม็ดตุ่มใสพุพอง เกิดขึ้นในบริเวณปาก ลิ้น เหงือก 

เพดานปาก จมูก ข้างแก้ม ซอกกีบและหัวนม ตุ่มจะแตกภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าตุ่มภายในช่องปากแตกจะแสดง

อาการน้ าลายไหล ถ้าตุ่มบริเวณกีบแตกจะท าให้โคแสดงอาการขากระเผลก โคกินอาหารได้ลดลง ผลผลิตน้ านม

ลดลง (Alexandersen et al., 2002b; OIE, 2009) 

การวิเคราะห์ผล 

วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดเชิงพรรณและปัจจัยเสี่ยงเพ่ือหาความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับการเกิดโรคปาก

และเท้าเปื่อยด้วยวิธีการค านวณหาค่า odd ratio ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใช้โปรแกรม Epical 2000 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมพ้ืนที่สหกรณ์โคนมแห่งหนึ่ง         
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 พบว่ามีการระบาดของโรคปากและ
เท้าเปื่อยจ านวน 30 ฟาร์ม จากท้ังหมด 76 ฟาร์ม คิดเป็นความชุกร้อยละ 39.47 ฟาร์มที่เกิดโรค แบ่งออกเป็น
พ้ืนที่ 5 ต าบล ในอ าเภอกุยบุรี 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลกุยเหนือ ต าบลหาดขาม ต าบลดอนยายหนู ต าบลกุยบุรี 
และอ าเภอเมือง 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ่อนอก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดกับอ าเภอกุยบุรี โดยพ้ืนที่ที่พบการเกิดโรคใน      
โคนมมากที่สุดคือ ต าบลกุยเหนือ เกิดโรคถึง 23 ฟาร์มจากฟาร์มที่เป็นโรคทั้งหมด 30 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 
76.6 จากฟาร์มที่ เกิดโรคทั้งหมดรองลงมาคือ ต าบลหาดขามจ านวน 4 ฟาร์ม และต าบลดอนยายหนู                 
ต าบลกุยบุรี ต าบลบ่อนอก อย่างละ 1 ฟาร์ม 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนฟาร์มโคนมและร้อยละการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมพ้ืนที่

สหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 แบ่งตามราย

ต าบล 

ต าบล จ านวนฟาร์มโคนม จ านวนฟาร์มที่เกิดโรค ร้อยละการเกิดโรค 
(ราย) (ราย) 

ต าบลกุยเหนือ  31 23 74.19 
ต าบลหาดขาม  26 4 15.38 
ต าบลดอนยายหนู  2 1 50.00 
ต าบลกุยบุรี  4 1 25.00 
ต าบลสามกระทาย  4 0 0 
ต าบลเขาแดง  0 0 0 
ต าบลบ่อนอก อ.เมือง  9 1 11.11 
 รวม 76 30 39.47 
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ภาพที่ 1 แสดงพิกัดฟาร์มเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมพ้ืนที่สหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 
 
 จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ต าบลกุยเหนือมีประชากรโคหนาแน่นที่สุดในอ าเภอกุยบุรี พิกัด
ฟาร์มโคนมที่ เกิดโรคกระจายตัวในต าบลกุยเหนือถึง23 ฟาร์ม จากฟาร์มทั้ งหมดในต าบลกุยเหนือ               
31 ฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 74.19 รองลงมาคือ ต าบลหาดขาม พบฟาร์มเกิดโรคเพียง4 ฟาร์มจากฟาร์มทั้งหมด
26 ฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 15.38 และในต าบลบ่อนอก ต าบลกุยบุรี และต าบลดอนยายหนู ต าบลละ1 ฟาร์ม 

จากการศึกษาพบว่า18ฟาร์ม จาก 24ฟาร์ม(ฟาร์มทีเ่กิดโรคในต าบลกุยเหนือ 23 ฟาร์มและต าบลดอน
ยายหนู 1 ฟาร์ม)ใช้รถรับจ้างส่งนมร่วมกัน 3 คัน โดยรถทั้ง 3 คัน เกิดโรคทุกราย อีก 6รายที่เกิดโรคใช้รถ
ส่วนตัวส่งนมจ านวน5ราย อีก 1 รายใช้รถรับจ้างอีกคัน แต่เกิดโรคเพียงฟาร์มเดียวในรถคันนั้น และพบว่า 18
ฟาร์มจาก 25 ฟาร์ม (ฟาร์มที่เกิดโรคในต าบลกุยเหนือ 23 ฟาร์ม ต าบลดอนยายหนู 1 ฟาร์มและต าบลบ่อนอก 
1 ฟาร์ม) ใช้รถขนส่งอาหารข้นจากต่างจังหวัดถึงฟาร์มโดยตรง ส่วนฟาร์มในต าบลหาดขามจ านวน 26 ฟาร์ม
อยู่ห่างจากสหกรณ์ประมาณ 20 กิโลเมตร ท าให้มีรถรับจ้างส่งนมเพียง 3 คันไม่มีเกษตรกรมาส่งนมเอง               
รถขนส่งอาหารข้นเป็นรถรับจ้างหรือรถส่วนตัวในพ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งนี้พบโรงฆ่าโคจ านวน 1 แห่งในพื้นที่ต าบลกุย
บุรี 

 
ภาพที่ 2 แสดงพิกัดฟาร์มเกิดโรคและรัศมรีะยะ 10 กิโลเมตรจากโรงฆ่าโค 

 
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่ารัศมีระยะ 10 กิโลเมตรจากโรงฆ่าโค ครอบคลุมพ้ืนที่ฟาร์มโคนมในต าบล

กุยเหนือและต าบลกุยบุรีทั้งหมด ครอบคลุมฟาร์มโคนมพ้ืนที่ต าบลดอนยายหนู สามกระทายและหาดขาม
บางส่วน โดยฟาร์มเกิดโรคส่วนใหญ่อยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตรจากโรงฆ่าโค ยกเว้นฟาร์มที่อยู่ในต าบลหาดขาม 



 

8 
 

ระยะเวลาในการระบาดจากการสอบสวนโรคย้อนหลังพบว่า การระบาดเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 

2561 จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 88 วัน ผลทางห้องปฏิบัติจากการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเยื่อ

เป็นโรคปากและเท้าเปื่อย ซีโรไทป์เอ สาเหตุการเกิดโรคจากท้ัง 30 ฟาร์ม สามารถแบ่งได้ตามตารางดังนี้ 

ตารางที่2 สาเหตุการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยจากการสอบสวนโรคในฟาร์มโคนมพ้ืนที่สหกรณ์โคนม

แห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 จ านวน 30 ฟาร์ม 

สาเหตุการเกิดโรค จ านวน

ฟาร์ม 

ร้อยละ หมายเหตุ 

บุคคล (หมอผสมเทียม) 2 6.67   

เคลื่อนย้ายสัตว์ (ซื้อโคต่างพ้ืนที่จากสื่อออนไลน์) 1 3.33 ฟาร์มแรกท่ีแสดงอาการ 

ยานพาหนะ (รถส่งนม/รถขนส่งอาหาร) 18     60.00   

ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด 9  30.00   

รวม 30     

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการเกิดโรคในครั้งนี้เกิดจากการปนเปื้อนเชื้อผ่านยานพาหนะ 

บุคคล และการเคลื่อนย้ายสัตว์  
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ตารางที่ 3 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมพ้ืนที่สหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562(Case=30 Control= 46) 

 
ปัจจัยเสี่ยง case control OR 95%Cl p-

value 

ฟาร์มเกษตรกรรายย่อยจ านวนสัตว์≤50 ตัว  12/18  19/27 0.95 0.37-2.42 0.899 

สัตว์ไม่ได้รับวัคซีนครอบคลุม≥ร้อยละ80ของฝูง  13/17  9/37 3.14 1.13-8.77 0.048 

เกษตรกรฉีดวัคซีนให้โคเอง  12/18  25/21 0.56 0.22-1.42 0.322 

ไม่มีการพ่นน้ าฆ่าเชื้อท าลายเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์ม  29/1  44/2 1.32 0.11-15.21 1.00* 

มีการใช้รถขนส่งอาหาร/รถส่งนมร่วมกับฟาร์มอ่ืน  29/1  35/11 9.11 1.11-74.84 0.022* 

ฟาร์มอยู่ใกล้โรงฆ่าโคในรัศมี 10 กิโลเมตร  25/5  26/20 3.85 1.25-11.83 0.029 

ใช้รถขนส่งอาหารข้นจากต่างจังหวัดส่งถึงฟาร์ม  18/12  14/32 3.43 1.31-8.98 0.020 

**หมายเหตุ ปัจจัยไม่มีการพ่นน้ าฆ่าเชื้อท าลายเช้ือโรคก่อนเข้าฟาร์มและปัจจัยมีการใช้รถขนส่งอาหาร/รถส่งนมร่วมกับฟาร์ม

อื่น ใช้ Fisher exact test ในการค านวณค่า p –value 

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมที่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ ปัจจัยมีการใช้รถขนส่งอาหารหรือรถส่งนมร่วมกับฟาร์มอ่ืน
(OR=9.11 ; 95% CI 1.11-74.84)  ปัจจัยฟาร์มโคนมอยู่ใกล้โรงฆ่าโคในรัศมี 10 กิโลเมตร(OR=3.85 ; 95% 
CI 1.25-11.83) ปัจจัยมีใช้รถขนส่งอาหารข้นจากต่างจังหวัดส่งถึงฟาร์มโดยตรง(OR=3.43 ; 95% CI 1.31-
8.98) และปัจจัยที่สัตว์ไม่ได้รับวัคซีนครอบคลุม≥ร้อยละ80 ของฝูง (OR=3.14 ; 95% CI 1.13-8.77)  
ส่วนปัจจัยฟาร์มเกษตรกรรายย่อยจ านวนสัตว์≤50 ตัวปัจจัยการให้เกษตรกรฉีดวัคซีนเอง และปัจจัยไม่มีการ

พ่นน้ าฆ่าเชื้อท าลายเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์มไม่มีความส าคัญทางนัยสถิติ 
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วิจารณ์และสรุปผล 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมพ้ืนที่สหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 ได้แก่ ปัจจัยที่เกษตรกรมีการใช้รถขนส่งอาหาร

หรือรถส่งนมร่วมกับฟาร์มอ่ืน ปัจจัยฟาร์มโคนมอยู่ใกล้โรงฆ่าโคในรัศมี 10 กิโลเมตร ปัจจัยมีใช้รถขนส่งอาหาร

ข้นจากต่างจังหวัดส่งถึงฟาร์มโดยตรง และปัจจัยที่สัตว์ไม่ได้รับวัคซีนครอบคลุมมากกว่าร้อยละ80 ของฝูงโดยมี

โอกาสเกิดโรค 9.11 3.85 3.43 และ3.14 ตามล าดับ สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดโรคครั้งนี้มาจากการใช้

ยานพาหนะขนส่งนมหรืออาหารร่วมกัน ทั้งนี้ฟาร์มแรกท่ีป่วยมีการเคลื่อนย้ายสัตว์จากต่างจังหวัดโดยไม่ได้แจ้ง

ทางปศุสัตว์ ขณะที่โคป่วยเกษตรกรไม่ได้แจ้งปศุสัตว์และยังส่งนมตามปกติ จึงให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ

ปนเปื้อนมากับยานพาหนะ บุคคล หรืออุปกรณ์ไปยังฟาร์มอ่ืนๆตามมา 

ความชุกของเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย ในฟาร์มโคนมพ้ืนที่สหกรณ์ โคนมแห่งหนึ่ งในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 39.47 พบการเกิดโรคในพ้ืนที่              

5 ต าบล คือ ต าบลกุยเหนือ ต าบลหาดขาม ต าบลดอนยายหนู ต าบลกุยบุรี และต าบลบ่อนอก พบมากท่ีสุดใน

ต าบลกุยเหนือ คิดเป็นร้อยละ 76.6 

สาเหตุที่เกิดการระบาดในพ้ืนที่ต าบลกุยเหนือจ านวนมาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงโคนมและ        

โคเนื้อหนาแน่น ฟาร์มโคนมอยู่ใกล้เคียงกัน ฟาร์มที่เกิดโรคส่วนใหญ่ใช้รถรับจ้างขนส่งนมร่วมกัน สอดคล้องกับ

การศึกษาที่พบว่าปัจจัยการใช้รถขนส่งอาหาร/ส่งนมร่วมกับฟาร์มอ่ืนมีโอกาสเกิดโรคได้ถึง 9.11 เท่าโดยเฉพาะ

ในต าบลกุยเหนือที่มีเกษตรกรโคนมและโคเนื้อหนาแน่นที่สุดในอ าเภอกุยบุรี ซ่ึงในพื้นที่ที่เลี้ยงโคหนาแน่นมักมี

กิจกรรมที่สามารถน าเชื้อเข้ามาในพ้ืนที่ได้หลายอย่าง เช่น การซื้อขายแลกเปลี่ยนโค การขายซากโค ท าให้เกิด

การเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกในพ้ืนที่เป็นประจ า หากเกษตรกรโคนมต้องการขายโคหรือซากโคพ่อค้าหรือคนรับ

ซื้อโคจากโรงฆ่าจะเข้ามารับโคถึงฟาร์มโดยตรง ซึ่งโรงฆ่า โคแห่งนี้ รับโคจากหลายๆพ้ืนที่ ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ท าให้โรงฆ่าโคเป็นแหล่งรวมโรคและแพร่กระจายโรคไดอ้ย่างดี โดยเชื้อไวรัสFMDV สามารถมี

ชีวิตอยู่ได้ในมูลสัตว์แห้งได้นาน 14 วัน ในปัสสาวะ 39 วัน ในน้ า 50 วัน (AUSVETPLAN, 2000; AVIS, 2002)

และอยู่ในระบบทางเดินหายใจของคนได้นาน 24 ชั่วโมง  (Donaldson, 2004) จึงมีโอกาสท าให้เกิดการ

แพร่กระจายโรคผ่านทางยานพาหนะและคนที่สัมผัสเชื้อได้ โดยผลการศึกษานี้ที่พบว่าฟาร์มอยู่ใกล้โรงฆ่าโคใน

รัศมี 10 กิโลเมตร มีโอกาสเกิดโรคได้ 3.85เท่า สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยบน

เครือข่ายสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

พบว่า ปัจจัยที่ตั้งของฟาร์มโคนมที่อยู่ใกล้โรงฆ่าสัตว์กีบคู่มีโอกาสเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย 1.65 เท่าของ
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ฟาร์มโคนมที่ไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้โรงฆ่าสัตว์กีบคู่  (กมลทิพย์, 2556) และสอดคล้องกับการศึกษาการศึกษาปัจจัย

เสี่ยงของการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างปี 2557-2559 พบว่า

ฟาร์มที่อยู่ใกล้ตลาดนัดค้าสัตว์หรือแหล่งรวมสัตว์ในรัศมี 10 กิโลเมตร มีโอกาสเกิดโรค 3.46 เท่า (รัชภูมิ 

ม.ป.ป) 

ทั้งนี้ฟาร์มส่วนใหญ่ในต าบลกุยเหนือยังมีปัจจัยการใช้รถขนส่งอาหารข้นจากต่างจังหวัดถึงฟาร์ม

โดยตรง ในที่นี้คือ รถของบริษัทแห่งหนึ่งจากจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีจ านวนหลายคันและขนส่งหลายสหกรณ์         

ปกติรถขนส่งอาหารในพ้ืนที่อ าเภอกุยบุรี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) รถขนส่งอาหารของบริษัทที่มาจาก

จังหวัดราชบุรีเข้าถึงฟาร์มโดยตรง และ 2) รถรับจ้างในพ้ืนที่ที่รับอาหารจากสหกรณ์โคนมไปส่งยังฟาร์ม หากใช้

ถนนเพชรเกษมแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน จะแบ่งได้ เป็นฝั่ งต าบลหาดขามกับฝั่ งต าบลอ่ืนๆที่ เหลือ                 

พบว่ารถขนส่งของบริษัทวิ่งส่งทั้งหมด 33 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 43.42 ของฟาร์มทั้งหมดในสหกรณ์และส่ง

เฉพาะฝั่งต าบลอ่ืนๆยกเว้นต าบลหาดขาม การใช้รถขนส่งอาหารข้นจากต่างจังหวัดขนส่งถึงฟาร์มนี้  มีโอกาส

เกิดโรคได้ 3.43เท่า ดังนั้นปัจจัยนี้น่าจะมีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการระบาดฝั่งต าบลอ่ืนๆได้ ส่วนฝั่งต าบล           

หาดขามใช้รถรับจ้างในพ้ืนที่หรือรถส่วนตัวขนส่งอาหารเอง จากการสอบสวนพบว่าสาเหตุการเกิดในพ้ืนที่

ต าบลหาดขามเกิดจากหมอผสมเทียมเข้ารักษาโคในฟาร์ม Rojanasthienet al.(2006) แสดงให้เห็นว่าการเข้า

ฟาร์มของบุคคลภายนอกเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย โดยการเลี้ยงโคนมทางภาคเหนือของ

ประเทศไทยมีปัจจัยเสี่ยงคือ การที่เจ้าหน้าที่เข้ามาผสมเทียมและจ านวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ามีโอกาสเกิดโรค 5.12 

และ 3.14 เท่า ตามล าดับ 

ฟาร์มโคนมที่ไม่ได้รับวัคซีนครอบคลุมมากกว่าร้อยละ80 ของฝูงมีโอกาสเกิดโรคเป็น 3.14 เท่าของ

ฟาร์มที่ได้รับวัคซีนครอบคลุมมากกว่าร้อยละ80 ของฝูง สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของ

โรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างปี 2557-2559 พบว่าสัตว์ที่ไม่ได้รับการฉีด

วัคซีนครอบคลุมทั้งฝูงและตามก าหนดมีโอกาสเกิดโรค 6.22 เท่า(รัชภูมิ, ม.ป.ป) โดยปัจจัยว่าใครเป็นคนท า

วัคซีนระหว่างเกษตรกรฉีดเองกับเจ้าหน้าที่ฉีดไม่มีความแตกต่างกันทางนัยสถิติ เพราะไม่ว่าใครฉีดวัคซีน        

แต่ถ้าจ านวนสัตว์ไม่ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ80 ของฝูงก็มีโอกาสเกิดโรคได้ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะขอวัคซีนไว้

ฉีดเองหรือให้เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนเฉพาะกลุ่มแม่โค กลุ่มโคทดแทนมักจะไม่ได้ฉีดวัคซีน เนื่องจากไม่สามารถ

บังคับสัตว์ได้ ดังนั้นปัจจัยจ านวนโคท่ีได้รับวัคซีนจึงส าคัญกว่าปัจจัยที่ใครเป็นผู้ฉีด 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่ในสหกรณ์แห่งนี้เป็นฟาร์มขนาดกลาง หมายถึง ฟาร์มที่มีแม่โคอยู่

ระหว่าง 20-100 ตัว แต่ไม่มีระบบการจัดการตามหลักการป้องกันโรคที่ดี หรือระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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(Biosecurity system) ไม่มีการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อท าลายเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์ม จากการศึกษานี้พบว่าปัจจัยไม่มี

การพ่นน้ าฆ่าเชื้อท าลายเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์มในภาวะปกติระหว่างกลุ่มที่เป็นโรคและไม่เป็นโรค ไม่มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากฟาร์มโคนมส่วนใหญ่ไม่มีการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อใน

ภาวะปกติ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มขนาดเล็กหรือขนาดกลาง แต่เมื่อได้ยินข่าวการระบาดถึงจะมีการพ่นน้ าฆ่าเชื้อ 

โรยปูนขาวหรือปิดฟาร์ม ทั้งนี้ความเข้มงวดในการปฏิบัติแต่ละฟาร์มก็แตกต่างกันไป ขนาดฟาร์มเป็นปัจจัยต่อ

การเกิดโรคในประเทศญี่ปุ่น โดยฟาร์มโคขนาดใหญ่และขนาดกลางมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 25.52 และ 

15.65 เท่าเม่ือเทียบกับฟาร์มโคขนาดเล็ก(Hayamaet al., 2011) 

 

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ในสหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ประกอบด้วย  

1) ส่งเสริมให้สหกรณ์โคนมหรือกรมปศุสัตว์มีมาตรการชดเชยหรือช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่หยุดส่ง

นมจากการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

2) ควรให้ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและสหกรณ์โคนมทุกศูนย์มีมาตรการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อรถส่งนมรถส่ง

อาหารอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงมกราคมของทุกปี  

3) ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและด่านกักกันสัตว์ในพ้ืนที่ร่วมกันตั้งจุดสกัดพ่อค้าและพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ

ในโรงฆ่าสัตว์หรือแหล่งรวบรวมสัตว์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปี 

4) ขอความร่วมมือรถขนส่งอาหารจากต่างจังหวัดทุกคันพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อรถก่อนเข้าฟาร์มทุกครั้ง  

5) อบรมเกษตรกรและสร้างความเข้าใจเรื่องการท าวัคซีนให้ครอบคลุมจ านวนสัตว์มากกว่าร้อยละ80

ของฝูง โดยเฉพาะกลุ่มฝูงโคทดแทนที่เกษตรกรมักจะไม่ได้ฉีด 
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