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บทคัดยอ 

 โรคปากและเทาเปอยเปนโรคติดตอท่ีสามารถแพรกระจายไดง ายและรวดเร็วสามารถพบไดใน  
สัตวกีบคู สรางความเสียหายกับอุตสาหกรรมการผลิตสัตวท้ังภายในประเทศและการคาขายกับตางประเทศ การศึกษา
คร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคปากและเทาเปอยในโคนมของอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2559  โดยรวบรวมขอมูลจากรายงานการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาและ 
การสัมภาษณเจาของสัตวท้ังฟารมท่ีมีและไมมีการระบาดของโรค นําเสนอขอมูลท่ัวไปดวยสถิติเชิงพรรณนาแลวทําการ
วิเคราะหขอมูลปจจัยเส่ียงของการระบาดดวยการศึกษาแบบ Case-Control ดวยคา Odds ratio ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95% ผลการศึกษาพบวามีรายงานพบโรคปากและเทาเปอยท้ังหมด 24 ฟารมจาก 99 ฟารม  คิดเปน 24.24% พบ  
ซีโรไทป O  มากท่ีสุดและพบมากในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม เม่ือศึกษาถึงปจจัยเส่ียงในการระบาดของโรค
คร้ังน้ีพบวา ปจจัยเส่ียงของการระบาดของโรคปากและเทาเปอย ไดแก มีการเคล่ือนยายสัตวเขา-ออกฟารม (OR=7.50; 
95% CI 2.33-24.13) ฟารมเกษตรกรรายยอย (≤50ตัว) (OR=4.87; 95% CI 1.06-22.44) มีการขายหรือซ้ือโคภายใน
ฟารมโดยพอคา (OR=4.58; 95% CI 1.73-12.12) ไมมีการพนยาฆาเช้ือโรคสําหรับยานพาหนะกอนเขาฟารม  
(OR=4.00; 95% CI 1.51-10.61)  โคไมไดรับการฉีดวัคซีนครอบคลุมท้ังฝูงและตามกําหนด (OR=3.90; 95%  
CI 1.32-11.54) ฟารมอยูใกลกับสถานท่ีเล้ียงสัตวกีบคูชนิดอ่ืน (OR=3.25; 95% CI 1.25-8.42) ตามลําดับ แนว
ทางการควบคุมปองกันการระบาดของโรคปากและเทาเปอย คือ ควบคุมการเคล่ือนยายสัตว ปองกันการเกิดโรคใน
ฟารมดวยมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพและฉีดวัคซีนใหครอบคลุมท้ังฝูงและพ้ืนท่ีในชวงรณรงคของกรมปศุสัตว 
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Study of risk factors for foot-and-mouth disease in dairy cows 

Of Thep Sathit District Chaiyaphum Province 2016 

Surasit Wichai Saeng 1 Wichai Konghome 2 

Abstract 

 Foot-and-mouth disease is a contagious disease that can spread easily and quickly. This 
disease can be found in pairs of hoof animals, causing damage to the domestic animal production 
industry and trading with foreign countries. This study has an objective to study about the risk 
factors for foot-and-mouth disease in the cows of ThepSathit District, Chaiyaphum, between January 
– December, 2016. By collecting the information from the epidemiological investigation report and 
interviewing the farm owner. Both of the farms with and without the outbreaks present general data 
with the descriptive statistics and analyze the risk factor of the outbreaks by a case control study 
with “Odds ratio” at the 95% confidential level. The results from the study showed that Foot-and-
mouth disease was found in 24 from 99 farms, representing 24.24%. Zerotype O was found mostly 
in November and December. When studying the risk factors for the outbreak, it was found that the 
risk factors for Foot-and-mouth disease outbreaks were moving animals in or out of the farm. 
(OR=7.50; 95% CI 2.33 – 24.13) the farm of the crofters ( ≤ 50 animals) (OR=4.87; 95% CI 1.02 – 
22.44) have the selling or buying the cows within the farm by the merchants (OR=4.58 ; 95% CI 1.73 
– 12.12) no disinfectant spraying for vehicles before entering the farm (OR = 4.00; 95%  
CI 1.51 - 10.61) the cows were not covered by the vaccine according to the schedule (OR = 3.90 ; 
95% CI 1.32 – 11.54) The farm is close to other hoof animals (OR = 3.25; 95% CI 1.25 - 8.42) in order. 
The guidelines for controlling the outbreak of foot-and-mouth disease are to control the animals’ 
relocation, preventing the disease on the farms with biological safety measures and vaccination to 
cover the whole herd and the area, during the campaign of the Department of Livestock 
Development. 
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บทนํา 

 โรคปากและเทาเปอย เปนโรคติดตอท่ีสามารถแพรกระจายเช้ือไดงายและรวดเร็ว (Onono et al, 2013) 
สามารถกอโรคไดในสัตวกีบคูหลายชนิด  เชน  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  และสัตวปาอีกประมาณ 70 ชนิด 
(Jamal & Belsham, 2013)  สงผลกระทบกับอุตสาหกรรมการผลิตสัตวของไทยอยางสูง  ท้ังจากการเสียหายทางดาน
ผลผลิตและการคาขายกับตางประเทศเพราะไมนําเขาสัตวมีชีวิต  เน้ือสัตวหรือผลิตภัณฑสัตวจากประเทศไทยเน่ืองจาก
ยังมีโรคปากและเทาเปอยระบาดอยู  ซ่ึงโรคน้ีเม่ือเกิดในโคนมทําใหผลผลิตนํ้านมลดตํ่าและอาจสงผลกระทบถึงผลผลิต
นํ้านมในหน่ึงวงรอบการใหนํ้านม  โคนมบางตัวไมสามารถใหผลผลิตตอไปไดตองคัดท้ิง  ทําใหเกษตรกรเจาของสัตวมี
ตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน  
 โรคปากและเทาเปอยเกิดจากเช้ือ Foot and Mouth Disease Virus ซ่ึงอยูในวงศ Picornaviridae  
สกุล Aphthovirus  เปน RNA virus แยกเปน 7 ซีโรไทป ไดแก A, Asia1, C, O, SAT1, SAT2 และ SAT3 มีมากกวา 
60 ซับไทป(Sinkala et al,2014; CFSPH, 2007;OIE, 2009)  สัตวท่ีติดเช้ือไมสามารถสรางภูมิคุมกันขามซีโรไทปได 
(คณิศักด์ิ, 2543;สุพล, 2543;กิจจา และคณะ, 2537;OIE,2009)  ประเทศไทยมีการรายงาน การเกิดโรคปากและเทา
เปอยคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2496 เปนชนิดซีโรไทป A  หลังจากน้ันในป พ.ศ. 2497 มีรายงานการระบาดเปนชนิดซีโรไทป 
Asia1  และในป พ.ศ. 2500  มีการรายงานการระบาดเปนชนิดซีโรไทป O (Chaisrisongkram, 1993)  อาการของ 
โรคปากและเทาเปอยจะพบไดหลังจากสัตวไดรับเช้ือประมาณ 2 - 8 วัน  ซ่ึงเปนระยะฟกตัวของโรค  โดยสัตวจะมี
อาการไข  ซึม  เบ่ืออาหาร  เกิดเม็ดตุมใสท่ีเย่ือบุภายในชองปาก  ล้ิน  เหงือก  เตานม  กีบ  หลังจากน้ันประมาณ  
2-3 วัน  ตุมจะแตก  และเกิดการลอกของเน้ือเย้ือ  ทําใหสัตวเจ็บปาก  ไมกินอาหาร นํ้า ลายไหล  พบแผลท่ีเตานม 
ท่ีเทามักพบบริเวณไรกีบหรือซอกกีบ  โรคน้ีอัตราการปวยสูงอัตราการตายตํ่ามักพบการตายในลูกสัตว  ในโคนมทําให
ปริมาณนํ้านมลดลงและจะหยุดการนํ้านมในท่ีสุด   
 จังหวัดชัยภูมิ ในพ้ืนท่ีอําเภอเทพสถิต  มีเกษตรกรผูเล้ียงโคนมหนาแนนท่ีสุด  ท้ังหมดจํานวน 99 ราย 
 ( ม.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 2559)  มีจํานวนโคนมประมาณ 3,700 ตัว  ในพ้ืนท่ีการเล้ียง 2 ตําบล  คือ  ตําบลวะตะแบก  
65 ราย  ตําบลหวยยายจ๋ิว 34 ราย  และมีสหกรณโคนม/ศูนยรวมนม จํานวน 1 แหง คือ สหกรณโคนมเทพสถิต จํากัด 
โดยฟารมของเกษตรกรสวนใหญยังไมผานการรับรองมาตรฐานฟารม (GAP)  อําเภอเทพสถิตไมพบการระบาดของ 
โรคปากและเทาเปอยมาต้ังแตป พ.ศ.2549  ตอมาในป พ.ศ.2559 กลับพบการระบาดของโรค  จึงไดทําการศึกษาโดยมี
วัตถุประสงค  เพ่ือหาสาเหตุของโรคและปจจัยเส่ียงท่ีมีอิทธิพลสําคัญตอการระบาดของโรค  ดวยการรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามในฟารมท่ีไมพบการระบาดและขอมูลสอบสวนโรคในฟารมท่ีพบการระบาด  รวมท้ังขอมูลท่ีแสดงถึงปจจัย
ตางๆท่ีสงผลกระทบตอปญหาท่ีเกิดไมวาจะเปนปจจัยจากเช้ือโรคสัตวและจากส่ิงแวดลอม  เพ่ือนําผลท่ีไดมาใชในการ
กําหนดแนวทางการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาวิเคราะหหาสาเหตุและปจจัยเส่ียงของการเกิดโรคปากและเทาเปอยในฟารมโคนมของเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีอําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  ชวงเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2559  และกําหนดแนวทางมาตรการปองกัน 
ควบคุมโรคปากและเทาเปอยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีการและขั้นตอนการศึกษา 

 1. ศึกษาขอมูลทางระบาดวิทยาของโรคปากและเทาเปอยในพ้ืนท่ีอําเภอเทพสถิต  ท่ีเกษตรกรประกอบอาชีพ
เล้ียงโคนมหนาแนนท่ีสุดและเกิดการระบาดของโรค  คือ  ตําบลวะตะแบกและตําบลหวยยายจ๋ิว  จากขอมูล 
การสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคสัตวเบ้ืองตน (กคร.2)  ไดแก  ประวัติสัตวปวย  เชน  สัตวท่ีเกิดโรค
เปนรายแรก  วันท่ีปวย  อาการ  สภาพแวดลอม  ประวัติการไดรับวัคซีนปองกันโรค  ประวัติการเคล่ือนยายเขา-ออก 
รวมท้ังประวัติการเกิดโรคมากอนในฝูงท่ีเกิดโรค  หรือพ้ืนท่ีใกลเคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร  ชวงระหวางเดือน มกราคม - 
ธันวาคม พ.ศ. 2559  

 2. ดําเนินการคํานวณขนาดตัวอยางดวยโปรแกรม Epilnfo version 7  ใชแบบ Unmatched case-control 
โดยใชอัตราสวน case : control  เทากับ 1:3  มีขนาดตัวอยางเทากับ 99 ตัวอยาง  (case=24, control=75)  ท่ีระดับ
ความเช่ือม่ัน 95%  โดยนิยามของฟารมสัตวปวย (case)  คือฟารมโคนมอยางนอย 1 ตัวท่ีแสดงอาการตามนิยามสัตว
ปวยสงสัยโรคปากและเทาเปอยของกรมปศุสัตว  (สัตวกีบคูมีนํ้าลายไหลยืดหรือมีเม็ดตุมใสหรือแผลหลุมท่ีปาก/ล้ิน/
กีบ/จมูก/เตานม หรือขาเจ็บ/กีบเจ็บ  อาจมีอาการรวมกับการเปนไขหรือนํ้านมลดหรือเค้ียวเอ้ืองลดลง)  ท่ีเกิดโรคเปน
ฟารมแรกของการระบาด  ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559  และฟารมท่ีไมพบสัตวปวย (control)  
คือ  ฟารมท่ีไมพบสัตวปวยตามนิยามสัตวปวยสงสัยของกรมปศุสัตวท่ีอยูในรัศมี 5 กิโลเมตรของการเกิดโรคในชวงเวลา
เดียวกันกับการเกิดโรค  เลือกฟารมท่ีพบการเกิดโรคของพ้ืนท่ีอําเภอเทพสถิตใน 2 ตําบลท่ีมีการเล้ียงโคนม  คือ  ตําบล
วะตะแบกเปนฟารมท่ีเกิดโรค  จํานวน 18 ฟารม  ไมเกิดโรคจํานวน 47 ฟารม  รวม 65 ฟารม  และตําบลหวยยายจ๋ิว
เปนฟารมท่ีเกิดโรค จํานวน 6 ฟารม ไมเกิดโรคจํานวน 28 ฟารม  รวม 34 ฟารม  รวมฟารมโคนมท้ัง 2 ตําบลคือ  
99 ฟารม โดยคิดการเกิดโรค 1 ฟารมตอการเกิดโรค 1 คร้ัง  ระหวางเดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 3. เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ  เกษตรกรเจาของฟารมดวยแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยเส่ียงดานการจัดการ
ภายในฟารม  ประกอบดวย  การเ ล้ียงสัตว กีบคูชนิดอ่ืนภายในฟารม  ฟารมอยู ใกล กับโรงฆาสัตว กีบคู  
(รัศมี 5 กิโลเมตร)  ฟารมอยูใกลกับสถานท่ีเล้ียงสัตวกีบคูชนิดอ่ืน  ฟารมเกษตรกรรายยอย (≤50 ตัว)  ไมมีการพน
นํ้ายาฆาเช้ือโรคสําหรับยานพาหนะกอนเขาฟารม  การใชหญาจากทุงหญาสวนตัวเปนอาหาร  การใชหญาจากทุงหญา
สวนตัวและทุงหญาสาธารณะเปนอาหาร  การขนสงนํ้านมดิบโดยใชรถฟารมใกลเคียง  การขนสงนํ้านมดิบโดยใช 
รถรับจาง  การขนสงนํ้านมดิบโดยใชรถสวนตัว  มีการขายหรือซ้ือโคภายในฟารมโดยพอคามีการเคล่ือนยายสัตว 
เขา-ออกฟารม  การเขามาภายในฟารมของเจาหนาท่ีผสมเทียม  สัตวแพทย  การเขามาของเพ่ือนบานท่ีเล้ียงโคนม  
การใชรถขนสงอาหารโดยรถบริษัท  การใชรถขนสงอาหารโดยรถรับจาง  การใชรถขนสงอาหารโดยรถสวนตัว  โคไมได
รับการฉีดวัคซีนครอบคลุมท้ังฝูงและตามกําหนด  และการทราบขาวการเกิดโรคในพ้ืนท่ี 

  4. นําเสนอขอมูลทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนาดวยการแจกแจงความถ่ีเปนรอยละ  วิเคราะหหาปจจัยเส่ียง 
ตอการเกิดโรคระบาดของโรคปากเทาเปอยโดยวิธี Univariate analysis โดยใชโปรแกรม Epilnfo TM7 ของ center 
of Disease control and prevention  
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 5. กําหนดแนวทาง  มาตรการปองกันควบคุมโรคปากและเทาเปอย  หากมีการเกิดการระบาดของโรคซํ้าอีก 
สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาขอมูลการเกิดโรคปากเทาเปอยในฟารมโคนมพ้ืนท่ีอําเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  ระหวางวันท่ี  
1 มกราคม  ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2559  พบวามีการระบาดของโรคใน 2 ตําบล  คือ  ตําบลวะตะแบก 18 ฟารม 
ตําบลหวยยายจ๋ิว 6 ฟารม  จากท้ังหมด 99 ฟารม  คิดเปนรอยละ 18.18  และรอยละ 6.06  ตามลําดับ  โดยชวงเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคมพบการระบาดมากท่ีสุด  ดังแสดงในตารางท่ี 1 และกราฟแผนภูมิแทงท่ี 1   

ตารางที่1 แสดงจํานวนฟารมโคนมที่พบการระบาดในพื้นที่ตําบลวะตะแบกและตําบลหวยยายจิ๋ว พื้นที่อําเภอ 
             เทพสถิต ระหวางเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 ตําบล ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม 
(ฟารม) 

วะตะแบก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 18 
หวยยายจ๋ิว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 

  

 

กราฟแผนภูมิแทงที่ 1 แสดงจํานวนฟารมโคนมที่พบการระบาดของโรคปากและเทาเปอยพื้นที่อําเภอเทพสถิต 
ตําบลวะตะแบกและตําบลหวยยายจิ๋ว ระหวางเดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 ผลการตรวจจําแนกชนิดไวรัสโรคปากและเทาเปอยโดยวิธี ELISA typing  ทดสอบหลังการผานตัวอยางลงบน
เซลลเพาะเล้ียง (virus isolate)  ผลการทดสอบเปนไทปโอ 18 คร้ังและไทปเอ 3 คร้ัง  และพบผลการทดสอบ 
ทางโมเลกุลโดยวิธี RT-PCR  ท่ีใหผลเปนบวก (poritive)  แตไมสามารถแยกไทปได 3 คร้ัง  ดังแสดงในตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนรายงานการเกิดโรคปากและเทาเปอยในฟารมโคนมพื้นที่อําเภอเทพสถิต ในชวงเดือน 
     มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559 แยกตามซีโรไทป 

ตําบล ซีโรไทป O ซีโรไทป A ซีโรไทป Asia1 ไมสามารถระบุซีโรไทปได รวม 
วะตะแบก 14 2 - 2 18 
หวยยายจ๋ิว 4 1 - 1 6 

  จากขอมูลการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา  สาเหตุสวนใหญท่ีทําใหเกิดการระบาดของโรคเน่ืองจากมีการ
เคล่ือนยายโคนมเขามาภายในฟารม  โดยพบวาสัตวตัวท่ีเคล่ือนยายเขามาจะแสดงอาการปวยกอน จํานวน 15 ครั้ง  
(คิดตามจํานวนสัตวท่ีแสดงอาการ)  มียานพาหนะจากภายนอกเขาฟารมจํานวน 6 คร้ัง  และมีการปนเปอนของเช้ือมา
กับคนหรืออุปกรณจํานวน 3 คร้ัง  คิดเปนรอยละ 62.50, 25.00, และ 12.50  ตามลําดับ    
 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนครั้งการระบาดของโรคปากและเทาเปอยในพื้นที่อําเภอเทพสถิต ในชวงมกราคม -   
                ธันวาคม พ.ศ.2559 

สาเหตุการเกิดโรค จํานวนครั้ง รอยละ 
การเคล่ือนยายสัตว 15 62.50 
ยานพาหนะ 6 25.00 
ปนเปอนมากับคน/อุปกรณ 3 12.50   

 จากขอมูลการสอบสวนโรคไดทําการศึกษาเพ่ือคนหาปจจัยเส่ียงท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดโรค  โดยการใช
แบบสอบถามกลุมผูเล้ียงโคนม  จํานวน 99 ฟารม  พบฟารมท่ีเกิดการระบาด จํานวน 24 ฟารม ใน 2 ตําบล  
ณ ชวงเวลาท่ีไดทําการศึกษา  ซ่ึงไดนําปจจัยเส่ียงมาวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุการเกิดโรค  ตามตารางท่ี 4  
 
ตารางแสดงที่ 4 ปจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคปากและเทาเปอยในพื้นที่อําเภอเทพสถิต ในชวงมกราคม -   
                     ธันวาคม พ.ศ. 2559 (case=24, control=75) 

ปจจัยเสี่ยง case control OR 95% CI. p-value 
การเล้ียงสัตวกีบคูชนิดอ่ืนภายในฟารม 5/19 15/60 1.05 0.34-3.28 0.9294 
ฟารมอยูใกลกับโรงฆาสัตวกีบคู  
(รัศมี 5 กิโลเมตร) 

7/17 23/52 0.93 0.34-2.55 0.8893 

ฟารมอยูใกลกับสถานท่ีเล้ียงสัตวกีบคูชนิดอ่ืน  13/11 20/55 3.25 1.25-8.42 0.0128 
ฟารมเกษตรกรรายยอย (≤50 ตัว) 22/2 52/23 4.87 1.06-22.44 0.0283 
ไมมีการพนยาฆาเช้ือโรคสําหรับยานพาหนะ 
กอนเขาฟารม 

16/8 25/50 4.00 1.51-10.61 0.0039 

การใชหญาจากทุงหญาสวนตัวเปนอาหาร 14/10 43/32 1.04 0.41-2.64 0.9312 
การใชหญาจากทุงหญาสวนตัวและทุงหญา 
สาธารณะเปนอาหาร 

10/14 32/43 0.96 0.38-2.44 0.9312 

การขนสงนํ้านมดิบ 
 - รถฟารมใกลเคียง 3/21 10/65 0.93 0.23-3.69 0.9162 
 - รถรับจาง                                                                                 18/6 60/15 0.75 0.25-2.22 0.6020 
  - รถสวนตัว 3/21 5/70 2.00 0.44-9.07 0.3614 
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มีการขายหรือซ้ือโคภายในฟารมโดยพอคา 15/9 20/55 4.58 1.73-12.12 0.0013 
มีการเคล่ือนยายสัตวเขา-ออกฟารม 20/4 30/45 7.50 2.33-24.13 0.0002 
การเขามาของเจาหนาท่ีผสมเทียม สัตวแพทย 22/2 72/3 0.46 0.07-2.29 0.3987 
การเขามาของเพ่ือนบานท่ีเล้ียงโคนม 5/19 27/48 0.47 0.16-1.39 0.1667 
การใชรถขนสงอาหารสําเร็จรูป 
 - รถบริษัท 9/15 40/35 0.53 0.20-1.35 0.1769 
 - รถรับจาง 9/15 26/49 1.13 0.44-2.93 0.8004 
 - รถสวนตัว 6/18 9/66 2.44 0.77-7.77 0.1221 
โคไมไดรับการฉีดวัคซีนครอบคลุมท้ังฝูงและ  
ตามกําหนด 

19/5 37/38 3.90 1.32-11.54 0.0102 

การทราบขาวการเกิดโรคในพ้ืนท่ี 4/20 18/57 0.63 0.19-2.10 0.4519 
 จากตารางท่ี 4 ปจจัยเส่ียงท่ีเลือกใชในการวิเคราะห จํานวน 15 ปจจัย  พบวามีปจจัยเส่ียงท่ีมีความสัมพันธตอ
การเกิดโรคปากและเทาเปอยในฟารมโคนมท่ีมีนัยสําคัญ (p<0.05)  ไดแก  มีการเคล่ือนยายสัตวเขา-ออกฟารมมีโอกาส
เกิดโรค 7.50 เทา  ฟารมเกษตรกรรายยอย(≤50 ตัว)  มีโอกาสเกิดโรค 4.87 เทา  มีการซ้ือขายโคภายในฟารม 
โดยพอคามีโอกาสเกิดโรค 4.58 เทา ไมมีการพนนํ้ายาฆาเช้ือโรคสําหรับยานพาหนะกอนเขาฟารม  มีโอกาสเกิด 
โรค 4.00 เทา  โคไมไดรับการฉีดวัคซีนครอบคลุมท้ังฝูงและตามกําหนดมีโอกาสเกิดโรค 3.90 เทา  และฟารมอยูใกลกับ
สถานท่ีเล้ียงสัตวกีบคูชนิดอ่ืนมีโอกาสเกิดโรค 3.25 เทา ตามลําดับ  ปจจัยเส่ียงท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก  การเล้ียง
สัตวกีบคูชนิดอ่ืนภายในฟารม  ฟารมอยูใกลกับโรงฆาสัตวกีบคู  การใชหญาจากทุงหญาสวนตัวเปนอาหาร  การใชหญา
จากทุงหญาสวนตัวและทุงหญาสาธารณะเปนอาหาร  การขนสงนํ้านมดิบดวยรถฟารมใกลเคียง/รถรับจาง/รถสวนตัว 
การเขามาของเจาหนาท่ีผสมเทียมและสัตวแพทย  การเขามาของเพ่ือนบานท่ีเล้ียงโคนม  การใชรถขนสงอาหาร
สําเร็จรูปดวยรถบริษัท/รถรับจาง/รถสวนตัว  และการทราบขาวการเกิดโรคในพ้ืนท่ี  

สรุปและวิจารณ 

 การระบาดของโรคปากและเทาเปอยในพ้ืนท่ีอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ในชวงเดือนมกราคม - ธันวาคม 
พ.ศ. 2559  ชวงท่ีพบการระบาดของโรคมากท่ีสุดจะเปนชวงท่ีมีสภาพอากาศเย็น  มีลมแรง  ซ่ึงสัมพันธกับการเกิดโรค
ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม  บงช้ีวาสภาวะแวดลอมมีความเก่ียวของกับการระบาดในพ้ืนท่ีซ่ึงสอดคลอง
กับ Sutmoller  และคณะไดรายงานวา ในพ้ืนท่ีตอนใตของทวีปอเมริกาใตมีการระบาดของโรคปากและเทาเปอย
คอนขางถ่ีในชวงฤดูใบไมรวง  ซ่ึงสวนหน่ึงการระบาดของโรคจะเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีมีความช้ืนสูงและ 
อุณหภูมิตํ่า (Sutmoller et al., 2003)  ซ่ึงเกษตรกรผูเล้ียงโคนม เม่ือพบสัตวปวยดวยโรคปากและเทาเปอยสวนมาก 
เจาหนาท่ีจะไดรับแจงการระบาดของโรคเม่ือโรคมีการระบาดระยะเวลาหน่ึงแลว  จึงทําใหมีผลตอการเก็บตัวอยาง 
สงตรวจ  จากการสงตัวอยางตรวจพบซีโรไทปโอมากท่ีสุดรองลงมาคือซีโรไทปเอ  สวนซีโรไทปเอเชียวันไมพบ 
การระบาด  (ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต, 2545-2552)  
 จากผลการศึกษาในครั้งน้ีพบวาปจจัยเส่ียงในการเกิดโรคปากและเทาเปอยในฟารมโคนม  ไดแก  สัตวมีการ
เคล่ือนยายเขาออกฟารมเปนฟารมเกษตรกรรายยอย  มีการซ้ือขายโคภายในฟารมโดยพอคา  ไมมีการพนนํ้ายาฆาเช้ือ
โรคสําหรับยานพาหนะกอนเขาฟารม  โคไมไดรับการฉีดวัคซีนครอบคลุมท้ังฝูงตามกําหนดและการท่ีฟารมอยูใกลกับ
สถานท่ีเล้ียงสัตวกีบคูชนิดอ่ืน  ตามลําดับ  
 อําเภอเทพสถิตมีการเล้ียงโคนมหนาแนนและมีพ้ืนท่ีรอยตอติดกับอําเภอลําสนธิ  อําเภอเทพารักษ   
จังหวัดลพบุรี ซ่ึงมีเกษตรกรประกอบอาชีพเล้ียงโคนมมักมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนโคนมเปนประจํา  ทําใหมีการ
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เคล่ือนยายสัตวเขาออกพ้ืนท่ีตลอดเวลาสงผลใหเช้ือไวรัสเขามาในพ้ืนท่ีไดงายไมวาจะมากับสัตวท่ียังไมแสดงอาการปวย
แตมีเช้ือไวรัสในรางกาย  ปนเปอนมากับยานพาหนะหรืออุปกรณ  โดยพบวาเกษตรกรผูเล้ียงโคนมสวนใหญเปนผูเล้ียง
รายยอยไมมีระบบปองกันโรคภายในฟารมท่ีดี  ซ่ึงมาตรการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)  เปนส่ิง
หน่ึงท่ีสามารถควบคุมหรือปองกันเช้ือเขาฟารมไดดวยการกําจัดเช้ือกอนเขาฟารม  ปองกันไมใหเช้ือเขามาในฟารม
โดยงาย  มีการกักสัตวใหมกอนเขาฝูงก็จะทําใหฟารมลดความเส่ียงในการเกิดโรคปากและเทาเปอยได  (สุวิชัยและคณะ, 
2549)  การมีพอคาสัตวเขามาภายในฟารมเพ่ือซ้ือขายสัตวเปนปจจัยเส่ียงอีกอยางหน่ึง  เน่ืองจากมีการสัมผัสกับเช้ือใน
พ้ืนท่ีท่ีเกิดโรคไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนเพราะคนเปนปจจัยท่ีสําคัญติดตอทางการสัมผัสทางออม  ไดแก  คนสัมผัสกับอุปกรณ 
การเล้ียงสัตว  ยานพาหนะ  เส้ือผา (FAO, 2002)  โดยพบวาอาจมีการนําเช้ือผานทางโพรงจมูกของคนท่ีเขาฟารม  
ซ่ึงเช้ือไวรัสโรคปากและเทาเปอยสามารถอยูในโพรงจมูกไดนาน 16-22 ช่ัวโมง (Wright et al., 2011)  และการติดตอ
ทางสัมผัสเช้ือโดยตรงจากฟารมหน่ึงไปยังอีกฟารมมีระยะฟกตัว 2-14 วัน (Garland and Donaldson, 1990) 
 เกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนใหญจะทําการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยเอง  อาจทําใหสัตวทุกตัวภายใน
ฟารมได รับวัคซีนไมครบทุกตัวหรือครบกําหนดตามโปรแกรมเน่ืองจากความเขาใจท่ีผิดและคาดเคล่ือนของ 
ตัวเกษตรกรเอง  เชน  ฉีดวัคซีนแลวปริมาณนํ้านมจะลดลงหรือถึงฉีดวัคซีนแลวก็ยังเกิดโรคได  เปนตน  เม่ือภายใน
พ้ืนท่ีเดียวกันมีการทําวัคซีนไมพรอมกันหรือไมครบตามกําหนด  ทําใหเกิดภาวะระดับภูมิคุมกันระดับสูงและระดับตํ่าใน
พ้ืนท่ีไมเทากัน  เม่ือมีการระบาดของโรคจึงมีการแพรกระจายไปยังพ้ืนท่ีไมมีหรือมีระดับภูมิคุมกันโรคตํ่าไดงาย  
โดยพบวาสัตวท่ีไดรับวัคซีนครบตามกําหนดสามารถติดเช้ือไวรัสปากและเทาเปอยไดแตจะลดการเพ่ิมจํานวนเช้ือบริเวณ
คอหอยและสัตวจะลดการแสดงอาการของโรค  ซ่ึงจะเปนการชวยลดการแพรเช้ือโรคตามมา (Gibson et al., 1984; 
Doel et al., 1994; Cox et al., 1999; Aggarwal et al., 2002; Bruvkner et al., 2010)  การใชวัคซีนจะมี
ประสิทธิภาพ  วัคซีนน้ันตองเปนเช้ือชนิดเดียวกับชนิดท่ีเกิดการระบาดในพ้ืนท่ี  มีการเก็บรักษาและขนสงวัคซีนอยูใน
สภาวะท่ีเหมาะสม  สัตวในพ้ืนท่ีไดรับวัคซีนอยางครอบคลุม (Bruvkner et al., 2010)  สําหรับการควบคุมโรคจะเกิด
ประสิทธิภาพเม่ือสัตวเปาหมายมีระดับภูมิคุมกันท่ีสามารถปองกันโรคมากกวารอยละ 75 (Singh, 2011) 
 ฟารมเกษตรกรผูเล้ียงโคนมมีโอกาสเส่ียงตอการติดเช้ือโรคปากและเทาเปอยได  หากมีท่ีต้ังใกลกับสถานท่ีเล้ียง
สัตวกีบคูชนิดอ่ืนประกอบกับฟารมขาดระบบปองกันโรคท่ีดี  โดยพบวาสถานท่ีเล้ียงสัตวกีบคูเม่ือพบการระบาดของโรค 
เช้ือโรคไวรัสปากและเทาเปอยแลวเช้ือสามารถแพรไปทางอากาศได  ข้ึนกับชนิดของไวรัส  สภาพภูมิประเทศ  อุณหภูมิ 
ความช้ืนสัมพัทธ  ทิศทางและความเร็วลม  ซ่ึงความช้ืนท่ีเหมาะสมในการแพรเช้ือผานทางอากาศคือระดับความช้ืนท่ี
มากกวารอยละ 55 ข้ึนไป (Alexandersen et al., 2003)  จากการเกิดการระบาดของโรคปากและเทาเปอยในประเทศ
ฝร่ังเศสและอังกฤษ เปนผลมาจากการแพรเช้ือผานทางอากาศจากสุกร  เช้ือไวรัสปากและเทาเปอยสามารถแพรไปได
ไกล 60 และ 300 กิโลเมตรจากระดับผิวดินและระดับนํ้าทะเลตามลําดับ (Donaldson and Alexandersen, 2002; 
OIE, 2009)  โค  สุกร  และแกะ  สามารถแพรเช้ือกอนแสดงอาการของโรคไดโดย  โค  สุกร  และแกะ สามารถแพร
เช้ือไดเร็วท่ีสุดคือ 1.95 2.15 และ 3.20 วันกอนแสดงอาการ (Alexandersen et al., 2003; Orsel et al., 2009)  
 นอกจากน้ีในสวนของปจจัยอ่ืน  เชน  การเล้ียงสัตวกีบคูชนิดอ่ืนภายในฟารม  ฟารมอยูใกลกับโรงฆาสัตวกีบคู 
การใชหญาจากทุงหญาสวนตัว  การใชหญาจากทุงหญาสวนตัวและทุงหญาสาธารณะ  รถท่ีใชขนสงนํ้านมดิบ  การเขา
มาของเจาหนาท่ีผสมเทียมและสัตวแพทย  การเขามาของเพ่ือนบานท่ีเล้ียงโคนม  การใชรถขนสงอาหารและการทราบ
ขาวการเกิดโรคในพ้ืนท่ี  ถึงแมวาจะเปนปจจัยเส่ียงท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติในการศึกษาครั้งน้ีแตอาจเปนปจจัยท่ีนํา 
เช้ือโรคเขาสูฟารมไดหากฟารมขาดการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีดี 
 จากผลการศึกษาปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคปากและเทาเปอยในคร้ังน้ี  สามารถนํามาพิจารณาเพ่ือหามาตรการ
ในการควบคุมและปองกันการระบาดของโรคในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิไดดังน้ี 
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แนวทางมาตรการควบคุมปองกันโรคในพื้นที่ 

 1. การจัดทําแผนเตรียมความพรอมในการควบคุมโรคในชวงท่ียังไมมีการระบาดของโรค  สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดและสํานักงานปศุสัตวอําเภอตองมีแผนการเตรียมความพรอมลวงหนาทุกระดับท้ังดานบุคลากร  วัสดุอุปกรณ
และยานพาหนะ  เม่ือมีการระบาดของโรคเจาหนาท่ีตองเขาไปสอบสวนโรค  เก็บตัวอยางเพ่ือยืนยันหาสาเหตุ  สํารวจ
สัตวปวยและสัตวท่ีมีความเส่ียง  ควบคุมการเคล่ือนยาย  ใชนํ้ายาฆาเช้ือโรคพนทําลายเช้ือโรคในพ้ืนท่ีเกิดการระบาด
และพ้ืนท่ีจากจุดเกิดโรครัศมี 5 กิโลเมตร  แจงผูบังคับบัญชารวมถึงการประกาศพ้ืนท่ีเขตโรคระบาดช่ัวคราวและการ
กําหนดเขตเฝาระวังโรคปากและเทาเปอยท้ังจังหวัดหากพบการระบาดเปนบริเวณกวางในหลายอําเภอ  ทําการฉีด
วัคซีนปองกันโรคใหกับสัตวในรัศมี 5 กิโลเมตร (Ring vaccination)  และทําการประชาสัมพันธใหประชาชนและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนฝายปกครอง  ประชาสัมพันธจังหวัด  ผูนําชุมชนหรือหมูบาน  แจงใหทราบถึงการ
ระบาดของโรคโดยใชเครือขายกลุมผูเล้ียงสัตวท่ีมีอยูในทุกอําเภอชวยประชาสัมพันธอีกทาง 
 2. ประสานดานกักกันสัตวรวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดต้ังจุดตรวจสัตว  กําหนดใหเจาหนาท่ีของสํานักงาน 
ปศุสัตวอําเภอดําเนินการรักษาสัตวปวยจนหายเพ่ือลดการกระจายของโรคไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน  โดยการทํางานจะเปนลักษณะ
การทํางานเชิงรุก  เชน  การคนหาโรค  การทราบสถานะทางภูมิคุมกัน การทราบเร่ืองการเคล่ือนยายสัตวเขาพ้ืนท่ี 
นอกจากจะทําใหทราบโรคไดเร็วข้ึนยังชวยใหการเขาไป  การเขาไปควบคุมโรคทําไดเร็วข้ึนโดยทํางานในรูปแบบ
เครือขายมีการทํางานรวมมือกันหลายฝายหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการควบคุมโรค 
 3. เกษตรกรผูเล้ียงสัตวสวนมากเปนการเล้ียงระบบรายยอยขาดการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosecurity)  มีความเขาใจผิดตอการฉีดวัคซีน  เม่ือเกิดโรคไมแจงโรคหรือแจงโรคชา  เน่ืองจากกลัวจะสูญเสียรายได
สูญเสียโอกาสในการคาขาย  ดังน้ันเจาหนาท่ีรับผิดชอบตองปรับทัศนคติในการเล้ียงสัตวใหทราบถึงความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนเม่ือมีการระบาดของโรคในพ้ืนท่ีไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  ดานสังคมและเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ควบคุมโรคปากและเทาเปอยอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ 

 1. สงเสริมใหความรูกับเกษตรกรผูเล้ียงสัตวเก่ียวกับระบบการเล้ียงท่ีมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosecurity system)  เพ่ือเขาสูฟารมท่ีมีระบบปองกันโรคและการเล้ียงสัตวท่ีเหมาะสม ( Good farming 
management ) 

 2. เนนยํ้าใหเกษตรกรทราบถึงระเบียบและมาตรการในการควบคุมการเคล่ือนยายสัตว  หากมีการเคล่ือนยาย
สัตวขามจังหวัดตองมีการขอใบอนุญาตการเคล่ือนยายสัตว 
 3. ใหความรูและปรับทัศนคติเชิงบวกในการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยใหความรูเร่ืองโรคสัตว 
การแจงเจาหนาท่ีเม่ือพบการเกิดโรคภายใน 24 ช่ัวโมง  สรางความตระหนักใหทราบถึงความเสียหายเม่ือมีการเกิด 
โรคระบาดโดยจะสงผลกระทบตอผลผลิตและรายไดเปนอยางมาก  
 4. รณรงคในการฉีดวัคซีนใหพรอมกันทุกพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมการสรางภูมิคุมกันโรคในระดับสูงและระดับพ้ืนท่ีเทากัน 
สามารถปองกันการเกิดโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.1 ช่ือ..................................สกุล..................................หมูท่ี.........บาน..............................ตําบล..................... 
อําเภอ....................................จังหวัด................................ 

 

1.2  ระดับการศึกษา 

(  ) 1. ไมไดรับการศึกษา 

(  ) 2. ประถมศึกษา 

(  ) 3. มัธยมศึกษาตอนตน 

 

(  ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

(  ) 5. อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา 

(  ) 6. ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

 

1.3  อาชีพ 

(  ) 1. เกษตรกรรม 

(  ) 2. รับจาง 

(  ) 3. ธุรกิจสวนตัว 

 

(  ) 4. คาขาย 

(  ) 5. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(  ) 6. อ่ืน  ๆ.................................... 

 

1.4  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

(  ) 1. ตํ่ากวา 20,000 บาท 

(  ) 2. 20,001 – 50,000 บาท 

(  ) 3. 50,000 – 100,000 บาท 

(  ) 4. มากกวา 100,000 บาท 

 

 

1.5  ประสบการณการเล้ียงโคนม 
(  ) 1. 1 - 5 ป 
(  ) 2. 5 - 10 ป 
(  ) 3. มากกวา 10 ป 
 
1.6  จํานวนโคนมท้ังหมด .............ตัว 
 
 

 

 

 

การจัดการฟารม  

 

1. มีการเล้ียงสัตวกีบคูชนิดอ่ืนภายในฟารม  ใช  ไมใช  

2. ฟารมอยูใกลกับโรงฆาสัตวกีบคู(รัศมี 5 กิโลเมตร)  ใช  ไมใช  

3. ฟารมอยูใกลกับสถานท่ีเล้ียงสัตวกีบคูชนิดอ่ืน  ใช  ไมใช  

4. จํานวนโคนมภายในฟารม (ตัว)  1 – 50  มากกวา 50  
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5. มีการพนยาฆาเช้ือโรคสําหรับยานพาหนะกอนเขา

ฟารม 

 

 ใช 

 

 ไมใช 

 

6. การใชหญาจากทุงหญาสวนตัวเปนอาหาร  ใช  ไมใช  

7. การใชหญาจากทุงหญาสวนตัวและทุงหญาสาธารณะ

เปนอาหาร 

 

 ใช 

 

 ไมใช 

 

8. รูปแบบการขนสงนํ้านมดิบ  รถฟารมโคนม

ใกลเคียง 

 รถรับจาง  รถสวนตัว 

9. มีการขายหรือซ้ือโคภายในฟารมโดยพอคา  ใช  ไมใช  

10. มีการเคล่ือนยายสัตวเขา-ออกฟารม  ใช  ไมใช  

11. การเขามาของเจาหนาท่ีผสมเทียม สัตวแพทย  ใช  ไมใช  

12. การเขามาของเพ่ือนบานท่ีเล้ียงโคนม  ใช  ไมใช  

13. การใชรถขนสงอาหารสําเร็จรูป  รถบริษัท  รถรับจาง รถสวนตัว 

14. มีการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย ตาม

โครงการรณรงคของกรมปศุสัตว 

 ใช  ไมใช  

15. ในป 2559 ทานรูหรือไมวามีการเกิดโรคปากและเทา

เปอยในพ้ืนท่ีอําเภอเทพสถิต 

 ใช  ไมใช  

 

กรณีฟารมเคยปวยดวยโรคปากและเทาเปอย 

19. พบโรคโดย  เจาของสัตว  เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว  อ่ืน  ๆ 

 เม่ือวันท่ี..........เดือน................................พ.ศ. ................ 

20. ประวัติสัตวปวย (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

  เปนสัตวท่ีอยูในพ้ืนท่ี  

  เปนสัตวท่ีเคล่ือนยายมาใหม เม่ือวันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ. ............ 

 

     เจาของสัตวไดจัดการกับสัตวท่ีเปนโรคอยางไร    

  ฆาและชําแหละซาก ท่ี ............................................... 

  เอาไปบริจาคหรือจําหนาย ท่ี ............................................... 

  ทําลายซากโดยการฝงหรือเผา ท่ี ............................................... 

  รักษาสัตวปวย (ระบุการรักษาและผูรักษา ) ............................................... 

  อ่ืน  ๆ(ระบุ) ............................................... 
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 21. สัตวท่ีเล้ียงแสดงดอาการปวยตามน้ีหรือไม     

  มีไข เบ่ืออาหาร   

  มีอาการทางประสาท   

  มีเม็ดตุมพุพอง บริเวณ ปาก/ไรกีบ/เตานม   

  แทงลูก   

  ดีซาน   

  มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ   

  ทองเสีย   

  นํ้าลายไหลยืด   

  มีโลหิตไหลบริเวณรูขุมขน ปาก จมูก หู ทวาร   

  คอบวม   

  อ่ืน  ๆ   

22. ในบริเวณรอบฟารมมีตลาดนัดคาสัตวในรัศมี 10 กิโลเมตรหรือไม    

  ไมมี   

  มี ระบุช่ือและระยะหางจากพ้ืนท่ีเกิดโรค ..........................................................   

23. ในบริเวณรอบฟารมมีโรงฆาสัตวหรือแหลงฆาสัตวในรัศมี 10 กิโลเมตรหรือไม    

  ไมมี   

  มี (  ) ผานการรับรองของกรมปศุสัตว 

        (  ) ไมผานการรับรองของกรมปศุสัตว 

ระบุช่ือโรงฆาสัตวและระยะหางจากฟารม .............................................................. 

  

24. ในบริเวณรอบฟารมมีแหลงรวมสัตวท่ีไมใชตลาดนัดคาสัตวและโรงฆาสัตวในรัศมี 10 กิโลเมตรหรือไม 

  ไมมี   

  มี ระบุช่ือสถานท่ีของแหลงรวมสัตว วัตถุประสงคท่ีรวมสัตว และระยะหางจากฟารม  

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

25. การจัดการฟารมและการปองกันโรคเขาฟารม    

 - มีการทําความสะอาด ฆาเช้ือบุคคล/ยานพาหนะกอนเขาฟารมหรือไม  มี  ไมมี 

 - มีการกักสัตวตัวใหมกอนปลอยเล้ียงรวมฝูงหรือไม  มี กักเปนเวลา.............วัน  

   ไมมี  

 - มีการใชรถขนสงอาหาร/รถสงนม คันเดียวกับฟารมอ่ืนหรือไม   มี  ไมมี 

 - ในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนสัตวเร่ิมปวย มีคนเขามารับซ้ือสัตว 

  ภายในฟารมหรือไม 

 มี  ไมมี 

 

26. ภูมิคุมกันโรค  

  

 - สัตวในฝูงเคยไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยหรือไม   เคย  

 

 ไมเคย 
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27. สัตวเล้ียงฟารมน้ีเคยมีการระบาดของโรคน้ีมากอนหรือไม   เคย  ไมเคย 

28. พ้ืนท่ีใกลเคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพ้ืนท่ีเคยเกิดโรคมากอนหรือไม  เคย  ไมเคย 

    

 

 

ลงช่ือ ......................................................... 

                                                                                                    เกษตรกรเจาของฟารม 

หมายเหตุ  แบบสอบถามน้ีไดมาจากการนําแบบรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคระบาดสัตว 
(กคร.2) ของสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว มาปรับปรุงเพ่ิมเติม ขอมูลระหวางเดือน 
มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

 


