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บทคัดยอ 

จากความตองการบริโภคเนื้อสัตวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นแตศักยภาพในการผลิตโค-กระบือยังไม
เพียงพอ ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศเมียนมาร 
โรคปากและเทาเปอยเปนโรคระบาดสัตวที่สําคัญกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงในสัตวกีบคูสามารถแพรกระจายได
อยางรวดเร็ว โดยโรคนี้ไมทําใหสัตวตายแตสงผลกระทบตอภาพรวมอุตสาหกรรมการเลี้ยงปศุสัตวเนื่องจากเปนขอ
กีดกันทางการคาระหวางประเทศ การนําเขาเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยผานโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมารถือ
วาเปนความเสี่ยงถึงแมประเทศไทยจะยังพบการระบาดของโรคปากและเทาเปอยและมีมาตรการในกําจัดโรคปาก
และเทาเปอยอยางตอเนื่อง เพราะไมทราบสถานการณโรคปากและเทาเปอยในประเทศเมียนมารอยางแทจริง 
การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนําเขาเชื้อไวรัสปากและเทาเปอย
เขาสู ประเทศไทยผานการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมารและประเมินมาตรการปองกันโรคท่ี
ดําเนินการในปจจุบันรวมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยเก็บขอมูลจากเจาหนาท่ีดานกักกันสัตว
ของกรมปศุสัตวและประมวลผลความเสี่ยงตามแบบจําลองซึ่งใชโปรแกรม Model Risk 5 version 5.1.0.3 
วิธีการสุมแบบ Monte Carlo และคํานวณ 10,000 รอบ จากผลการประเมินความเสี่ยงพบวา โอกาสในการนํา
เชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทยผานการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตใน 1 ปคือ 6.78×10-2 หมายความวา 
หากมีการนําเขาโค-กระบือจากประเทศเมียนมารจํานวน 100 ครั้งจะมีโอกาสนําเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอย
เขาประเทศไทยประมาณ 7 ครั้ง ซึ่งถือวาความเสี่ยงคอนขางสูง ดังนั้น การเลือกนําเขาโค-กระบือจากแหลงที่มี
ความชุกของโรคต่ํารวมกับการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการปองกันโรคที่ดําเนินการในปจจุบัน เชน การเพิ่ม
ความไวในการสังเกตทางอาการ และเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนใหมีความคุมโรคจะชวยลดความเสี่ยงของการ
นําเขาเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทยได 
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Abstract 

 With the increased demand for meat in Thailand and in order to be proficient to supply the 
domestic consumption, the meat industry heavily depends on live cattle and buffaloes 
importation from neighboring countries such as Myanmar. Foot and mouth disease (FMD) is the 
highly contagious transboundary disease of cloven-hoofed animals. The disease has a major impact on the 
farmer’s livelihood as well as economic consequences as the result of international trade restriction. 
Introduction of FMDV poses a threat to Thailand since there has been an implementation of continuing 
effort to eradicate FMD from the country and FMD situation in Myanmar remained unclear. There are many 
potential routes in introducing FMDV into Thailand but this study specifically aimed to assess the probability 
of FMDV introduction through importation of live animal from Myanmar. The results from this study 
allowed for the evaluation of the control measures currently imposed at the Animal quarantine station 
along the Thai-Myanmar border and provide additional recommendations to mitigate the risks. Data were 
collected and a stochastic model was used to estimate the risk by using ModelRisk5 version 5.1.0.3. with 
Monte Carlo simulation involving 10,000 iterations. Evidence suggested that an annual probability for FMDV 
introduction through importation of live cattle and buffaloes was in the range between 4.42×10-2 - 9.22×10-2 
and median was 6.78×10-2. This indicated that from 100 times of live cattle and buffaloes entering Thailand, 
there will be 7 times that FMDV would be introduced. From the assessment showed that the risk of FMDV 
introduction into Thailand by this route is quite high. Apart from importation of live animal from low 
prevalence area, increasing the sensitivity of clinical detection and the effectiveness of FMD vaccination 
would reduce the risk of FMDV introduction into Thailand.  
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บทนํา 

ในชวง 1-2 ปท่ีผานมาความตองการบริโภคเนื้อโค-กระบือภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีประชากร 
โค-กระบือในประเทศลดลงอยางรวดเร็วทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองมีการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศ 
เพ่ือนบานเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค จากขอมูลของกองสารวัตรและกักกัน ในปพ.ศ.2557-2558 
ประเทศไทยมีการนําเขาโค-กระบืออยางถูกตองจากประเทศเมียนมารผานดานกักกันสัตวระหวางประเทศ 4 ดาน
จํานวน 150,000 ตัวและมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการนําเขาโค-กระบือมีชีวิต มีข้ันตอนการทดสอบโรค การฉีด
วัคซีนและการกักโรคเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาโค-กระบือท่ีนําเขามาปลอดจากโรคระบาดสัตวท่ีสําคัญ เชน โรคปาก
และเทาเปอย โรคทูเบอรคูโลสิสและโรคบรูเซลโลสิส เปนตน  

โรคปากและเทาเปอยเปนโรคระบาดท่ีพบไดในประเทศไทยซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายใหกับเกษตรกรผูเลี้ยง
ปศุสัตวและเปนขอกีดกันทางการคาระหวางประเทศ (Grubman and Baxt, 2004) โดยเชื้อไวรัสปากและเทาเปอย 
ท่ีพบในประเทศไทยประกอบดวยซีโรไทป O, A และ Asia 1 โดยซีโรไทป Asia 1 ไมพบการระบาดในประเทศไทย
ตั้งแตปพ.ศ. 2532  (Abila and Kalpravidh, 2011) โดยปจจุบันพบการระบาดของซีโรไทป O และ A อยางตอเนื่อง
ยกเวนในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 2 (สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว [สคบ.], 2560) ประเทศไทยมีมาตรการในการ 
ปองกันโรคปากและเทาเปอยใหสัตวกีบคูดวยการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยซ่ึงกรมปศุสัตวสนับสนุนวัคซีน
ดังกลาวใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโค-กระบือโดยมีโครงการรณรงคการฉีดวัคซีนปละ 2 ครั้งรวมกับมาตรการอ่ืน เชน การ
เฝาระวังเชิงรุก การทําลายเชื้อโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยงและการปรับระบบการเลี้ยงใหมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
เบื้องตน (สคบ, 2559) สําหรับสถานการณโรคปากและเทาเปอยในประเทศเมียนมารยังพบวามีการระบาดของโรค 
อยางตอเนื่อง โดยมีรายงานตรวจพบซีโรไทป ASIA 1 ในโคเนื้อท่ีรัฐยะไขเม่ือเดือนมิถุนายน 2559 ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาว 
มีชายแดนติดตอกับประเทศบังคลาเทศ อีกท้ังพบการลักลอบนําเขาโคมีชีวิตจากประเทศอินเดียและบังคลาเทศเขามา
ในประเทศเมียนมารอีกดวยซ่ึงท้ัง 2 ประเทศยังมีรายงานการเกิดโรคปากและเทาเปอยเชนกัน (OIE Sub-Regional 
Representation for South East Asia, 2017) 

การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินความนาจะเปนและผลกระทบท่ีตามมาทางชีววิทยาและเศรษฐกิจ
ของการนําเขาหรือแพรกระจายของเชื้อกอโรคในพ้ืนท่ีของประเทศผูนําเขา ซ่ึงการประเมินความเสี่ยงการนําเขามีท้ัง
การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative risk assessment) และการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ 
(Quantitative risk assessment) ซ่ึงการประเมินความเสี่ยงคุณภาพจะประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของอันตราย (Hazard) และแสดงเปนคาท่ีไมใชตัวเลข เชน สูง (High) กลาง (Medium) ตํ่า (Low) และไม
มีความเสี่ยง (Negligible) เปนตน (OIE, 2004a) สวนการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเปนการใชโมเดลทาง
คณิตศาสตรท่ีใชขอมูลนําเขา (inputs) และไดผลลัพธจากโมเดล (outputs) เปนตัวเลขซ่ึงอาจจะเปนตัวเลขเพียงคา
เดียวหรือเปนชวงของคาโดยแตละคาจะมีการกระจายตัวของโอกาสความนาจะเปน (probability distribution) ท่ี 
แตกตางกันไป (OIE, 2004b) โดยปจจุบันประเทศตางๆ ไดนําการประเมินความเสี่ยงมาใชเพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจการนําเขาสัตวหรือผลิตภัณฑจากตางประเทศรวมถึงกําหนดมาตรการในการเฝาระวังและปองกันโรคท่ี
เหมาะสม เชน การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนําเขาเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยผานการนําเขาสัตวมีชีวิต
ในประเทศสเปน (Martínez-López et al., 2008) หรือการศึกษาของ Asseged et al. (2012) ซ่ึงไดประเมินความ
เสี่ยงเชิ งปริมาณของการนํา เขาของเชื้ อไวรัสปากและเทาเปอยผานการนําเขา เ อ็มบริ โอของโคท่ีผาน 
กระบวนการโคลนนิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมท้ังการศึกษาของ Wongsathapornchai et al. (2008) เปนการ
ประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนําเขาเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยผานการนําเขาโคมีชีวิตเขาสูพ้ืนท่ี MTM 
(Malaysia-Thailand-Myanmar) เปนตน  
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เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับประเทศไทยในการประเมินมาตรการปองกันโรคท่ีดําเนินการอยู 
ในปจจุบันและกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโค-กระบือจึงทําการประเมิน 
ความเสี่ยงการนําเขาเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทยในระยะเวลา 1 ปผานการนําเขาโค-กระบือมีชีวิต
จากประเทศเมียนมารซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการประเมินความเสี่ยงจะเปนประโยชนและเปนหลักฐานทางวิชาการ
สนับสนุนผูบริหารในการกําหนดนโยบายหรือปรับปรุงมาตรการในการปองกันและควบคุมโรคปากและเทาเปอยใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

อุปกรณและวิธีการ 

ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ เปนการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนําเขาเชื้อไวรัสปากและเทาเปอย 
เขาประเทศไทยผานการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมาร (entry assessment) โดยเปนการนําเขาผาน
ดานกักกันสัตวระหวางประเทศ 4 ดาน ประกอบดวย ดานกักกันสัตวกาญจนบุรี ดานกักกันสัตวตาก ดานกักกันสัตว
แมฮองสอนและดานกักกันสัตวประจวบคีรีขันธ โดยการประเมินความเสี่ยงจะเปนการประเมินในชวงระยะเวลา 1 ป 
ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559  

วิธีการวิจัย 

1. กําหนดคําถามความเสี่ยง  

ความเสี่ยงของการนําเขาเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาประเทศไทยผานการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจาก
ประเทศเมียนมารในชวงระยะเวลา 1 ป  

2. ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ 

การออกแบบโมเดลและกําหนดตัวแปรท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณตามวิถีทางการแพร 
เชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาประเทศไทยผานการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมารนั้นไดมาจากการ
ทบทวนวารสารทางวิชาการ งานวิจัย บทความท้ังในประเทศและตางประเทศ ขอมูลจากกรมปศุสัตว ขอมูลจาก
เว็บไซต ระเบียบและมาตรการในการปองกันและควบคุมโรคท่ีเก่ียวของกับโรคปากและเทาเปอยรวมท้ังขอมูลจาก
แบบสอบถามท่ีสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว 

3. เก็บขอมูลเพ่ือการประเมินความเสี่ยง 

เปนขอมูลท่ีไดมาจากการสัมภาษณและตอบคําถามของเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวดานสุขภาพสัตว เจาหนาท่ี 
ของดานกักกันสัตว และผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณเก่ียวกับโรคปากและเทาเปอย ในกรณีท่ีไมมีขอมูลหรือขอมูล 
ไมเพียงพอเพ่ือใชในการอางอิงจะใชความเห็นจากผูเชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณเปนรายบุคคล ท้ังนี้ผูเชี่ยวชาญ
ประกอบดวยนักระบาดวิทยาทางสัตวแพทย เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวดานสุขภาพรวมท้ังเจาหนาท่ีดานกักกันสัตว และ
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการสุขภาพโค-กระบือ สําหรับขอกําหนดของผูเชี่ยวชาญคือ เปนผูท่ีมีประสบการณและทํางาน
ในสาขาท่ีเก่ียวของเปนระยะเวลามากกวา 10 ป 
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4. การสรางโมเดลและการประเมินความเสี่ยง 

สรางโมเดลตามวิถีทางการแพรเชื้อและกําหนดตัวแปร (parameter) ท่ีจะตองใชในโมเดลพรอมท้ังรวบรวม
ขอมูลท้ังหมดเพ่ือใชในการประเมินความเสี่ยงโดยขอมูลจะมาจากแบบสอบถาม การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและขอมูล
จากเอกสารทางวิชาการ เปนตน 
รูปแบบของโมเดล 

สรางแบบจําลองแบบ stochastic โดยใชโปรแกรม ModelRisk 5 version 5.1.0.3 (Vose software, 
Belgium) ซ่ึงเปนโปรแกรม add-in ใน spreadsheet software (Excel; Microsoft, Redmond, WA) เพ่ือประเมิน
หาโอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมารจะนําเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทยโดย 
ตัวแปรท่ีใสเขาไปในโมเดลเปนรูปแบบการแจกแจงความนาจะเปนท่ีมีการสุมขอมูลจากdistribution (probability 
distribution) นอกจากนี้ใชวิธีการสุมขอมูลโดยใชเทคนิคแบบ Monte Carlo Sampling และกําหนดจํานวนรอบ 
ของการสุมตัวอยางเทากับ 10,000 รอบ  

สําหรับการประเมินความเสี่ยงเพ่ือหาโอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจะนําเชื้อไวรัสปากและเทาเปอย 
เขาสูประเทศไทยในชวงระยะเวลา 1 ป กําหนดขอบเขตของประเทศไทย หมายถึง โค-กระบือมีชีวิตจากประเทศ 
เมียนมารไดผานข้ันตอนตามแนวทางปฏิบัติสัตวนําเขาราชอาณาจักรตามแนวชายแดนของกรมปศุสัตวและเคลื่อนยาย
ไปยังฟารมหรือโรงฆาสัตวปลายทางดังแสดงในรูป 1 โดยมีสมมติฐานวาโค-กระบือท่ีนําเขามาจากประเทศเมียนมาร 
ซ่ึงไมทราบสถานการณของโรคปากและเทาเปอยท่ีแทจริง แตมีการดําเนินการกักตามระยะเวลาท่ีกําหนด คือ 21 วันใน
คอกกักเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตวหรือคอกกักท่ีดานกักกันสัตว โดยลักษณะการกักท่ีคอกกักจะไมใช 
แบบ all in all out และฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยจํานวน 2 เข็มระยะเวลาหางกัน 14 วันในวันท่ี 1 และ
วันท่ี 14 ของการกัก เพ่ือลดการแพรเชื้อ ซ่ึงวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยกําหนดใหมีความคุมโรคท่ีระดับ 80 
เปอรเซ็นตซ่ึงหากวัคซีนไมสามารถสรางระดับภูมิคุมกันท่ีคุมโรคได โค-กระบือจะแสดงอาการปวย สําหรับโค-กระบือท่ี
ไมแสดงอาการปวยจะมีการเก็บตัวอยางซีรั่มเพ่ือตรวจ NSP test ซ่ึงโค-กระบือท่ีใหผลการตรวจเปน NSP บวกจะไม
สามารถเคลื่อนยายเขามาในประเทศไทยไดและตองดําเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว ท้ังนี้ การคํานวณความ
เสี่ยงของการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจะนําเชื้อไวรัสเขาสูประเทศไทยดังแสดงในรูปท่ี 2   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  วิถีการนําเขาเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยผานการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตเขาสูประเทศไทย 

มาตรการปองกันและ

ควบคุมโรคกอนเขา

ประเทศไทย 

ฟารมและโรงฆาสตัวในประเทศไทย 

 
โค-กระบือมีชีวิตจาก
ประเทศเมียนมาร 
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รูปท่ี  2  วิถีแสดงโอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจะนําเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทย 

 
ตัวแปรนําเขาท่ีใชในโมเดล 

ขอมูลตัวแปรนําเขาท่ีใชในการคํานวณคาความเสี่ยงของโมเดลเปนไปตามตารางท่ี 1  

จํานวนครัง้ของการนําเขาโค-กระบือจากประเทศเมียนมารในระยะ 1 ป (มกราคม-ธันวาคม 2559) 

เปนขอมูลท่ีไดจากระบบ e movement ของกองสารวัตรและกักกัน อางอิงตามใบอนุญาตนําสัตวหรือซาก
สัตวเขาในราชอาณาจักร (ร.7) ผานดานกักกันสัตวระหวางประเทศท้ัง 4 ดานประกอบดวยคามากท่ีสุดและคานอย
ท่ีสุดและใชการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรเปน Uniform distribution  

ความชุกของโรคปากและเทาเปอยของโค-กระบือในประเทศเมียนมาร  

จากการสืบคนวารสารทางวิชาการไมพบรายงานการสํารวจความชุกของโรคปากและเทาเปอยในโค-กระบือ
ในประเทศเมียนมารแตมีรายงานการสํารวจความชุกของโรคปากและเทาเปอยในแพะแกะท่ีไมรับการฉีดวัคซีนใน 
เมือง Pyawabwe และเมือง Meikhtila ของประเทศเมียนมารในป 2559 พบวาความชุกของโรคปากและเทาเปอย 

แหลงท่ีมาของเช้ือ 

มาตรการ

ปองกันและ

ควบคุมโรค 

ฟารมหรือโรงฆา

ในประเทศไทย 

ความชุกของโรคปากและ

เทาเปอยในโค-กระบือใน

ประเทศเมียนมาร (P1) 

โอกาสท่ีจะกักสัตว

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนด (P3) 

โอกาสท่ีวัคซีนท่ีใชในการ

ปองกันโรคไมสามารถคุม

โรคได (P2) 

โอกาสตรวจเจอสัตว

แสดงอาการปวยดวย

โรคปากและเทาเปอย  

(P4) 

โอกาสท่ีตรวจเจอ 

สัตวท่ีใหผล NSP 

positive (P5) 

โอกาสท่ีการนําเขาโคเน้ือ-

กระบือมีชีวิตจะนําเช้ือ

ไวรัสเขามาในโรงเรือน 1 

ครั้งในระยะเวลา1 ป

(P≥1) 
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ในแพะแกะคิดเปน 42.4 เปอรเซ็นตจากผลการตรวจ NSP เปนบวกจํานวน 184 ตัวอยางจากจํานวนตัวอยางท้ังหมด 
434 ตัวอยาง (Phyoe et al., 2017) ถึงแมจะเปนผลการสํารวจความชุกโรคปากและเทาเปอยในแพะแกะ 
แตเนื่องจากเม่ือแพะแกะไดรับเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยมักไมแสดงอาการท่ีชัดเจนแตมีบทบาทสําคัญในการ 
แพรเชื้อไวรัสในสิ่งแวดลอม (Kitching and Hughes, 2002) จึงใชความชุกของโรคปากและเทาเปอยในแพะแกะ 
เปนขอมูลสําหรับโค-กระบือซ่ึงเปนสัตวท่ีไวตอการติดเชื้อไวรัสปากและเทาเปอย โดยใชการแจกแจงความนาจะเปน
ของตัวแปรเปน Beta distribution เนื่องจากมีความไมแนนอนของขอมูลและขอมูลเปนความชุกของการเกิดโรค 

โอกาสท่ีวัคซีนท่ีใชในการปองกันโรคไมสามารถคุมโรคได  

จากการทดลองของ Barnett et al. (2003) พบวา การใชวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยท่ีโนมนําใหเกิด
ระดับภูมิคุมกันโรคท่ีสูงในโคจํานวน 6-8 ตัวจะสามารถสรางความเชื่อม่ันไดวาท่ีระดับความคุมโรคของวัคซีนนอยท่ีสุด 
วัคซีนดังกลาวจะสามารถปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคไดอยางนอย 50 เปอรเซ็นตของฝูงท่ีไดรับการฉีดวัคซีน
นอกจากนี้จากการศึกษาดังกลาวไดสรุปผลการ challenge เชื้อไวรัสปากและเทาเปอยในฝูงโค-กระบือท่ีฉีดวัคซีน
ปองกันโรคและไมไดฉีดวัคซีน จากรายงานของ World reference lab (Pirbright) พบวามีตัวอยางเชื้อไวรัสปากและ
เทาเปอยจากประเทศไทยซ่ึงใหผลดังนี้ FMDV ซีโรไทป A มีโค-กระบือท่ีมีภูมิคุมกันท่ีคุมโรคได 32 ตัวจากโค-กระบือ
ท้ังหมด 36 ตัวคิดเปน 88 เปอรเซ็นต และ FMDV ซีโรไทป O Manisa มีโค-กระบือท่ีมีภูมิคุมกันท่ีคุมโรคได 31 ตัวจาก
โค-กระบือท้ังหมด 36 ตัวคิดเปน 86 เปอรเซ็นต กําหนดคาสําหรับตัวแปรนี้โดยแปลงจากเปอรเซ็นตของสัตวท่ีวัคซีน
คุมโรคไดเปนเปอรเซ็นตของสัตวท่ีวัคซีนไมสามารถคุมโรคได ประกอบดวยคามากท่ีสุดและคานอยท่ีสุดและใชการ
แจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรเปน Uniform distribution  

โอกาสท่ีจะกักสัตวตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

ขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวโดยคาท่ีไดประกอบดวยคามากท่ีสุดและคานอยท่ีสุดและใชการ
แจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรเปน Uniform distribution  

โอกาสตรวจเจอสัตวแสดงอาการปวยดวยโรคปากและเทาเปอย  

 ไมพบขอมูลการศึกษาจึงใชการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยใชการแจกแจงความนาจะเปน 
ของตัวแปรเปน PERT distribution ประกอบดวยคามากท่ีสุด คาฐานนิยมและคานอยท่ีสุด 

  
โอกาสท่ีตรวจเจอสัตวท่ีใหผล NSP positive  

การตรวจหาแอนติบอดี้ตอ Nonstructural protein (NSP) ของไวรัสปากและเทาเปอยคือ NSP test  
ซ่ึงสามารถแยกแยะระหวางสัตวท่ีติดเชื้อตามธรรมชาติกับสัตวท่ีไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยโดย
ในปจจุบันมี commercial kit เพ่ือตรวจหา NSP ซ่ึงศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
(RRL) ใชชุดทดสอบ Cedi test ในการตรวจหาแอนติบอดี้ตอไวรัสปากและเทาเปอย สําหรับการตรวจดวยวิธี NSP 
test เปนวิธีมาตรฐานท่ีไดรับการรับรองจากองคการสุขภาพสัตวโลก (OIE) เพ่ือใชบงบอกสัตวปลอดจากโรคปากและ
เทาเปอยและใชเปนหลักฐานทางซีรั่มวิทยาเพ่ือขอรับรองเปนประเทศหรือพ้ืนท่ีหรือคอมพารทเมนตปลอดโรคปาก
และเทาเปอยได (OIE, 2017) ท้ังนี้ความไวของชุดทดสอบ Cedi test ในโคใหความจําเพาะสูงถึง 99-100 เปอรเซ็นต 
และใหความไวของการทดสอบในโคอยูระหวาง 84.6-98.3 เปอรเซ็นต (วิไลและคณะ, 2004) นอกจากความไวของ 
ชุดทดสอบแลว เนื่องจากการเก็บตัวอยางโค-กระบือนําเขาจากชายแดนเปนการเก็บตัวอยางเพ่ือเปนตัวแทนประชากร 
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โค-กระบือท่ีผานเขามาแตละครั้ง โดยใชการคํานวณจํานวนตัวอยางจากโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีชวงความเชื่อม่ัน  
95 เปอรเซ็นต ทําใหแตละครั้งของการคํานวณตัวอยางจะมี sampling error ดังนั้น สําหรับตัวแปรนี้ใชการแจกแจง
ความนาจะเปนของตัวแปรเปน Uniform distribution โดยโอกาสท่ีจะตรวจเจอสัตวท่ีใหผล NSP positive เกิดจาก
ความไวของชุดทดสอบ Cedi test คูณดวย sampling error ท่ีเกิดจากการคํานวณตัวอยาง 

 

ตารางท่ี 1  ตัวแปร การแจกแจงความนาจะเปน ตัววัด ขอมูลและการอางอิงท่ีใชในการประเมินโอกาสท่ีการนําเขา 

โค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมารจะนําเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทย 

 

ตัวแปร การแจกแจง

ความนาจะเปน 

ตัววัด 

 

ขอมูล อางอิง 

จํานวนครั้งของการนําเขาโค-

กระบือตอป 

Uniform คานอยท่ีสุด 

คามากท่ีสุด 

1121 

1128 

ขอมูลจากกองสารวัตร

และกักกัน  

ความชุกของโรคปากและ 

เทาเปอยในประเทศเมียนมาร 

Beta s 

n 

184 

434 

 

Phyoe et al., 2017 

โอกาสท่ีวัคซีนท่ีใชในการ

ปองกันโรคไมสามารถคุม

โรคได 

Uniform คานอยท่ีสุด 

คามากท่ีสุด 

0.12  0.01* 

0.14  0.05*  

Barnett et al., 

2003 

โอกาสท่ีจะกักสัตวตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

Uniform คานอยท่ีสุด 

คามากท่ีสุด 

0.70 

0.80 

 

ขอมูลจากการ

สัมภาษณเจาหนาท่ี 

โอกาสตรวจเจอสัตวแสดง  

อาการปวยดวยโรคปากและ

เทาเปอย 

PERT 

 

คานอยท่ีสุด 

คาฐานนิยม 

คามากท่ีสุด 

 

0.20  0.70* 

0.30  0.80* 

0.60  0.90* 

ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ 

ความไวของชุดทดสอบ NSP 

test (1) 

Uniform คานอยท่ีสุด 

คามากท่ีสุด 

0.84 

0.98 

วิไลและคณะ, 2004 

ความผิดพลาดท่ีเกิดจาก

ออกแบบการเก็บตัวอยาง(2) 

Uniform คานอยท่ีสุด 

คามากท่ีสุด 

 

0.20 

0.50 

ขอมูลจากโปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ีใชใน

การคํานวณตัวอยาง 

โอกาสท่ีตรวจเจอสัตวท่ี

ใหผล NSP positive  

 

Uniform คานอยท่ีสุด 

คามากท่ีสุด 

 

(1)*(2) 

(1)*(2) 

 

 

หมายเหตุ : * คือ ขอมูลท่ีใชในการประเมินความเสี่ยงเม่ือมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการท่ีดําเนินการใหมีความ

เขมงวดมากยิ่งข้ึน 
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5. การวิเคราะหผลจากโมเดล (Model output)  

ผลการประเมินความเสี่ยง คือ โอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมารจะนําเชื้อไวรัสปาก 
และเทาเปอยเขาสูประเทศไทยอยางนอย 1 ครั้งในระยะเวลา 1 ป ซ่ึงคํานวณไดตามสูตรดังนี้  

P(x) = 1 – (1-p) n (OIE, 2004b) 

p คือ โอกาสในการนําเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทยโดยผานการนําเขาโค-กระบือ 
มีชีวิตจากประเทศเมียนมารใน 1 ป 

x  คือ  ปจจัยเสี่ยงนําเขาท่ีติดเชื้อหรือมีการปนเปอนเชื้อไวรัสปากและเทาเปอย 

n   คือ  จํานวนครั้งของการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมารในระยะเวลา 1 ป  

การนําเสนอผลการประเมินความเสี่ยงจะอยู ในรูปแบบการแจกแจงความนาจะเปน (probability 
distribution) โดยมีคาเฉลี่ย (mean) คากลาง (median) คาสูงสุด (maximum) และคาตํ่าสุด (minimum) รวมท้ัง 
มีการกําหนดเหตุการณใหเปน worst case scenario เพ่ือเปรียบเทียบผลของความเสี่ยงระหวางมีและไมมีมาตรการ
ปองกันและควบคุมโรคท่ีดําเนินการในปจจุบัน โดยแบงเหตุการณออกเปน  

เหตุการณท่ี 1 ไมมีมาตรการสังเกตอาการทางคลินิค  

เหตุการณท่ี 2 ไมมีมาตรการทดสอบโรค 

เหตุการณท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการท่ีดําเนินการใหมีความเขมงวดมากยิ่งข้ึน (ตารางท่ี 1) 

6. การทํา Sensitivity analysis 

การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมารจะนําเชื้อไวรัส
ปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทยซ่ึงเปนท้ังในทางบวกและทางลบโดยใช Rank order correlation coefficient 
(Spearman’s Rank Order Correlation) 

 

ผลการศึกษา 

เม่ือมีการดําเนินการมาตรการตามแนวทางปฏิบัติสัตวนําเขาของกรมปศุสัตว เชน การกักสัตว การฉีดวัคซีน
ปองกันโรค การสังเกตอาการทางคลินิคและการทดสอบโรคกอนการนําเขาสัตวมีชีวิตจากชายแดนเขาสูประเทศไทย 
จากผลการประเมินความเสี่ยง พบวาโอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมีขีวิตจากประเทศเมียนมารจะนําเชื้อไวรัสปากและ
เทาเปอยเขาสูประเทศไทยใน 1 ปมีคามัธยฐานเปน 6.78×10-2 (ชวง: 4.42×10-2 ถึง 9.22×10-2) ดังแสดงในตารางท่ี 2 
ซ่ึงผลการประเมินความเสี่ยงมีการแจกแจงความนาเปนใกลเคียงกับการแจกแจงปกติแสดงวามีความเปนไปได 
ท่ีโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมารจะนําเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทยใกลเคียงกับคามาตรฐาน
และคาเฉลี่ยดังแสดงในรูปท่ี 3, 4 และ 5 ดังนั้นหากมีการนําเขาโค-กระบือจากประเทศเมียนมารจํานวน 100 ครั้ง 
จะมีโอกาสนําเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยเขาประเทศไทยประมาณ 7 ครั้ง  

เม่ือเปรียบเทียบระหวางการดําเนินการตามมาตรการสัตวนําเขากับการไมดําเนินการตามมาตรการใด
มาตรการหนึ่ง พบวา หากไมดําเนินการสังเกตอาการทางคลินิค โอกาสท่ีโค-กระบือมีชีวิตจะนําเชื้อไวรัสปากและ 
เทาเปอยเขาประเทศไทยจะสูงกวามีมาตรการถึง 1.12 เทา ในขณะท่ีไมดําเนินการตามมาตรการทดสอบโรค โอกาสท่ี 
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โค-กระบือมีชีวิตจะนําเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยเขาประเทศไทยจะสูงกวามีมาตรการถึง 1.42 เทา (ตารางท่ี 2 
และ 3 ตามลําดับ) จากขางตน เม่ือมีการเปรียบเทียบระหวางการดําเนินการหรือไมดําเนินการตามมาตรการอันใด
อันหนึ่งความเสี่ยงอาจจะไมแตกตางมากนัก เนื่องจากความเสี่ยงจากการนําเขาสัตวตนทางคอนขางสูงจึงได
เปรียบเทียบในกรณีมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการสัตวนําเขา เชน เพ่ิมความไวในการสังเกตอาการสัตวปวย 
และประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกันโรคเพ่ิมข้ึน พบวา โอกาสท่ีโค-กระบือมีชีวิตจะนําเชื้อไวรัสโรคปากและเทา
เปอยเขาประเทศไทยจะนอยกวาการไมไดเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการตางๆ 5.74 เทา ดังแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 2 คาสถิติของโอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมารจะนําเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาสู
ประเทศไทย ณ มาตรการปจจุบัน (การกัก การฉีดวัคซีน การสังเกตอาการทางคลินิคและการทดสอบโรค) และเม่ือไม
มีมาตรการสังเกตอาการทางคลินิค 

คาสถิติ โอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมี
ชีวิตจะนําเชื้อไวรัสโรคปากและ
เทาเปอยเขาสูประเทศไทยเม่ือ
ปฏิบัติตามมาตรการปจจุบัน 

โอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมีชีวิต
จะนําเชื้อไวรัสโรคปากและเทา
เปอยเขาสูประเทศไทยเม่ือไม
ปฏิบัติตามมาตรการสังเกตอาการ
ทางคลินิค 

เปรียบเทียบระหวางการ
ปฏิบัติตามมาตรการปจจุบัน
และไมมีมาตรการสังเกต
อาการทางคลินิค 

 ใน 1 ป อยางนอย 1 
ครั้งใน 1 ป 

ใน 1ป อยางนอย 1 ครั้ง 
ใน 1 ป 

ใน 1 ป อยางนอย 1 
ครั้งใน 1 ป 

คามัธยฐาน 6.78×10-2 1.00 7.59×10-2 1.00 1.12 1.00 

คาเฉลี่ย 6.78×10-2 1.00 7.60×10-2 1.00 1.12 1.00 

คานอยท่ีสุด 4.42×10-2 1.00 5.48×10-2 1.00 1.24 1.00 

คามากท่ีสุด 9.22×10-2 1.00 9.93×10-2 1.00 1.08 1.00 

 

ตารางท่ี 3 คาสถิติของโอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมารจะนําเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาสู

ประเทศไทย ณ มาตรการปจจุบัน (การกัก การฉีดวัคซีน การสังเกตอาการทางคลินิคและการทดสอบโรค) และเม่ือไม

มีมาตรการทดสอบโรค 

คาสถิติ โอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมี
ชีวิตจะนําเชื้อไวรัสโรคปากและ
เทาเปอยเขาสูประเทศไทยเม่ือ
ปฏิบัติตามมาตรการปจจุบัน 

โอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมีชีวิต
จะนําเชื้อไวรัสโรคปากและเทา
เปอยเขาสูประเทศไทยเม่ือไม
ปฏิบัติตามมาตรการทดสอบโรค 

เปรียบเทียบระหวางการ
ปฏิบัติตามมาตรการปจจุบัน
และไมมีมาตรการทดสอบ
โรค 

 ใน 1 ป อยางนอย 1 
ครั้งใน 1 ป 

ใน 1ป อยางนอย 1 ครั้ง 
ใน 1 ป 

ใน 1 ป อยางนอย 1 
ครั้งใน 1 ป 

คามัธยฐาน 6.80×10-2 1.00 9.64×10-2 1.00 1.42 1.00 
คาเฉลี่ย 6.82×10-2 1.00 9.64×10-2 1.00 1.41 1.00 
คานอยท่ีสุด 4.55×10-2 1.00 7.65×10-2 1.00 1.68 1.00 
คามากท่ีสุด 9.15×10-2 1.00 1.15×10-2 1.00 1.26 1.00 
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ตารางท่ี 4 คาสถิติของโอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมารจะนําเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาสู

ประเทศไทย ณ มาตรการปจจุบัน (การกัก การฉีดวัคซีน การสังเกตอาการทางคลินิคและการทดสอบโรค) และเม่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการปจจุบัน 

คาสถิติ โอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมี
ชีวิตจะนําเชื้อไวรัสโรคปากและ
เทาเปอยเขาสูประเทศไทยเม่ือ
ปฏิบัติตามมาตรการปจจุบัน 

โอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมีชีวิต
จะนําเชื้อไวรัสโรคปากและเทา
เปอยเขาสูประเทศไทยเม่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของมาตรการปจจุบัน 

เปรียบเทียบระหวางการ
ปฏิบัติตามมาตรการปจจุบัน
และเม่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของมาตรการปจจุบัน 

 ใน 1 ป อยางนอย 1 
ครั้งใน 1 ป 

ใน 1ป อยางนอย 1 ครั้ง 
ใน 1 ป 

ใน 1 ป อยางนอย 1 
ครั้งใน 1 ป 

คามัธยฐาน 6.78×10-2 1.00 1.18×10-2 1.00 5.74 1.00 
คาเฉลี่ย 6.79×10-2 1.00 1.19×10-2 9.99×10-1 5.69 1.00 
คานอยท่ีสุด 4.61×10-2 1.00 3.25×10-3 9.76×10-2 14.19 1.00 
คามากท่ีสุด 9.23×10-2 1.00 2.55×10-2 1.00 3.63 1.00 

 

 

 
 

รูปท่ี 3 การแจกแจงความนาจะเปนของผลการประเมินความเสี่ยงของการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจะนําพาเชื้อไวรัส

โรคปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทยใน 1 ป เปรียบเทียบกับกรณีไมมีมาตรการสังเกตอาการทางคลินิค 

 

- กราฟเสนสีแดง

นําเสนอความเสี่ยงใน

กรณีมมีาตรการ ณ 

ปจจุบัน 

- กราฟเสนสีนํ้าเงิน

นําเสนอโอกาสใน

กรณไีมมมีาตรการ

สังเกตอาการทาง

คลินิค 
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รูปท่ี 4 การแจกแจงความนาจะเปนของผลการประเมินความเสี่ยงของการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจะนําพาเชื้อไวรัส

โรคปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทยใน 1 ป เปรียบเทียบกับกรณีไมมีมาตรการทดสอบโรค 

 

 
 
รูปท่ี 5 การแจกแจงความนาจะเปนของผลการประเมินความเสี่ยงของการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจะนําพาเชื้อไวรัส
โรคปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทยใน 1 ป เปรียบเทียบในกรณีมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการ 
 

ผลการทํา sensitivity analysis  

ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการเพ่ิมโอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจะนําเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยเขาสู
ประเทศไทยใน 1 ป โดยเรียงจากมากไปนอย ไดแก วัคซีนท่ีใชในการปองกันโรคไมสามารถคุมโรคได ตัวแปรท่ี 
รองลงมาคือ ความชุกของโรคปากและเทาเปอย ณ ประเทศเมียนมาร การกักโรคในคอกกักสัตวท่ีไมใชระบบ all in 
all out ทําใหมีโอกาสท่ีจะไดรับเชื้อท่ีปนเปอนในคอกกัก และจํานวนครั้งของการนําโค-กระบือมีชีวิตเขามาในประเทศไทย 

- กราฟเสนสีแดง

นําเสนอความเสี่ยงใน

กรณีมมีาตรการ ณ 

ปจจุบัน 

- กราฟเสนสีนํ้าเงิน

นําเสนอโอกาสใน

กรณไีมมมีาตรการ

ทดสอบโรค 

- กราฟเสนสีแดง

นําเสนอความเสี่ยงใน

กรณีมมีาตรการ ณ 

ปจจุบัน 

- กราฟเสนสีนํ้าเงิน

นําเสนอโอกาสใน

กรณมีีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของ

มาตรการ 
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สวนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลลดโอกาสท่ีโค-กระบือมีชีวิตจะนําพาเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยเขาประเทศไทยใน 1 ปหรือ
ตัวแปรปองกัน คือ การทดสอบโรคและการสังเกตอาการทางคลินิค ดังแสดงในรูปท่ี 6 

 

 

รูปท่ี 6  Tornado graph แสดงผล sensitivity analysis ของโอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจะนําเชื้อไวรัสปาก

และเทาเปอยเขาสูประเทศไทยใน  1 ป เม่ือปฏิบัติตามมาตรการปจจุบัน 

หมายเหตุ vaccine failure หมายถึง วัคซีนท่ีใชในการปองกันโรคไมสามารถคุมโรคได 

 infection หมายถึง ความชุกของโรคปากและเทาเปอยโค-กระบือท่ีประเทศเมียนมาร 

 NSP se หมายถึง การทดสอบโรคดวยวิธี NSP test 

 Clinicalexam หมายถึง การสังเกตอาการทางคลินิค 

 Isolation หมายถึง การกักสัตวในคอกกักท่ีไมใชระบบ all in all out 

 Number of consignment per year หมายถึง จํานวนครั้งของการนําเขาโค-กระบือตอป 

 

วิจารณ 
 

ในการศึกษาในครั้งนี้เปนการประเมินความเสี่ยงของการนําเขาเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทย
ผานการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมารตามแนวทางปฏิบัติสัตวนําเขาของกรมปศุสัตว ซ่ึงแนวทาง 
ท่ีดําเนินการในปจจุบัน เชน การกักสัตว รวมถึงความไวในการสังเกตอาการทางคลินิคในโค-กระบือท่ีปวยเปนโรคปาก
และเทาเปอยยังมีการศึกษานอยและยังขาดขอมูลจากเอกสารทางวิชาการทําใหไมมีขอมูลสําหรับใชอางอิงได 
จึงจําเปนตองใชขอมูลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญซ่ึงความมีนํ้าหนักของคําตอบจะข้ึนกับประสบการณ 
ของผูเชี่ยวชาญ ท้ังนี้บางตัวแปรไดประเมินโอกาสการเกิดเหตุการณไวระดับสูงสุดเพ่ือสามารถบงบอกถึงโอกาสการ
เกิดกรณีท่ีเลวรายท่ีสุด (worst-case scenario) สําหรับตัวแปรท่ีประเมินตามประสบการณของผูเชี่ยวชาญโดยตรง
หากในอนาคตมีขอมูลทางวิชาการสําหรับอางอิงจะทําใหความไมแนนอน (uncertainty) ของขอมูลลดลงสงผลใหผล
การประเมินความเสี่ยงมีความแมนยํายิ่งข้ึน 
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ผลการประเมินความเสี่ยงจะเปลี่ยนแปลงไปเม่ือสถานการณของโรคหรือมาตรการสัตวนําเขา มี 
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ควรมีการประเมินความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือนําไปสูการกําหนดมาตรการปองกันและ
ควบคุมโรคท่ีเหมาะสม 

จากการประเมินความเสี่ยงพบวาโอกาสท่ีการนําเขาโค-กระบือมีขีวิตจากประเทศเมียนมารจะนําเชื้อไวรัส 
ปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทยใน 1 ปมีคามัธยฐานเปน 6.78×10-2 (ชวง: 4.42×10-2 ถึง 9.22×10-2) โดยตัวแปร
ท่ีมีอิทธิพลตอการลดโอกาสของการนําเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาสูโรงเรือน ไดแก การทดสอบโรคซ่ึงเปนปจจัย
ปองกันท่ีสําคัญมากท่ีสุด เนื่องจากวิธีการตรวจดวย NSP test มีความไว (Sensitivity) และมีความแมนยํา (Specificity) 
ของการตรวจคอนขางสูงทําใหตรวจเจอโค-กระบือท่ีมีภูมิคุมกันตอโรคปากและเทาเปอยจากการติดเชื้อตามธรรมชาติ 
ซ่ึงการสังเกตทางอาการเพียงอยางเดียวอาจจะไมสามารถแยกแยะสัตวท่ีปวยดวยโรคปากและเทาเปอยไดโดยเฉพาะ
สัตวที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคเนื่องจากเมื่อมีการติดเชื้อมักจะแสดงอาการที่ไมชัดเจนหรือไมแสดงอาการ 
(Kitching, 2002) จึงจําเปนตองมีวิธีการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการรวมดวย อีกท้ังอาการและรอยโรคท่ีปรากฎอาจจะ
ทําใหเกิดความสับสนกับโรค Vesicular stomatitis ในโคได (Alexandersen et al., 2003) อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
การทดสอบโรคไม ได ดํ า เนินการตรวจในโค -กระบือทุกตั วแต เป นตั วแทนโค -กระบือของแตละครั้ งของ 
การนําเขา รวมกับวิธีการตรวจท่ีอาจจะใหผลเปน false negative การดําเนินการของหลายมาตรการรวมกัน เชน การ
สังเกตอาการทางคลินิคจะชวยในการคนหาโรคไดในเบื้องตน จากการศึกษาของ Pacheco et al. (2015) พบวาสามารถ
ตรวจเจอเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยในตัวอยางอากาศภายในหองทดลองกอนโคจํานวน 4 ตัวแสดงอาการปวยเปน
ระยะเวลา 1-3 วัน แสดงให เห็นวาโคท่ีปวยสามารถปลอยเชื้อไวรัสออกมาในสิ่ งแวดลอมกอนจะสังเกตเห็น 
อาการผิดปกติทางคลินิค 

ความลมเหลวของวัคซีนในการสรางความคุมโรคเปนตัวแปรที่สําคัญในการเพิ่มโอกาสของการนําเขา 
โค-กระบือมีชีวิตจะนําเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทย รองลงมาเปนความชุกของโรคปากและเทาเปอย
ในประเทศเมียนมาร ซ่ึงผลจากการท่ีไมทราบสถานการณการเกิดโรคปากและเทาเปอยในประเทศเมียนมารและการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในสัตวท่ีไมทราบสถานะของสุขภาพรวมทั้งภาวะการติดเชื้อยอมสงผลตอการ
สรางระดับภูมิคุมกันโรค ทําใหไมสามารถลดการปนเปอนเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยในสิ่งแวดลอมรวมกับระบบการ
กักสัตวในปจจุบันซ่ึงไมไดใชระบบ all in all out และไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดเนื่องจากขอจํากัดของขนาด
และจํานวนของคอกกักท่ีไดรับการรับรองไมเพียงพอกับปริมาณโค-กระบือที่นําเขา อีกทั้งจํานวนครั้งของการนําเขา
สูงจากผลของความตองการบริโภคเนื้อสัตวภายในประเทศ จากขางตนจึงเปนผลใหถึงแมจะมีการดําเนินการตาม
มาตรการตางๆ แตดวยขอจํากัดและประสิทธิภาพของแตละมาตรการซึ่งยังไมดีพอ รวมกับความเสี่ยงจากประเทศ
ต นทางที ่ค อนข างส ูง  ทําให ความเสี ่ยงของการนําเข า เชื ้อไวร ัสปากและเท า เป อยผ านโค -กระบ ือม ีช ีว ิต 
ยังสูงอยู 

 ดังนั้น การเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการสัตวนําเขาจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก รวมท้ังควรมีระบบการ
ติดตามและตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหบุคคลและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด  

สรุป 

จากผลประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณพบวาการนําเขาโค-กระบือจากประเทศเมียนมารซ่ึงไมทราบ
สถานการณโรคปากและเทาเปอยและมีปริมาณการนําเขาสูงตามความตองการบริโภค รวมกับการดําเนินการตาม
มาตรการสัตวนําเขายังไมเขมงวดเปนปจจัยเสี่ยงท่ีจะนําพาเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาสูประเทศไทย  
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ดังนั้น การลดโอกาสของการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมารในการนําพาเชื้อไวรัสปากและ 
เทาเปอยดวยการชะลอการนําเขาในชวงท่ีมีรายงานการเกิดโรคปากและเทาเปอย ซ่ึงมาตรการชะลอการนําเขาตองมี 
การประชาสัมพันธและสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) อยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหเกิดความเขาใจและความ
รวมมือในชวงท่ีมีความเสี่ยงซ่ึงมักดําเนินการในระยะสั้น ๆ รวมท้ังการนํามาตรการอ่ืน เชน การจัดตั้งโรงฆาสัตว
บริเวณชายแดนเพ่ือนําโค-กระบือท่ีใหผลการตรวจเปน NSP บวกเขาโรงฆาดังกลาวซ่ึงจะลดความสูญเสียทางดาน
มูลคาใหผูประกอบการในขณะเดียวกันเปนการลดความเสี่ยงของการนําเขาเชื้อมาภายในประเทศ เปนตน ซ่ึงจาก
การศึกษาในครั้งนี้พบวาเม่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการตางๆ ท่ีดําเนินการในปจจุบันดวยการเขมงวดกับการ
สังเกตอาการทางคลินิก และเพ่ิมประสิทธิภาพของวัคซีนท่ีใชในการปองกันโรคจะชวยลดความเสี่ยงไดถึง 5.74 เทา
เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรการท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน ท้ังนี้ การปรับเปลี่ยนแผนการทดสอบโรคเพ่ือเพ่ิมชวงความ
เชื่อม่ัน การใหความสําคัญกับระยะเวลาของการกัก มีการจัดการคอกกักท่ีเหมาะสม รวมกับติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามมาตรการสัตวนําเขาใหมีความเขมงวดและมีความรวมมือของผูประกอบการท่ีเขมแข็งจะสงผลใหความ
เสี่ยงของการนําเขาเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยผานโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศเมียนมารลดลง ซ่ึงเปนผลดีตอการ
ปองกันและควบคุมโรคปากและเทาเปอยในภาพรวมของท้ังประเทศ 
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