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บทคัดย่อ 

การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคปากและเท้าเป่ือย (Foot and Mouth Disease) ของประเทศไทย ระหว่างปี 
2557-2559 เป็นการศึกษาในเชิงพรรณา (Descriptive Study) และเชิงวิเคราะห์ (Analytical Study) เพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะการระบาดท่ีเกี่ยวข้องกับช่วงเวลา พื้นท่ี และชนิดสัตว์ รวมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวสัตว์ และยังทราบถึง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ต่อการระบาดของโรคปากและเท้าเป่ือย โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการรายงานโรคผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance) ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูล
ประชากรสัตว์ และข้อมูลส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้ในการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า โรคปากและเท้าเปื่อยใน
ประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2559 มีแนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานการพบโรคส้ินจ านวน 712 
ครั้ง โดยมีจ านวนเพิ่มขึ้นต้ังแต่ปี 2557, 2558 และ 2559 จ านวน 184, 210 และ 314 ครั้ง ตามล าดับ พื้นท่ีท่ีพบโรค 
พบว่า 3 อันดับแรกท่ีพบโรคมากท่ีสุดได้แก่ พื้นท่ีปศุสัตว์เขต 5 เขต 7  และเขต 3 จ านวน 188 (26.40%), 153 
(21.49%) และ 113 (15.87%)  ตามล าดับ และพบว่าพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 5 และเขต 3 มีจ านวนพบโรคเพิ่มขึ้นในโคเนื้อ
และโคนม ส่วนพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 7 มีจ านวนการพบโรคท้ังโคเนื้อและโคนมลดลง และพบว่าจ านวนรายงานการพบโรคใน
โคเนื้อและโคนมมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก อาจเนื่องจากมีประวัติการเคล่ือนย้ายสัตว์เข้า-ออก หรือผ่านพื้นท่ีท่ีมีการ
เล้ียงโคนมหนาแน่นก่อนการเกิดโรค และพบรายงานโรคเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงของฤดูฝน
ต่อไปจนถึงช่วงต้นฤดูหนาว เนื่องจากเช้ือคงชีวิตอยู่ได้เป็นเวลาหลายวันจนถึงหลายสัปดาห์ในสภาพอากาศท่ีมีความช้ีน
และอุณหภูมิต่ า จากข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคเฉพาะในสัตว์ท่ีเป็นโรค พบว่าเป็นสัตว์ท่ีเคยได้รับวัคซีน
เฉล่ียร้อยละ 57.30 และพบว่าโคนมฝูงท่ีพบโรคได้รับวัคซีนมาแล้วในช่วง 21-120 วัน ร้อยละ 45.22 ของการรายงาน
โรคในโคนมท้ังหมด นอกจากนี้ พบว่าร้อยละ 37.22 มีโรงฆ่าสัตว์ในรัศมี 10 กิโลเมตรและพบว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับ
การรับรองจากกรมปศุสัตว์ถึงร้อยละ 19.10 และ พบว่าเคยเกิดโรคในพื้นท่ีข้างเคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร ร้อยละ 75.68 
สอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคสูงสุดได้แก่ พื้นท่ีข้างเคียงเคยเกิดโรคมา
ก่อน รองลงมาได้แก่ อุณหภูมิ ความหนาแน่นของโคเนื้อ ความยาวของถนนสายหลัก เคยเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยมา
ก่อน และความหนาแน่นของโคนม 

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า พื้นท่ีท่ีพบโรคปากและเท้าเป่ือยในประเทศไทย สูงสุดได้แก่ ปศุสัตว์เขต 5 และ ช่วง
ไตรมาส 3 และ 4 เป็นช่วงท่ีมีรายงานโรคสูงกว่าช่วงอื่นของปี โคนมและโคเนื้อมีรายงานการพบโรคสูงกว่าสัตว์ชนิดอื่น 
และการเกิดโรคพื้นท่ีข้างเคียงมาก่อนเป็นปัจจัยสูงสุดท่ีได้จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

 

ค าส าคัญ : ระบาดวิทยา โรคปากและเท้าเป่ือย ประเทศไทย 

ทะเบียนวิชาการเลขที่ 60(2)-0105-142 

1ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศสุัตว์ ถ.พญไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
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Epidemiology of Foot and Mouth Disease (FMD) in Thailand from animal disease 
reporting system (e-Smart Surveillance) during 2014-2016 

Thanom Noimoh1  Weerapong Thanopongtharm1 

Abstract 

This study describes the epidemiology of Foot and Mouth Disease (FMD) in Thailand during 
2014-2016 using descriptive and analytical studies. The objectives of this study are to describe the 
distribution of FMD related to the time, places and animals and to identify the spatial risk factors using 
FMD data between 2014 and 2016 reported through web-based reporting system called as e-Smart 
Surveillance. The risk factors in spatial level (sub-district level) were determined using multiple logistic 
regression model which the presence and absence sub-districts of FMD occurrences in 2015 would be 
used as a dependent variable and the relevant data such as the animal population data and 
environmental data would be used as independent variables. The results showed that the trend of 
FMD in Thailand between 2014 and 2016 had tendency to continuously increase with 184 cases in 
2014, 218 cases in 2015, and 310 cases in 2016. It was found that most of FMD cases in 3 years occurred 
in Livestock Region 5 with 188 cases (26.40%). It is possible that the cattle are moving in and out or 
through dense areas before the disease outbreak occurred. Regarding to time, FMD cases were reported 
in the third and the fourth quarters of the year, during the rainy season and early winter caused by 
survival ability of the FMD viruses in high-humidity and low-temperature conditions for several days to 
weeks. Based on history of vaccination, it was found that 57.30% of the animals had been vaccinated 
and 45.22% of dairy cow had been vaccinated during 21-120 days. In addition, 37.22% of cases found 
slaughterhouse were located in a 10 km radius and 19.10% of these slaughterhouses were not certified 
by the Department of Livestock Development. 75.68% of the cases were found the outbreak in 
neighboring areas within a radius of 5 km. The results of analytical study showed that the spatial risk 
factors in sub-district level were the affected neighboring areas, the high density of beef cattle, the 
length of the main road, areas having FMD outbreak before, and the high density of dairy cow.  

The results of this study conclude that FMD in Thailand were mostly occurred in Livestock 
Region 5, the highest disease report time were the third and the fourth quarter of the year, dairy cattle 
and beef cattle had higher disease rates than other animals, and the affected neighboring areas were 
strongest risk factors influencing the spatial distribution of FMD. 
 
Key words: Epidemiology, Foot and Mouth Disease, Thailand 
Research Paper No. 60(2)-0105-142 
1Bureau of Disease Control and veterinary Services, Department of Livestock Development, Bangkok 10400  
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บทน ำ 

โรคปากและเท้าเปื่อยเกิดจากเช้ืออาร์เอ็นเอไวรัสแบบสายเด่ียวชนิด non-enveloped ซึ่งอยู่ ในวงศ์ 
Picornaviridae สกุล Aphthovirus (Grubman & Baxt, 2004), (Jamal & Belsham, 2013)  ในทางซีรั่มวิทยา  เช้ือ
ไวรัสปากและเท้าเป่ือยสามารถแยกได้เป็น 7 ซีโรไทป์ ได้แก่ A, Asia1, C, O, SAT1, SAT2 และ SAT3 (Sinkala, et al, 
2014) ไวรัสชนิดนี้ท าให้เกิดอาการทางคลินิกแบบเฉียบพลันได้หลายแบบ อาทิ เช่น ไข้สูง เบื่ออาหาร เจ็บกีบ อัน
เนื่องมาจากการเกิด vesicles ขึ้นในหลายอวัยวะ เช่น กีบ ล้ิน จมูก และหัวนม (Arzt et al, 2011) โรคปากและเท้า
เป่ือยพบในสัตว์มาต้ังแต่สมัยโบราณ หลักฐานท่ีเช่ือว่าเป็นการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยได้บันทึกไว้โดยนักบวชชาวอิตาลี
ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 1 (Jamal & Belsham, 2013), (Fracastorius, 2014) และอีกประมาณ 400 ปีต่อมา จึงมีการพิสูจน์ว่า
โรคปากและเท้าเปื่อยเกิดจากเช้ือไวรัส (Jamal & Belsham, 2013), (Loeffler, & Frosch, 1897)  เช้ือไวรัสปากและ
เท้าเปื่อยสามารถก่อโรคได้ในสัตว์กีบคู่หลายชนิด เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว์ป่าอีกประมาณ 70 ชนิ ด 
(Jamal & Belsham, 2013),  ในปศุสัตว์ พบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยได้ในกว่า 100 ประเทศท่ัวโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีมีรายได้ต่ าถึงปานกลาง  (Jamal & Belsham, 2013), (Knight-Jones, & Rushton, 
2013) แม้ว่าอัตราการตายจากโรคปากและเท้าเปื่อยจะต่ า แต่โรคนี้สามารถท าให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล 
เนื่องจากสามารถแพร่กระจายในประชากรสัตว์ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว (Onono et al, 2013) มีการประมาณการณ์
ว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นท่ีระบาดอาจมีมากถึง 6 ,500 – 21,000  ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(Knight-Jones, & Rushton, 2013)  นอกจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นโดยตรงกับเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์แล้ว 
ยังท าให้เกิดความเสียหายในภาพรวมระดับประเทศท่ีไม่สามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้ เนื่องจากเป็นโรคท่ีถูกกีดกันทาง
การค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (Smith et al, 2014) ท าให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ 
ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย กรมปศุสัตว์ โดยส านักควบคุม ป้องกันและ
บ าบัดโรคสัตว์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance) ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางให้ในการแจ้งโรคและรายงานโรคระบาดสัตว์ต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เนต อาทิ โรคปาก
และเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิก เซพติซิเมีย โรคพีอาร์ อาร์ เอส เป็นต้น และเริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการต้ังแต่ปี 2557 
เป็นต้นมา และพบว่ามีการรายงานโรคปากและเท้าเป่ือย เข้ามาในระบบต้ังแต่ปี 2557-2559 มากกว่า 700 ครั้ง ซึ่งในแต่
ละเหตุการณ์การระบาด มีการเก็บข้อมูลและรายงานตามแบบฟอร์มตามระเบียบของการแจ้งโรค ท่ีส าคัญได้แก่ ข้อมูล
จากการรายงานโรคระบาดสัตว์เบ้ืองต้น (กคร.1) ข้อมูลรายงานสรุปการสอบสวนทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคระบาด
สัตว์เบื้องต้น (กคร.2) และรายงานภาวการณ์ระบาดของโรค (กคร.3) ซึ่งแต่ละแบบฟอร์มจะให้ข้อมูลท่ีส าคัญ อาทิ 
ประวัติสัตว์ป่วย สถานท่ีพบโรค ข้อมูลปัจจัยเส่ียง ประวัติการได้รับวัคซีน ประวัติการเกิดโรค เป็นต้น โดยเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดท่ีพบโรคเป็นผู้รายงานผ่านระบบ e-Smart Surveillance ซึ่งได้รับการพัฒนาระบบขึ้นในปี 
2556 ในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์ (web base) ท าให้สะดวกในการเก็บและน าข้อมูลไปใช้ โดยข้อมูลท่ีได้จะน ามา
ศึกษาวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาท้ังเชิงพรรณนา (Descriptive Study) และเชิงวิเคราะห์ (Analysis Study) เพื่อศึกษา
ลักษณะของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย และน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังโรคปากและเท้า
เป่ือยของประเทศไทยต่อไป 
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อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. วีธีการศึกษา 
1.1 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยการหาการกระจายตัวของโรคปากและเท้าเป่ือย 

ตามช่วงเวลา พื้นท่ีเกิดโรค และชนิดสัตว์ รวมถึงอาการของโรคปากและเท้าเป่ือย และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการระบาดของ
โรคจากการสอบสวนโรค 

1.2 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ (Analytic Study) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงการเกิดโรคปากและเท้าเป่ือย
เชิงพื้นท่ีในระดับต าบล โดยใช้ข้อมูล ด้านประชากร ด้านส่ิงแวดล้อม และข้อมูลสถานการณ์โรค 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคปากและเท้าเป่ือย ต้ังแต่ปี 2557-2559 จากการรายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการ
เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance) ซึ่งมีท้ังข้อมูลการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (Surveillance and 
Investigation Report) ตามแบบฟอร์มการรายงานโรคตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ี 
เป็นผู้รายงานเข้าสู่ระบบท่ี ข้อมูลต่างๆ ท่ีส าคัญ ดังนี ้

- ข้อมูลจากแบบการรายงานโรคระบาดสัตว์เบ้ืองต้น (กคร.1) ได้แก่ ข้อมูลพื้นท่ีท่ีพบโรค วันท่ีพบโรค ประวัติสัตว์
ป่วย เช่น ชนิด จ านวน ลักษณะอาการป่วย เป็นต้น 

- ข้อมูลจากแบบรายงานสรุปการสอบสวนทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคระบาดสัตว์เบ้ืองต้น (กคร.2) ได้แก่ 
ประวัติสัตว์ป่วย เช่น สัตว์ท่ีเกิดโรคเป็นรายแรก วันท่ีป่วย อาการ สภาพแวดล้อมพื้นท่ีเกิดโรค ประวัติการได้รับ
วัคซีนป้องกันโรค ประวัติการเคล่ือนย้ายเข้า-ออก หรือผ่านพื้นท่ีเกิดโรค รวมทั้งประวัติการเกิดโรคมาก่อนในฝูง
ท่ีเกิดโรค หรือพื้นท่ีใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร 

- ข้อมูลจากแบบรายงานภาวการณ์ระบาดของโรค (กคร.3) ได้แก่ ข้อมูลรายงานสัตว์ป่วยในแต่ละสัปดาห์ และ
วันท่ีโรคสงบ 

2.2 ข้อมูลทางด้านประชากรสัตว์ ได้จากข้อมูลการส ารวจเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ 
2.3 ข้อมูลทางด้านส่ิงแวดล้อม เช่น ความยาวของถนนสายหลัก ความยาวของถนนในชนบท อุณหภูมิในแต่ละพื้นท่ี

และช่วงเวลา จากกรมอุตุนิยมวิทยา 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจากข้อมูลรายงานโรคและสอบสวนโรค โดยการหาการกระจายของโรคปากและ
เท้าเป่ือย ตามช่วงเวลา พื้นท่ีเกิดโรค ชนิดสัตว์ และชนิดไทป์ของโรค รวมถึงอาการของโรค เป็นต้น โดยแสดงผลออกมา
ในรูปของร้อยละ กราฟ และแผนท่ี โดยใช้โปรแกรม Q-GIS  

3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงเชิงพื้นท่ี ด้วยวิธี Multiple logistic regression model ตามสมการ โดยใช้ปัจจัยเส่ียง
เชิงพื้นท่ีในระดับต าบลประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลประชากรสัตว์ ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม และข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์โรคปากและเท้าเป่ือย 
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 log (𝜇𝑖 ) =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1𝑖+. . . + 𝛽𝑚𝑋𝑚𝑖 + 𝜀𝑖 
โดยท่ี 𝜇𝑖  = การเกิดโรคปากและเท้าเป่ือยท่ีต าบล i 

โดยท่ี 𝜇𝑖  = การเกิดโรคปากและเท้าเป่ือยท่ีต าบล i 

𝛽0 = ค่าสัมประสิทธิ์เมื่อค่าตัวแปร X เป็นศูนย์ (ค่าของ 𝜇𝑖 intercept)  

𝛽1. . . 𝛽𝑚 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร X ท่ี 1 – m  

𝑋1𝑖. . . 𝑋𝑚𝑖 ตัวแปร X ท่ี 1 – m ท่ีต าแหน่ง i 

𝜀𝑖 ค่า residuals ท่ีต าแหน่ง i (เป็นค่าท่ีสมการไม่สามารถอธิบายได้) 
ตัวแปร X ท่ีใช้ในการหาปัจจัยเส่ียงเชิงพื้นท่ีในระดับต าบลประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่  
1) ข้อมูลทางด้านประชากร เช่น ความหนาแน่นของประชากรสัตว์ ความหนาแน่นของประชากรคน  
2) ข้อมูลทางด้านส่ิงแวดล้อม เช่น ความยาวของถนนสายหลัก ความยาวของถนนในชนบท อุณหภูมิใน

แต่ละพื้นท่ีและช่วงเวลา  
3) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรค ได้แก่ สถานการณ์โรคในต าบลเดียวกันก่อนหน้านี้ และสถานการณ์

โรคในต าบลข้างเคียงก่อนหน้านี้  

ผลการศึกษา 

1.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ข้อมูลสถานการณ์โรคปากและเท้าเป่ือยในระบบฐานข้อมูลโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance) ต้ังแต่ปี 2557-

2559 สรุปได้ ดังนี้ 
1.1 ภาพรวมสถานการณ์การรายงานโรค พบว่ามีรายงานโรคปากและเท้าเปื่อยท้ังหมด 712 ครั้ง พบมากท่ีสุดในปี 

2559 จ านวน 310 ครั้ง รองลงมาคือปี 2558 จ านวน 218 ครั้ง และปี 2557 พบ 184 ครั้ง (ภาพท่ี 1) 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนครั้งของการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย ปี 2557-2559 
ปีที่รายงาน 

จ า
นว

นค
รั้ง

ที่ร
าย

งา
น 
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1.2 ชนิดสัตว์ที่พบรายงานการเกิดโรคปากและเท้าเป่ือยตั้งแต่ ปี 2557-2559 มากท่ีสุด ได้แก่ โคเนื้อ จ านวน 341 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 47.89 ของจ านวนรายงานการพบโรคท้ังหมด รองลงมาได้แก่ โคนม 314 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.10 
กระบือ 45 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.32 และสุกร 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.68 และพบว่าโคนมมีอัตราการพบโรคสูงขึ้น แต่
โคเนื้อมีอัตราการพบโรคต่ าลงในแต่ละป ีรายละเอียดตามภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 แสดงจ านวนครั้งและอัตราการพบโรคปากและเท้าเป่ือยแยกรายชนิดสัตว์ ปี 2557-2559 

1.3 พบว่าโรคปากและเท้าเป่ือยชนิดไทป์โอ มีรายงานการพบมากท่ีสุด 359 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.42 รองลงมาได้แก่ 
ชนิดการเกิดโรคท่ีไม่ทราบไทป์ จ านวน 128 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.98 และไทป์เอ จ านวน 124 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.42 
และเมื่อเทียบอัตราการพบโรคพบว่า ไทป์โอ มีอัตราการพบโรคมากท่ีสุดในทุกปีต้ังแต่ 2557-2559 และพบสูงสุดในปี 
2558 (57.80%) ส่วนไทป์ เอ มีอัตราการพบโรคลดลง โดยเฉพาะปี 2558 ท่ีลดลงถึง 7.80% จากท่ีเคยสูงถึง 35.33% ใน
ปี 2557 (ภาพท่ี 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แสดงจ านวนครั้งและอัตราการพบโรคแยกตามชนิดไทป์ของการเกิดโรค ปี 2557-2559 
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1.4 เมื่อแยกไทป์ของการเกิดโรคและปีท่ีรายงานโรคแยกรายไตรมาส พบว่า ไทป์โอ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นชัดเจนในไตร
มาสท่ี 3 และ 4 ของทุกปี ต้ังแต่ ปี 2557-2559 ส่วนไทป์เอ แม้ว่าจะมีจ านวนครั้งของการรายงานโรคเพิ่มขึ้น แต่ไม่ชัดเจน
เหมือนของไทป์ โอ (ภาพท่ี 4) 

 
ภาพท่ี 4 แสดงจ านวนครั้งของการรายงานโรคแยกไทป์และไตรมาสของปี ต้ังแต่ 2557-2559 

 

1.5 เมื่อแยกตามชนิดสัตว์และชนิดของไทป์ท่ีท าให้เกิดโรคปากและเท้าเป่ือย เปรียบเทียบปี 2557-2559 พบโคนม มี
รายงานของโรคไทป์ โอ เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2557-2559 อย่างชัดเจน รองลงมาได้แก่โคเนื้อ (ภาพท่ี 5)  

 
ภาพท่ี 5 ภาพกราฟเส้นแสดงจ านวนครั้งของการรายงานโรคปากและเท้าเป่ือยแยกรายชนิดสัตว์ และไทป์ของ

การเกิดโรค เปรียบเทียบปี 2557-2559 
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1.6 เมือ่แยกรายพื้นท่ีเขตปศุสัตว์ ในระหว่างปี 2557-2559 พบว่าในเขตท่ีมีจ านวนรวมการรายงานการเกิดโรคสูงสุด
ได้แก ่เขต 5 จ านวน 188 รายคิดเป็นร้อยละ 26.40 รองลงมาได้แก่ เขต 7 จ านวน 153 รายและเขต 3 จ านวน  113 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 21.49 และ 15.87 ตามล าดับ  โดยพบว่าพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 5 มีรายงานการพบโรคเพิ่มสูงขึ้นทั้งในโคเนื้อ
และโคนม ส่วนเขตอื่นๆ ท่ีมีรายงานการพบโรคเพิ่มขึ้นท้ังในโคเนื้อและโคนม แต่เพิ่มในจ านวนไมม่ากเท่าเขต 5 เรียง
ตามล าดับได้แก่พื้นท่ีปศุสัตว์เขต 3 เขต 4 และเขต 6 ส่วนพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 8 พบเฉพาะโคเนื้อที่มีรายงานการพบโรคสูงขึ้น 
ส าหรับพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 7 พบว่ามีแนวโน้มการเกิดโรคลดต่ าลง โดยเฉพาะโคเนื้อ ส่วนโคนม มีรายงานลดลงในปี 2558 
แต่เพิ่มขึ้นในปี 2559 รายละเอียดตามภาพท่ี 6  

 

 
 

ภาพท่ี 6 กราฟเส้นแสดงจ านวนรายงานการเกิดโรคปากและเท้าเป่ือย เรียงล าดับตามเขตปศุสัตว์ที่พบโรคจาก
มากไปหาน้อย และชนิดสัตว์ เปรียบเทียบปี 2557-2559 

 
1.7 แต่เมื่อวิเคราะห์ในระดับจังหวัด จะพบว่า ต้ังแต่ปี 2557-2559 พบว่ามีจ านวนจังหวัดท่ีมีรายงานการพบโรคจ านวน 

55 จังหวัด โดยจังหวัดท่ีพบโรคมากท่ีสุดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 57 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.01 รองลงมาได้แก่ ราชบุรี 
จ านวน 56 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.87 เชียงรายและเชียงใหม่ จ านวนเท่ากันท่ี 50 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.02 และเฉพาะ 10 
จังหวัดท่ีมีรายงานการพบโรคมากท่ีสุด มีจ านวนการเกิดโรครวม 415 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 58.29 รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 1 และแผนท่ีแสดงการกระจายตัวของจุดท่ีพบโรคแยกไทป์ท่ีท าให้เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยเปรียบเทียบ ปี 
2557-2559 (ภาพท่ี 7) 
  

เขตปศุสัตว์ 

ปีที่รายงานการพบโรค 

จ านวนครั้ง ชนิดสัตว์ 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนรายงานการพบโรคปากและเท้าเป่ือยและจ านวนสะสมต้ังแต่ปี 2557-2559 แยกรายชนิด
สัตว์ที่เกิดโรคเรียงตามจังหวัดท่ีพบโรคมากท่ีสุด 10 อันดับแรก 

จังหวัด โคเน้ือ โคนม กระบือ สุกร 
การรายงานโรค 

จ านวนสะสม ร้อยละสะสม 
จ านวน ร้อยละ 

นครราชสีมา 12 43 2  57 8.01 57 8.01 

ราชบุร ี 15 38  3 56 7.87 113 15.87 

เชียงราย 16 28 6  50 7.02 163 22.89 

เชียงใหม ่ 5 44  1 50 7.02 213 29.92 

สระบุร ี 1 36   37 5.20 250 35.11 

นครศรีธรรมราช 35    35 4.92 285 40.03 

ล าปาง 28 2 5  35 4.92 320 44.94 

นครปฐม 13 17  2 32 4.49 352 49.44 

กาญจนบุรี 16 16   32 4.49 384 53.93 

ล าพูน 13 16 1 1 31 4.35 415 58.29 

รวมทั้งหมด 55 จังหวัด 341 314 45 12 712  712 100.00 

 
1.8 เมื่อวิเคราะห์ช่วงเวลาการได้รับวัคซีน ในกลุ่มสัตว์ท่ีมีการรายงานการพบโรค โดยเปรียบเทียบเวลาออกเป็น 3 ช่วง 

ได้แก่  
1) พบโรคในช่วงระหว่าง 21-120 วันภายหลังได้รบัวัคซีนป้องกันโรค  
2) พบโรคในช่วงช่วงก่อน 21 วันหรือหลัง 120 วันท่ีได้รับวัคซีน  
3) พบโรคในกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน  
พบว่าโคนมในฝูงท่ีมีรายงานการเกิดโรค มีประวัติเคยได้รับวัคซีนมาแล้วเป็นเวลา 21-120 วันถึง 142 ราย จาก

ท้ังหมด 314 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 45.22 ส่วนสัตว์ชนิดอื่นท่ีเกิดโรค ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ สุกร โคเนื้อ และกระบือ ท่ีร้อยละ 66.67, 63.34 และ 48.89 ตามล าดับ รายละเอียด
ตามภาพท่ี 8
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ภาพท่ี 7 แสดงจุดพบโรคปากและเท้าเป่ือยและชนิดไทป์ของโรคระดับต าบลและระดับสีรายจังหวัดแสดงตามจ านวนรายท่ีพบโรค เปรียบเทียบรายปี ต้ังแต่ 2557-2559 

 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
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ภาพท่ี 8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มสัตว์ท่ีเกิดโรคเปรียบเทียบประวัติการได้รับวัคซีน ปี 2557-2559 
1.9 เมื่อเปรียบเทียบร้อยละในกลุ่มสัตว์ท่ีเกิดโรคกับประวัติการได้รับวัคซีน แยกรายปี ต้ังแต่ 2557-2559 ในกลุ่มสัตว์ท่ี

เกิดโรคและอยู่ในช่วง 21-120 วัน หลังได้รับวัคซีน พบว่าโคนมมีร้อยละของการเกิดโรคสูงสุดและมีแนวโน้มสูงขึ้น ต้ังแต่
ปี 2557-2559 (n=314) ท่ีร้อยละ 41.43, 44.68 และ 47.33 ตามล าดับ สูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับวัคซีนแต่ยังไม่ถึง 21วันหรือ
เกิน 120 และกลุ่มท่ีไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ส่วน ส่วนโคเนื้อ กระบือ และสุกร พบว่า กลุ่มสัตว์ที่เกิดโรคมีประวัติไม่ได้รับ
วัคซีนเป็นส่วนใหญ่ท้ังหมด (ภาพท่ี 9) 

  
ภาพท่ี 9 เปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มสัตว์ที่เกิดโรคปี 2557-2559 และประวัติการได้รับวัคซีน 

จ านวนวันที่ได้รับวัคซีนและการเกิดโรค 

จ านวนครั้ง ร้อยละ ชนิดสัตว์ 



14 
 

1.10 เปรียบเทียบอัตราป่วยแรกเกิดโรค(Attack Rate) ในฝูงโคเนื้อและโคนมท่ีเกิดโรคปากและเท้าเป่ือย เมื่อ
เปรียบเทียบใน 3 กลุ่มตามประวัติการได้รับวัคซีน เมื่อเปรียบเทียบอัตราป่วยสูงสุดท่ีร้อยละ 80 ของฝูงท่ีเป็นโรค ในฝูงโค
เนื้อท่ีไม่ได้รับวัคซีนมีอัตราป่วยสูงสุดร้อยละ 56 ส่วนในโคนมท่ีไม่ได้รับวัคซีนมีอัตราป่วยสูงสุดท่ีร้อยละ 44 ในขณะท่ีโค
เนื้อและโคนมท่ีได้รับวัคซีนในช่วง 21-120 วัน มีอัตราป่วยสูงสุดต่ ากว่าท่ีร้อยละ 46 และ 38 ตามล าดับ (ภาพท่ี 10) 

 
ภาพท่ี 10 เปรียบเทียบอัตราป่วยในฝูงแรกเกิดโรค (Attact Rate) ระหว่างโคนมและโคเนื้อ แยกตามประวัติการได้รับวัคซีน 

1.11 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนและร้อยละของสัตว์ป่วยตัวแรกของการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยท่ีรายงานในแต่
ละครั้ง จะพบว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในพื้นท่ีในทุกชนิดสัตว์ที่เกิดโรค รวมทั้งหมด 572 รายคิดเป็นร้อยละ 80.34 แตกต่างจาก
จ านวนและร้อยละของสัตว์ท่ีเคล่ือนย้ายเข้ามาใหม่แล้วเกิดโรค ท่ีมีเพียง 110 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 15.45 เมื่อแยกราย
ชนิดสัตว์พบว่าโคนมท่ีเกิดโรคเป็นสัตว์ที่อยู่ในพื้นท่ีสุงสุดท่ีร้อยละ 88.85 ส่วนโคเนื้อและกระบือพบว่า มีรายงานการพบ
โรคในสัตว์ที่เคล่ือนย้ายเข้ามาใหม่ในอัตราสูงกว่าโคนม ท่ีร้อยละ 23.75 และ 26.67 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 แสดงชนิดสัตว์ป่วยตัวแรกเกิดโรคแยกตามชนิดของสัตว์ท่ีอยู่ในพื้นท่ีและสัตว์ที่เคล่ือนย้ายเข้ามาใหม่ 
ปี 2557-2559 

ชนิดสัตว์ 
เป็นสัตว์ที่อยู่ใน

พ้ืนที่ 
เป็นสัตว์เคลื่อนย้าย

เข้ามาใหม่ 
เป็นทั้งสัตว์ที่อยู่ในพ้ืนที่

และสัตว์เคลื่อนย้ายมาใหม่ 
ไม่ตอบแบบ
สอบสวนข้อน้ี 

รวม
จ านวน 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โคเน้ือ 251 73.61 81 23.75 5 1.47 4 1.17 341 
โคนม 279 88.85 16 5.10 4 1.27 15 4.78 314 
กระบือ 32 71.11 12 26.67  - 1 2.22 45 
สุกร 10 83.33 1 8.33 1 8.33  - 12 
รวม 572 80.34 110 15.45 10 1.40 20 2.81 712 

 
1.12  สภาพอากาศในพื้นท่ีในช่วงท่ีมีรายงานการเกิดโรคปากและเท้าเป่ือย ซึ่งสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ 

สภาพอากาศท่ีพบสูงสุดสามอันดับแรกพบว่า มีฝนตก ร้อยละ 59.97 สภาพอากาศร้อน ร้อยละ 54.21 และสภาพอากาศ
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ช้ืน ร้อยละ 35.39 และพบว่าโคนม มีรายงานการเกิดโรคในพื้นท่ีท่ีมีฝนตกและอากาศร้อน ร้อยละ 64.97 และ 53.50 
ตามล าดับ รองลงมาได้แก่โคเนื้อ ร้อยละ 57.77 และ 53.37 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของสภาพอากาศพื้นท่ีเกิดโรคแยกรายชนิดสัตว์ ปี 2557-2559 

สภาพอากาศพ้ืนที่เกิดโรค 
โคเน้ือ(n=341) โคนม(n=314) กระบือ(n=45) สุกร(n=12) รวม(n=712) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ฝนตก 197 57.77 204 64.97 18 40.00 8 66.67 427 59.97 
ร้อน 182 53.37 168 53.50 28 62.22 8 66.67 386 54.21 
ชื้น 114 33.43 122 38.85 12 26.67 4 33.33 252 35.39 
ลมแรง 58 17.01 100 31.85 12 26.67 5 41.67 175 24.58 
หนาว 53 15.54 64 20.38 7 15.56 1 8.33 125 17.56 
มีน้ าท่วม 28 8.21 28 8.92 5 11.11  - 61 8.57 
ระบายน้ าไม่ดีมีน้ าท่วมขัง 6 1.76 3 0.96  -  - 9 1.26 
สภาพอากาศอื่นๆ 10 2.93 7 2.23 3 6.67 1 8.33 21 2.95 

 
1.13 ในประเด็นเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ หรือแหล่งรวมสัตว์รอบจุดเกิดโรคในบริเวณรัศมี 10 กิโลเมตร 

พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบสวนโรคในประเด็นดังกล่าวรวม 265 จุดท่ีมีรายงานการพบโรค คิดเป็นร้อยละ 37.22 พบว่ามีโรง
ฆ่าสัตว์ในรัศมี 10 กิโลเมตร มีจ านวนสูงสุด ในทุกชนิดสัตว์ 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.79 ในจ านวนนี้ พบว่าเป็นพื้นท่ีท่ี
มีโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านการรับรองของกรมปศุสัตว์เพียงแค่ 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.69 ของรายงานการเกิดโรคท้ังหมด ส่วน
ใหญ่เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ผ่านการรับรองของกรมปศุสัตว์ ร้อยละ 19.1 (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละการมีโรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ และแหล่งรวมสัตว์ในพื้นท่ีรัศมี 10 กิโลเมตร 
รอบจุดเกิดโรค ปี 2557-2559 

บริเวณที่เกิดโรคในรัศมี 
10 กิโลเมตร 

โคเน้ือ(n=341) โคนม(n=314) กระบือ(n=45) สุกร(n=12) รวม(n=712) 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  

1. มีโรงฆ่าสัตว์ 58 17.01 71 22.61 10 22.22 9 75.00 148 20.79 

   1.1 เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่กรม
ปศุสัตว์รับรอง 

7 2.05 5 1.59 0 - 0 - 12 1.69 

   1.2 ไม่เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่
กรมปศุสัตว์รับรอง 

51 14.96 66 21.02 10 22.22 9 75 136 19.1 

2. มีตลาดนัดค้าสัตว์ 25 7.33 31 9.87 7 15.56 1 8.33 64 8.99 

3. มีแหล่งรวมสัตว์ที่ไม่ใช่
ตลาดนัดค้าสัตว์ 

25 7.33 20 6.37 6 13.33 2 16.67 53 7.44 

รวม   108 31.67 122 38.85 23 51.11 12 100 265 37.22 
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1.14 ประวัติการได้รับวัคซีนป้องกนัโรคปากและเท้าเป่ือยในฝูงท่ีเกิดโรคและในบริเวณรัศมี 6 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค 
พบว่า โคนม ในฝูงท่ีเกิดโรค เคยมีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคสูงท่ีสุด คือร้อยละ 78.66 รองลงมาได้แก่กระบือ สุกร 
และโคเนื้อ ท่ีร้อยละ 51.11, 41.67 และ 39.00 ตามล าดับ ส่วนจุดพบโรคท่ีมีสัตว์ได้รับวัคซีนในรศัมี 5 กิโลเมตรรอบจุด
เกิดโรค สูงสุดได้แก่ กระบือ ร้อยละ 73.33 รองลงมาได้แก่ โคนม สุกร และโคเนื้อ ท่ีร้อยละ 71.66, 58.33 และ 55.72 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 5)  

ตารางท่ี 5 แสดงประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในฝูงท่ีเกิดโรคและในสัตว์บริเวณรัศมี 
5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค แยกรายชนิดสัตว์ปี 2557-2559 

ประวัติการได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคปากและเท้าเปื่อย 

โคเน้ือ(n=341) โคนม(n=314) กระบือ(n=45) สุกร(n=12) รวม(n=712) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2. สัตว์ในฝูงเกิดโรค 
เคยได้รับวัคซีน 

133 39.00 247 78.66 23 51.11 5 41.67 408 57.30 

3. สัตว์ในรัศมี 5 กม. 
เคยได้รับวัคซีน 

190 55.72 225 71.66 33 73.33 7 58.33 455 63.90 

 
1.15 กรณีการเคล่ือนย้ายสัตว์เข้า-ออก หรือผ่านพื้นท่ีเกิดโรคก่อนเกิดโรคระบาดและคาดว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรค ใน

ระยะเวลา 2 เท่าของระยะฟักตัวของโรค พบว่ามีการลงข้อมูลในกรณีดังกล่าวนี้เพียง 153 รายจากท่ีมีรายงานการพบโรค
ท้ังหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 21.49 โดยพบว่า การรายงานการพบโรคในโคเนื้อ มีประวัติการเคล่ือนย้ายสัตว์เข้า-ออก หรือ
ผ่านพื้นท่ีเกิดโรค และเป็นการลักลอบเคล่ือนย้าย มากท่ีสุด ท่ีร้อยละ 51.92 ของรายงานเฉพาะท่ีตอบแบบสอบสวนโรค
ในโคเนื้อ รองลงมาเป็นการเคล่ือนย้ายภายในจังหวัด ส่วนกระบือ พบว่ามีการเคล่ือนย้ายเข้า-ออก หรือผ่านพื้นท่ีพบโรค
แต่เป็นการเคล่ือนย้ายท่ีมีใบอนุญาตถูกต้องถึงร้อยละ 50 ส่วนโคนม เนื่องจากจ านวนรายงานท่ีมกีารตอบแบบสอบสวน
โรคในประเด็นนี้ไม่มาก จึงไม่สามารถสรุปผลได้ (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลการเคล่ือนย้ายในพื้นท่ีก่อนเกิดโรคปากและเท้าเป่ือย แยกชนิดสัตว์ ปี 2557-2559 

การเคลื่อนย้ายในพ้ืนที่
ก่อนเกิดโรค 

โคเน้ือ โคนม กระบือ สุกร รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ไม่ตอบแบบสอบสวน

โรคในประเด็นน้ี 
237 69.50 282 89.81 31 68.89 9 75.00 559 78.51 

2.ตอบแบบสอบสวนโรค
ในประเด็นน้ี 

104 30.50 32 10.19 14 31.11 3 25.00 153 21.49 

2.1ลักลอบเคลื่อนย้าย 54 51.92 15 46.88 4 28.57 1 33.33 74 48.37 

2.2เคลื่อนย้ายมี
ใบอนุญาต 

20 19.23 7 21.88 7 50.00 1 33.33 35 22.88 

2.3เคลื่อนย้ายในจังหวัด 30 28.85 10 31.25 3 21.43 1 33.33 44 28.76 
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1.16 จากรายงานสอบสวนโรค ในจุดท่ีพบการเกิดโรคและรายงานเข้าระบบ e-Smart Surveillance พบว่าโดยเฉล่ีย
ร้อยละ 86.82 เป็นการเคล่ือนย้ายเข้า-ออก หรือผ่านพื้นท่ีเกิดโรคในช่วงระหว่าง 2-30 วันก่อนเกดิโรค และพบสูงสุดใน
การรายงานการเกิดโรคในโคเนื้อที่ร้อยละ 89.41 รองลงมาได้แก่ โคนมและกระบือ ท่ีร้อยละ 83.33 และ 81.82 
ตามล าดับ แต่ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ มีจ านวนน้อยเพียง 129 รายจากรายงานการพบโรคท้ังหมด 712 ราย หรือคิด
เป็นร้อยละ 18.12 ท่ีระบุวันท่ีเคล่ือนย้ายเข้า-ออก หรือผ่านพื้นท่ีเกิดโรค (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนและร้อยละของรายงานท่ีระบุวันท่ีเคล่ือนย้ายเข้า-ออก หรือผ่านพื้นท่ีเกิดโรคก่อนเกิด
โรค แยกรายชนิดสัตว์ ปี 2557-2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.17 ประวัติการเกิดโรคในพื้นท่ี เนื่องจากมีการระบุในแบบสอบสวนโรคกรณีนี้ค่อนข้างน้อย ท้ังในกรณีการเกิดโรคใน
ฝูงท่ีรายงานโรคและการเกิดโรคในพื้นท่ีใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร แต่จากรายงานท่ีระบุว่าเคยเกิดโรคมาก่อนท้ังในฝูงท่ี
รายงานโรคและในพื้นท่ีใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร พบว่าเคยเกิดโรคเกิน 60 วัน ในอัตราส่วนท่ีมากกว่า กรณีเคยเกิดโรค
ไม่เกนิ 60 วัน (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 แสดงประวัติการเกิดโรคในฝูงท่ีรายงานโรคปากและเท้าเป่ือยและพื้นท่ีใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร 
เปรียบเทียบกลุ่มท่ีเคยเกิดโรคเกิน 60 วันและไม่เกิน 60 วัน ปี 2557-2559  

ประวัติการเกิดโรคในพ้ืนที่ 
สัตว์ในฝูงที่เคยเกิดโรคเคย
มีการระบาดโรคน้ีมาก่อน 

พ้ืนที่ใกล้เคียงในรัศมี 5 กม. 
เคยเกิดโรคน้ีมาก่อน 

จ านวนรายงานทั้งหมดที่ตอบว่าเคยเกิดโรคมาก่อน 54 168 
> จ านวนรายงานทีร่ะบุวันที่เกิดโรค 48 150 
   >> เคยเกิดโรคไม่เกิน 60 วัน 5 32 
   >> เคยเกิดโรคเกิน 60 วัน 43 118 

รวมรายงานการพบโรคทัง้หมด 712 712 

 
  

ชนิดสัตว์ 

รายงานสอบสวนโรคที่ระบุวันที่เคลื่อนย้าย
เข้า-ออก หรือผ่านพ้ืนที่เกิดโรค 

รวมรายงานสอบสวนโรคที่
ระบุวันที่เคลื่อนย้ายทั้งหมด 

รวมรายงานการพบ
โรคทัง้หมด <2วันและ>30วัน ระหว่าง2-30วัน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
โคเน้ือ 9  10.59  76  89.41  85 24.93 341 
โคนม 5  16.67  25  83.33  30 9.55 314 
กระบือ 2  18.18  9  81.82  11 24.44 45 
สุกร 1  33.33  2  66.67  3 25.00 12 
รวม 17  13.18  112  86.82  129 18.12 712 
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่  
2.1 ผลการวิเคราะห์พบว่า มี 6 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในระดับต าบล ได้แก่ ความยาวของถนน

สายหลัก ความหนาแน่นของโคนม ความหนาแน่นของโคเนื้อ เคยเกิดโรคปากและเท้าเป่ือยมาก่อน พื้นท่ีข้างเคียงเคยเกิด
โรคมาก่อน และ อุณหภูมิ โดย 5 ปัจจัยแรกจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเกิดโรค หมายความว่าถ้ามีจ านวนของปัจจัย
มากขึ้น ก็จะสัมพันธ์กับการเกิดโรคมากขึ้น ส่วนอุณหภูมิจะมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการเกิดโรค หมายความว่าถ้ามี
อุณหภูมิสูงจะพบการเกิดโรคต่ า และอุณหภูมิต่ าจะพบการเกิดโรคสูง (ตารางท่ี 9) 

2.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคสูงสุดได้แก่ พื้นท่ีข้างเคียงเคยเกิดโรคมาก่อน รองลงมาได้แก่ อุณหภูมิ ความ
หนาแน่นของโคเนื้อ ความยาวของถนนสายหลัก เคยเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยมาก่อน และความหนาแน่นของโคนม 
ตามล าดับ 
ตารางท่ี 9 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงเชิงพื้นท่ีต่อโรคปากและเท้าเป่ือย 

ปัจจัยเส่ียงเชิงพื้นท่ี Estimate Std.Error Z-value P-value 
(Intercept) 2.469 1.173 2.104 0.03535 
ความยาวของถนนสายหลัก 3.168-5 7.217-6 4.390 1.13-5 
ความหนาแน่นของโคนม 6.179-3 2.388-3 2.587 0.00967 
ความหนาแน่นของโคเนื้อ 1.388-2 2.703-3 5.135 2.82-7 
เคยเกิดโรคปากและเท้าเป่ือยมาก่อน 1.834 6.880-1 2.666 0.00767 
พื้นท่ีข้างเคียงเคยเกิดโรคมาก่อน 2.078 3.384-1 6.141 8.22-10 
อุณหภูมิ -2.516-1 4.443-2 -5.663 1.49-8 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

เมื่อดูภาพรวมการระบาดของโรคปากและเท้าเป่ือยของประเทศไทย ในปี 2557-2559 ท่ีมีรายงานในระบบ
สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance) พบว่า มีรายงานการพบโรคมากขึ้น ต้ังแต่ปี 2557-
2560 จ านวน 184, 210 และ 314 ครั้ง ตามล าดับ พื้นท่ีท่ีพบโรค พบว่า 3 อันดับแรกท่ีพบโรคมากท่ีสุดได้แก่ เขต 5 เชต 
7 และเขต 3 จ านวน 188, 153 และ 113 ครั้ง ตามล าดับ และพบว่าพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 3 และเขต 5 มีจ านวนพบโรคเพิ่มขึ้น
ในโคเนื้อและโคนม ส่วนเขต 7 มีจ านวนการพบโรคท้ังโคเนื้อและโคนมลดลง และพบว่าอัตราการพบโรคในโคเนื้อและโค
นมมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ซึง่จากข้อมูลในแบบสอบสวนโรคพบว่า กระบือและโคเนื้อมีการเคล่ือนย้ายพาหะน าโรค 
เข้า-ออก หรือผ่านพื้นท่ีเกิดโรคก่อนเกิดโรคระบาดและคาดว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรค ในระยะเวลา ๒ เท่าของระยะฟักตัว
ของโรค ถึงร้อยละ 31.11 และ 30.50 ตามล าดับ และยังพบว่าการเคล่ือนย้ายดังกล่าวอยู่ในช่วงระหว่าง 2-30 วันก่อนเกิด
โรคในพื้นท่ีนั้นๆ ถึงรอ้ยละ 89.41 สอดคล้องกับการศึกษาของ Cleland et al. (1996), Martinez-Lopez et al. (2008) 
และ Rosenberg, et al. (1980) ท่ีพบว่าการพบการเคล่ือนย้ายสัตว์ในพื้นท่ีก่อนการพบการเกิดโรคในพื้นท่ี 21 วัน มีผล
ต่อการแพร่กระจายของโรคปากและเท้าเปื่อย 

เมื่อวิเคราะห์รายพื้นท่ีท่ีพบโรค พบว่า การเพิ่มจ านวนรายงานการพบโรคในโคเนื้อและโคนม มีการเปล่ียนแปลง
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 3 และเขต 5  และเนื่องจากโคนม เป็นสัตว์ที่เล้ียงในลักษณะยืนโรงและ
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มีการเคล่ือนย้ายเข้าออกฟาร์มน้อยกว่าโคเนื้อ ซึ่งดูจากรายงานผลการสอบสวนโรคในประเด็นสัตว์ป่วยตัวแรก พบว่า โค
นมท่ีป่วยเป็นสัตว์ท่ีอยู่ในพื้นท่ีถึงร้อยละ 88.85 ส่วนโคเนื้อและกระบือ พบว่าเป็นสัตว์ท่ีเคล่ือนย้ายเข้ามาใหม่ท่ีร้อยละ 
26.67 และ 23.75 ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุนิสา (2555), Martinez-Lopez et al. (2008) และ 
Rosenberg, et al. (1980) ท่ีพบว่าการน าสัตว์มีชีวิตเข้ามาในพื้นท่ีก่อนการพบการเกิดโรคในพื้นท่ี 21 วัน และจากแผน
ท่ีจุดเกิดโรคจะพบว่าการเกิดโรคจะเป็นกลุ่ม (Cluster) ในพื้นท่ีอ าเภอ หรือจังหวัดท่ีมีการเล้ียงโคนมหนาแน่น ได้แก่ 
นครราชสีมา ราชบุรี เชียงราย เชียงใหม่ และสระบุรี ซึ่งเมื่อรวมจ านวนรายของการพบโรคใน 5 จังหวัดดังกล่าวคิดเป็น
ร้อยละ 35.11 จากรายงานโรคท้ังหมด 712 รายจาก 55 จังหวัดท่ัวประเทศ สอดคล้องกับการศึกษาเชิงวิเคราะห์ท่ีพบว่า
ความหนาแน่นของโคเนื้อ และความหนาแน่นของโคนม มีผลต่อการเกิดโรคปากและเท้าเป่ือยระดับต าบล ซึ่ง Perez et 
al. (2005), Sorbrino และ Domingo (2001) และ Sumption et al. (2008) ศึกษาและพบว่าพื้นท่ีท่ีมีประชากรสัตว์
หนาแน่นมีผลต่อการแพร่กระจายของโรค 

เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาของแต่ละปีท่ีพบว่า การรายงานการพบโรคจะเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ของทุก
ปี คือในช่วงครึ่งปีหลังต้ังแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงของฤดูฝนต่อไปจนถึงช่วงต้นฤดูหนาว โดยจากข้อมูลท่ี
ได้จากรายงานสอบสวนโรคพบว่าสภาพอากาศในพื้นท่ีช่วงท่ีมีรายงานการเกิดโรคปากและเท้าเป่ือยพบว่ามีฝนตกโดยรวม
เฉล่ียร้อยละ 59.97 รองลงมาได้แก่ สภาพอากาศร้อน และช้ืน ท่ีร้อยละ 54.21 และ 35.39 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคงทนของตัวเช้ือในเอกสารเผยแพร่เรื่องโรคปากและเท้าเป่ือยขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ว่า
ตัวเช้ือคงชีวิตอยู่ได้ในอินทรย์วัตถุภายใต้ความช้ีนและสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น ได้เป็นเวลาหลายวันจนถึงหลายสัปดาห์ 
ซึ่งตรงกับผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ท่ีพบว่าอุณหภูมิจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเกิดโรค โดยอุณหภูมิต่ าจะพบการ
เกิดโรคสูง และจากการศึกษาของ Doran and Laffan (2005) พบว่าฤดูกาล หรือช่วงเดือนท่ีพบโรคอาจมีผลต่อการ
แพร่กระจายตัวของโรคได้เช่นกัน อีกประเด็นหนึ่งท่ีอาจเกี่ยวเนื่องด้วย นั่นคือ ช่วงเวลาดังกล่าว น่าจะสัมพันธ์กับปริมาณ
การเคล่ือนย้ายสัตว์มีชีวิตท้ังการน าเข้าและการเคล่ือนย้ายภายในประเทศ 

จากข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคเฉพาะในสัตว์ท่ีเป็นโรค พบว่าเป็นสัตว์ท่ีเคยได้รับวัคซีน โดยเฉล่ีย
ร้อยละ 57.30 แต่เฉพาะโคนมฝูงท่ีพบโรค ได้รับวัคซีนมาแล้วในช่วง 21-120 วัน คิดเป็นร้อยละ 45.22 ของการรายงาน
โรคในโคนมท้ังหมด แตกต่างจากชนิดสัตว์อื่นท้ังสุกร โคเนื้อ และกระบือ ท่ีสัตว์ที่เป็นโรคส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซ๊นและเป็น
โรค ร้อยละ 66.67, 63.34 และ 48.89 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแผนการฉีดวัคซีนประป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในโค
นมของกรมปศุสัตว์ มีการฉีดวัคซีนให้โคนม ปีละ 3 ครั้ง ซึ่งการท่ีวัคซีนไม่สามารถป้องกันไม่ให้สัตว์ป่วยเป็นโรคนั้นมี
หลายสาเหตุ อาทิ ตัวเช้ือท่ีใช้ในการท าวัคซีนเป็นคนละชนิดกับเช้ือท่ีก่อโรคในพื้นท่ี หรืออาจเกิดจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน
แล้วมีระดับภูมิคุ้มกันต่ ากว่าระดับท่ีสามารถป้องกันโรคได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Kitching (1999),  Kitching et 
al. (2007) และ Keeling et al. (2002) แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อดีของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคก่อนเกิดโรค เพราะจาก
การศึกษาของ Orsel (2004) พบว่าการฉีดวัคซีนในโค สามารถช่วยลดการติดเช้ือภายในฝูงเมื่อเทียบกับฝูงท่ีไม่ได้ฉีด
วัคซีนอย่างมีนัยยะส าคัญ ดังจะเห็นว่าจากข้อมูลในรายงานสอบสวนโรค อัตราป่วยแรกเกิดโรค (Attack Rate) ในฝูงโคท่ี
ได้รับวัคซีนจะต่ ากว่าฝูงท่ีไม่ได้รับวัคซีน เช่นเดียวกัน 

จากข้อมูลการสอบสวนโรคกรณีการมีโรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ หรือแหล่งรวมสัตว์ พบว่าร้อยละ 37.22 มีโรง
ฆ่าสัตว์ในรัศมี 10 กิโลเมตรและพบว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ถึงร้อยละ 19.10 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Garner and Lack (1995) ท่ีพบว่าโรงฆ่าสัตว์ท่ีไม่ได้มาตรฐานหรือโรงฆ่าสัตว์ที่มีพฤติกรรมในการรับรอง
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สัตว์ป่วยเข้าฆ่า จัดเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีส าคัญอย่างหนึ่งท่ีท าให้เกิดการระบาดของโรค และจากการศึกษาของ Bronsvoort 
et al. (2004) ยังพบว่า ตลาดค้าสัตว์มีชีวิตจัดเป็นแหล่งท่ีมีโอกาสในการแพร่กระจายของเช้ือ 

จากข้อมูลประวัติการเกิดโรคในพื้นท่ีแม้ว่าในการศึกษาครั้งนี้จะมีจ านวนรายท่ีตอบในแบบสอบสวนโรคน้อย 
เพียง 222 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 31.18 ของจ านวนรายงานการเกิดโรคท้ังหมด แต่พบว่า ส่วนใหญ่ถึง ร้อยละ 75.68 
พบว่าเคยเกิดโรคในพื้นท่ีข้างเคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร สอดคล้องกับการศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analytic Study) ท่ีพบว่า
พื้นท่ีข้างเคียงเคยเกิดโรคมาก่อนเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคสูงสุด สอดคล้องกับการศึกษาของ สุนิสา (2555) ว่า
การพบพื้นท่ีพื้นท่ีข้างเคียงจะท าให้มีความเส่ียงต่อการได้รับเช้ือไวรัสอย่างมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance) เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังอย่างแท้จริง โดยปรับปรุงวิธีการน าเข้าท่ีสะดวกต่อผู้ใช้งาน และความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันใน
ข้อมูลท่ีจะบันทึกลงในระบบ เช่น จ านวนสัตว์ร่วมฝูง จ านวนสัตว์ในพื้นท่ีเส่ียง และจ านวนสัตว์ป่วย เป็นต้น เพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีถูกต้องตามความเป็นจริงและใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควร
คัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลท่ีจะต้องลงรวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนหรือป้องกันการลงข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีส าคัญและครบถ้วนสมบูรณ์ในการน าไปวิเคราะห์ต่อไป และควรปรับปรุงในส่วนการลงข้อมูลการเฝ้า
ระวังเชิงรกุ อาทิ การลงข้อมูลการตรวจระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยและผลการ
ตรวจ Non Structural Proteins (NSP)  ให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานให้มากขึ้น ท้ังเรื่องการลงข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน
และสมบูรณ์ และสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ นอกจากนี้ ในส่วนรายงาน ควรปรับปรุงการส่งออกข้อมูล โดยให้
ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลท่ีต้องการและส่งออกใหอ้ยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไปได้โดยไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง 

2. ควรมีการน าข้อมูลอื่นท่ีส าคัญเพื่อช่วยในการศึกษาวิเคราะห์ เนื่องจากข้อมูลท่ีได้จากระบบฐานข้อมูลการเฝ้า
ระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance) มีข้อจ ากัดในการวิเคราะห์ มีข้อมูลเฉพาะข้อมูลการเกิดโรคและปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องจากการสอบสวนโรค จึงควรน าข้อมูลจากแหล่งอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมประมวลผล เพื่อทดสอบสมมติฐานถึง
ความเป็นไปได้ของปัจจัยท่ีพบว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดโรคหรือไม่ อาทิ ข้อมูลการเคล่ือนย้ายสัตว์ ท้ังการ
เคล่ือนย้ายภายในประเทศและการน าเข้าโคกระบือ แพะ แกะ จากประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศไทย ข้อมูลตลาด
นัดค้าสัตว์ ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลการเกิดโรคปากและเท้าเป่ือยในภูมิภาคเอเชียเพื่อวิเคราะห์ร่วมด้วย 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการรายงานข้อมูลโรคปากและเท้าเป่ือย ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง

โรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance) ได้แก่ เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ท่ีแจ้งการเกิดโรค อาสาสมัครต่างๆ เจ้าหน้าท่ีจาก
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคปากและเท้าเป่ือยจาก ศูนย์
อ้างอิงโรคปากและเท้าเป่ือย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว-
แพทย์ประจ าภาคต่างๆ ท้ัง 7 แห่ง ส่วนควบคุมโรคสัตว์เศรษฐกิจ ส่วนระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ ส านักควบคุม ป้องกัน
และบ าบัดโรคสัตว์ ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือยในประเทศไทย 
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