โรคติดตอในสัตว : โรคปากและเทาเปอ
 ย

โรคปากและเทาเปอ
 ย FMD (Foot and Mouth Disease)
Disease)
โรคปากและเทาเปอ
 ย คืออะไร

โรคปากและเท้าเปื อย หรือ FMD (Foot and Mouth Disease) เป็ นโรคติดต่อทีเ กิดจากเชือ
ไวรัส พบได้ในสัตว์ทมี กี บี คู่ เช่น โค กระบือ สุกร แพะ แกะ และกวาง ยกเว้นม้า ไวรัสทีเ ป็ นสาเหตุของ
โรค มีอยูห่ ลายชนิดและหลายสายพันธ์ ปจั จุบนั มี 7 ชนิดคือ ชนิด A,O, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 และ
Asia 1 สําหรับในประเทศไทยพบ 3 ชนิด คือ ชนิด A, O และ Asia 1 ส่วนชนิดทีเ ป็ นสาเหตุ ของการ
ระบาดในประเทศอังกฤษในช่วงต้นปี 2544 คือ ชนิด O
เชือไวรัสแต่ละชนิดทีเ ป็ นสาเหตุของโรคปากและเท้าเปื อยนัน จะไม่มภี ูมคิ มุ้ กันโรคซึงกันและ
กัน ดังนัน สัตว์ทมี ภี ูมคิ มุ้ กันต่อโรคเฉพาะชนิด O จะสามารถเกิดโรคทีเ กิดจากชนิด A และ Asia 1
การติดตอของโรคจากสัตวสูสัตว

โรคนีสามารถติดต่อจากสัตว์สสู่ ตั ว์ได้ ทัง ทางตรงและทางอ้อม อีกทัง ยังแพร่ระบาด ได้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง โดยเฉพาะกับสัตว์ ทีไ ม่มกี ารฉีดวัคซีนป้องกันโรค จะติดโรคจากสัตว์ทปี ่วยได้
โดยง่าย การติดต่อของโรคสามารถเกิดขึน ได้ 2 ทาง คือ
1. การได้รบั เชือ ทีป นเปื อนมากับยานพาหนะ ทีใ ช้ในการบรรทุกสัตว์ คน เสือ ผ้า รองเท้า สัตว์
เลีย ง อาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมทัง เครือ งมือเครือ งใช้ภายในคอกสัตว์
2. การสัมผัสจากสัตว์ป่วยโดยตรง หรือ สิง ขับถ่ายจากสัตว์ป่วยเช่น นํานม นําลาย ปสั สาวะ
อุจจาระ ของเหลวจากตุ่มใส สัตว์ป่วยสามารถขับไวรัสออกมา ได้แม้จะไม่แสดงอาการป่วย
หรือ อยู่ในระยะฟกั ตัวของโรค สําหรับสัตว์ทมี กี ารฉีดวัคซีน ป้องกันไว้แล้วเมือไวรัสติดต่อ
เข้าไป จะไม่มผี ลทําให้สตั ว์แสดงอาการของโรค แต่สตั ว์ตวั นัน จะมีเชือ อยู่ในตัว ซึงหมายถึง
ว่าสัตว์ตวั นัน จะเป็ นพาหะของโรคได้
การติ
การติดตอมาสูคน

โรคนีสามารถแพร่กระจายมาสู่คนได้ ตามหลักการแล้วคนจะติดเชือ จากโรคนีได้ ทางผิวหนังที
มีบาดแผล ซึง จะติดต่อโดยตรงทางเยือบุเมือก หรือ การดืมนมทีไ ม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์มาก่อน แต่
อาการของโรคทีเ กิดกับคน จะไม่รุนแรงและไม่รา้ ยแรงถึงขัน ทําให้เสียชีวติ ได้ ซึง เท่าทีผ ่านมายังไม่พบ
เหตุการณ์ทวี ่าโรคปาก และเท้าเปือยทีเ กิด กับสัตว์ตดิ ต่อมาสูค่ น
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ในระยะแรก หลังจากได้รบั เชือ ไวรัสปากและเท้าเปือย 2 - 8 วัน สัตว์จะมีไข้ ซึม เบืออาหาร เกิด
เม็ดตุ่มใสทีเ ยือบุภายในช่องปาก หรือลิน หรือ เหงือก หลังจากนัน ตุ่มใสจะแตก และเนือเยือจะลอก ทํา
ให้สตั ว์เจ็บปาก กินอาหารลําบากจน กระทังกิ
 นอาหารไม่ได้
ในระยะทีส อง เชือจะเข้าสู่กระแสโลหิต และกระจายไปทัวร่
 างกาย ผิวหนังทีเ ท้าจะบวมแต่ง มี
นําเหลืองขังอยู่ภายใน แล้วแตกออกเป็ นแผล มักพบบริเวณไรกีบหรือซอกกีบ ซึง อาจเปื อย ลอกคราบ
และอาจทําให้ขาสัตว์เสียได้ นอกจากนัน หากเกิดในโคนม จะทําให้อตั ราการให้นมลดลง และจะหยุดให้
นมในทีส ดุ หากเกิดในโคเนือและสุกร จะทําให้สตั ว์นํ าหนักลด มีผลให้เกษตรกร สูญเสียทัง เงินและเวลา
ในการเลืย ง และหากเกิดในสัตว์ทกี าํ ลังท้องอาจทําให้สตั ว์เกิดการแท้ง และมีปญั หาการผสมไม่ตดิ ได้
การปองกันการแพรระบาด

เพือป้องกัน และควบคุมไม่ให้โรค FMD แพร่ร ะบาดมายังประเทศไทย กรมปศุส ตั ว์จึงได้
ดําเนินการให้ระงับการนํ าเข้าโค กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์กบี คู่ทุกชนิด รวมทัง สัตว์ป่ารวมถึง
เอ็มบริโอ คัพภะ นําเชือ นํานมและผลิตภัณฑ์นม เลือดป่นเนือป่น ขน หนังและกระดูก หญ้าแห้งอาหาร
สัตว์ และผลิตภัณฑ์อนื ทีไ ด้มาจากสัตว์ดงั กล่าว จากประเทศอังกฤษเป็ นการชัวคราว

การนํ าเข้าสัตว์
ซากสัตว์หรือผลิตภัรฑ์จากสัตว์ นอกเหนือจากทีก ล่าวมาแล้ว เข้าราชอาณาจักรจากประเทศอังกฤษ ให้
ผูข้ ออนุ ญาตนําเข้า แนบเอกสารทางราชการหรือ เอกสารจากสัตวแพทย์ รัฐบาลต้นทางยืนยันว่า ปลอด
โรคปากและเท้าเปื อย ประกอบการพิจารณาขออนุ ญาตนําเข้าทุกครัง

การควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยในประเทศไทย

1.
2.
3.
4.

การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
การเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กัน โรคปากและเท้าเปื อย โดยการฉีดวัคซีน อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง
การควบคุมการเคลือนย้ายสัตว์และซากสัตว์
การทําลายสัตว์ป่วย
- กรณีทเี กิดโรคปากและเท้าเปื อย ขึน ในพืน ทีท ปี ระกาศเป็ นเขตปลอดโรคแล้ว ให้ทําลาย
100 เปอร์เซ็นต์ทนั ที
- กรณีทเี กิดโรคปากและเท้าเปื อยขึน ในพืน ที ทีย งั ไม่ได้มกี ารประกาศเป็ นเขตปลอดโรค
ให้ทาํ ลายเฉพาะกรณี ทีท ําลายแล้วสามารถควบคุมโรคได้
- กรณีทตี รวจพบโรคในสัตว์ทเี คลือนย้ายไปต่างท้องที การทําลายสัตว์ป่วยตามระเบียบที
กรมปศุสตั ว์กาํ หนด สามารถชดใช้เงินให้แก่เจ้าของสัตว์ไม่เกิน 75% ของราคาสัตว์ใน
ท้องตลาดขณะนัน ตามกฎกระทรวง ฉบับที 2 แห่งพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2499 ยกเว้นกรณีเจ้าของสัตว์จงใจกระทําผิด
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