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โรคปากและเทาเปอย โรคปากและเทาเปอย โรคปากและเทาเปอย โรคปากและเทาเปอย FMD (Foot and Mouth DiseaseFMD (Foot and Mouth DiseaseFMD (Foot and Mouth DiseaseFMD (Foot and Mouth Disease))))    
 

โรคปากและเทาเปอย  คืออะไรโรคปากและเทาเปอย  คืออะไรโรคปากและเทาเปอย  คืออะไรโรคปากและเทาเปอย  คืออะไร 
 โรคปากและเทา้เปื�อย หรอื FMD (Foot and Mouth Disease) เป็นโรคตดิต่อที�เกดิจากเชื�อ
ไวรสั พบไดใ้นสตัว์ที�มกีบีคู่ เชน่ โค กระบอื สุกร แพะ แกะ และกวาง ยกเว้นมา้ ไวรสัที�เป็นสาเหตุของ

โรค มอียูห่ลายชนิดและหลายสายพนัธ์ ปจัจุบนัม ี7 ชนิดคอื ชนิด A,O, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 และ 

Asia 1 สาํหรบัในประเทศไทยพบ 3 ชนิด คอื ชนิด A, O และ Asia 1 ส่วนชนิดที�เป็นสาเหตุ ของการ

ระบาดในประเทศองักฤษในชว่งตน้ปี 2544 คอื ชนิด O  

            เชื�อไวรสัแต่ละชนิดที�เป็นสาเหตุของโรคปากและเท้าเปื�อยนั �นจะไม่มภีูมคิุม้กนัโรคซึ�งกนัและ
กนั ดงันั �นสตัวท์ี�มภีูมคิุม้กนัต่อโรคเฉพาะชนิด O จะสามารถเกดิโรคที�เกดิจากชนิด A และ Asia 1 
 

การติดตอของโรคจากสัตวสูสัตวการติดตอของโรคจากสัตวสูสัตวการติดตอของโรคจากสัตวสูสัตวการติดตอของโรคจากสัตวสูสัตว                                    
   โรคนี�สามารถตดิต่อจากสตัว์สูส่ตัว์ได ้ทั �งทางตรงและทางออ้ม อกีทั �งยงัแพร่ระบาด ไดอ้ย่าง

รวดเรว็และกว้างขวาง โดยเฉพาะกบัสตัว์ ที�ไม่มกีารฉีดวคัซนีป้องกนัโรค จะตดิโรคจากสตัว์ที�ป่วยได้
โดยงา่ย การตดิต่อของโรคสามารถเกดิขึ�นได ้ 2 ทาง คอื 

1. การไดร้บัเชื�อที�ปนเปื�อนมากบัยานพาหนะ ที�ใชใ้นการบรรทุกสตัว์ คน เสื�อผา้ รองเทา้ สตัว์

เลี�ยง อาหาร หรอื ผลติภณัฑจ์ากสตัว ์รวมทั �งเครื�องมอืเครื�องใชภ้ายในคอกสตัว ์ 
 

2. การสมัผสัจากสตัว์ป่วยโดยตรง หรอื สิ�งขบัถ่ายจากสตัว์ป่วยเช่น นํ�านม นํ�าลาย ปสัสาวะ 
อจุจาระ ของเหลวจากตุ่มใส สตัว์ป่วยสามารถขบัไวรสัออกมา ไดแ้มจ้ะไมแ่สดงอาการป่วย 

หรอื อยู่ในระยะฟกัตวัของโรค สาํหรบัสตัว์ที�มกีารฉีดวคัซนี ป้องกนัไวแ้ลว้เมื�อไวรสัตดิต่อ
เขา้ไป จะไมม่ผีลทาํใหส้ตัวแ์สดงอาการของโรค แต่สตัว์ตวันั �นจะมเีชื�ออยู่ในตวั ซึ�งหมายถงึ
ว่าสตัวต์วันั �นจะเป็นพาหะของโรคได ้

 

การการการการติดตอมาสูคนติดตอมาสูคนติดตอมาสูคนติดตอมาสูคน    
 

  โรคนี�สามารถแพร่กระจายมาสู่คนได ้ตามหลกัการแล้วคนจะตดิเชื�อจากโรคนี�ได ้ทางผวิหนังที�
มบีาดแผล ซึ�งจะตดิต่อโดยตรงทางเยื�อบุเมอืก หรอื การดื�มนมที�ไมไ่ดผ่้านการพาสเจอร์ไรซ์มาก่อน แต่
อาการของโรคที�เกดิกบัคน จะไม่รุนแรงและไมร่า้ยแรงถงึขั �นทาํใหเ้สยีชวีติได ้ซึ�งเท่าที�ผ่านมายงัไม่พบ

เหตุการณ์ที�ว่าโรคปาก และเทา้เปื�อยที�เกดิ กบัสตัวต์ดิต่อมาสูค่น 
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อาการของโรคอาการของโรคอาการของโรคอาการของโรค    
 ในระยะแรก หลงัจากไดร้บัเชื�อไวรสัปากและเทา้เปื�อย 2 - 8 วนั สตัวจ์ะมไีข ้ซมึ เบื�ออาหาร เกดิ

เมด็ตุ่มใสที�เยื�อบุภายในช่องปาก หรอืลิ�น หรอื เหงอืก หลงัจากนั �นตุ่มใสจะแตก และเนื�อเยื�อจะลอก ทํา
ใหส้ตัวเ์จบ็ปาก กนิอาหารลาํบากจน กระทั �งกนิอาหารไมไ่ด ้ 

 ในระยะที�สอง เชื�อจะเขา้สู่กระแสโลหติ และกระจายไปทั �วร่างกาย ผวิหนังที�เทา้จะบวมแต่ง มี
นํ�าเหลอืงขงัอยู่ภายใน แลว้แตกออกเป็นแผล มกัพบบรเิวณไรกบีหรอืซอกกบี ซึ�งอาจเปื�อย ลอกคราบ 
และอาจทําใหข้าสตัว์เสยีได ้นอกจากนั �นหากเกดิในโคนม จะทาํใหอ้ตัราการใหน้มลดลง และจะหยุดให้
นมในที�สดุ หากเกดิในโคเนื�อและสุกร จะทาํใหส้ตัว์นํ�าหนักลด มผีลใหเ้กษตรกร สญูเสยีทั �งเงนิและเวลา
ในการเลื�ยง และหากเกดิในสตัวท์ี�กาํลงัทอ้งอาจทาํใหส้ตัวเ์กดิการแทง้ และมปีญัหาการผสมไมต่ดิได ้
 

การปองกันการแพรระบาดการปองกันการแพรระบาดการปองกันการแพรระบาดการปองกันการแพรระบาด    
 เพื�อป้องกนัและควบคุมไม่ให้โรค FMD แพร่ระบาดมายงัประเทศไทย กรมปศุสตัว์จึงได้

ดําเนินการให้ระงบัการนําเขา้โค กระบือ สุกร แพะ แกะ และสตัว์กบีคู่ทุกชนิด รวมทั �งสตัว์ป่ารวมถงึ

เอม็บรโิอ คพัภะ นํ�าเชื�อ นํ�านมและผลติภณัฑน์ม เลอืดป่นเนื�อป่น ขน หนังและกระดกู หญา้แหง้อาหาร

สตัว์ และผลติภณัฑ์อื�นที�ไดม้าจากสตัว์ดงักล่าว จากประเทศองักฤษเป็นการชั �วคราว การนําเขา้สตัว ์

ซากสตัวห์รอืผลติภรัฑจ์ากสตัว์ นอกเหนือจากที�กล่าวมาแลว้ เขา้ราชอาณาจกัรจากประเทศองักฤษ ให้

ผูข้ออนุญาตนําเขา้ แนบเอกสารทางราชการหรอื เอกสารจากสตัวแพทย ์รฐับาลตน้ทางยนืยนัว่า ปลอด

โรคปากและเทา้เปื�อย ประกอบการพจิารณาขออนุญาตนําเขา้ทกุครั �ง 
 

การควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยในประเทศไทยการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยในประเทศไทยการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยในประเทศไทยการควบคุมและปองกันโรคปากและเทาเปอยในประเทศไทย                
1. การเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา  

2. การเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนั โรคปากและเทา้เปื�อย โดยการฉีดวคัซนี อยา่งน้อยปีละ 2 ครั �ง  
3. การควบคมุการเคลื�อนยา้ยสตัว์และซากสตัว ์ 

4. การทาํลายสตัวป์่วย  

- กรณีที�เกดิโรคปากและเทา้เปื�อย ขึ�นในพื�นที�ที�ประกาศเป็นเขตปลอดโรคแลว้ ใหท้ําลาย 

100 เปอรเ์ซน็ตท์นัท ี 

- กรณีที�เกดิโรคปากและเทา้เปื�อยขึ�นในพื�นที� ที�ยงัไม่ไดม้กีารประกาศเป็นเขตปลอดโรค 
ใหท้าํลายเฉพาะกรณี ที�ทําลายแลว้สามารถควบคมุโรคได ้ 

- กรณีที�ตรวจพบโรคในสตัวท์ี�เคลื�อนยา้ยไปต่างทอ้งที� การทําลายสตัว์ป่วยตามระเบยีบที�
กรมปศุสตัว์กาํหนด สามารถชดใชเ้งนิใหแ้ก่เจา้ของสตัว์ไม่เกนิ 75% ของราคาสตัว์ใน

ทอ้งตลาดขณะนั �น ตามกฎกระทรวง ฉบบัที� 2 แหง่พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์ 

       พ.ศ. 2499 ยกเวน้กรณีเจา้ของสตัว์จงใจกระทาํผดิ  


