โรคปากและเทาเปอย…..ความนากลัวที่ถูกลืม
(Foot and Mouth Disease;FMD.... The forgotten disaster)
โดย : น.สพ. อารยันต ยืนยาว
"โรคปากและเทาเปอย" หรือที่นิยมเรียกกันวา "โรคกีบ" หรือ "โรคเอฟเอ็มดี" เปนโรคโรคหนึ่งที่
สรางปญหาใหเกษตรกรมานาน รายงานการระบาดมีทุกปโดยเฉพาะในโค-กระบือ ในสุกรเองก็พบวา มี
การระบาดทุกปเชนกัน
แตการรายงานใหหนวยงานที่รับผิดชอบนั้นไมมาก
โรคปากและเทาเปอยมี
ผลกระทบกับอุตสาหกรรมการผลิตสัตวของไทยอยางสูง ทั้งจากการเสียหายทางผลผลิต และการคาขาย
กับตางประเทศที่ไมนําเขาสัตวมช
ี ีวิต เนื้อสัตว หรือผลิตภัณฑสัตวจากประเทศไทย เนื่องจากยังมีโรคปาก
และเทาเปอยระบาดอยู
ในป 2544 พบปญหาการระบาดของโรคเปนวงกวางทั่วโลก แมในเขตปลอดโรค เชน ยุโรป หรือที่
กระทบมากที่สุดก็ที่ "อังกฤษ" พบการระบาดอีกครั้งเมื่อ 19 กุมภาพันธ 2544 หลังจากไมมีรายงานมากวา
20 ป (1981 O-serotype) การระบาดครั้งนี้ (FMDV serotype O, PanAsia strain; Brownlie J., BCVA
2001) ทําใหอังกฤษตองทําลายสัตวที่เปนโรคจํานวนมาก และไมสามารถสงผลผลิตออกไปขายยังยุโรป
และประเทศอื่นๆ ได สําหรับสุกรในประเทศไทยปนี้ก็พบการระบาดเปนวงกวาง ตั้งแตเขตตะวันตก เหนือ
(บางสวน) ใต และตะวันออก (ขอมูลจากการพบในพื้นที)่ เกิดการระบาดในไทยเปนวงกวางเชนนี้ ก็
เนื่องจากไมมีการเตือนภัยอยางจริงจังจากราชการและผูเกี่ยวของ เกษตรกรและสัตวแพทย-สัตวบาลเองก็
ยังไมเขาใจ หรือสํานึกถึงความนากลัวของโรคปากและเทาเปอย ดังนั้นการเรียนรูอีกครั้งถึงโรคเกาที่นา
กลัวนี้จึงเปนสิ่งที่ควรควรทําอยางยิ่ง
ไวรัสที่กอโรค
เชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดโรคชื่อ แอฟโทไวรัส (Aphthovirus) อยูใน แฟมมิลี่ Picornaviridae เปน nonenveloped single stranded RNA เมือ
่ โดนแสงแดดหรืออยูในที่ที่พีเอชต่ํากวา 6 และ สูงกวา 8 จะถูก
ทําลายไดงาย และถาอยูนอกรางกาย 2-3 วันที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความสามารถในการติดเชื้อก็
ลดไป แตถาอยูในอุณหภูมิ 4-7 องศาเซลเซียส จะอยูไดนานหลายเดือน อุณหภูมิที่จุดเยือกแข็ง หรือต่ํา
กวาจุดเยือกแข็ง (-30 ถึง –70 องศาเซลเซียส) ก็อยูไดนานเปนป แตถาเก็บลิ้นที่มีเชื้อไวรัสไวใน
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะยังคงความสามารถในการติดเชื้อไดเปนป อยูที่ขนได 4 สัปดาห อยูในหนัง
ได 15 สัปดาห และภาวะปกติอยูตามหญาหรือฟางไดมากกวา 20 สัปดาห การพาสเจอไรสแบบเร็ว(72
องศาเซลเซียส 15 นาที) ไมสามาถทําลายไวรัสไดทั้งหมด และคงอยูในนมผงไดเปนป ในเนื้อจะถูก
ทําลายโดยกรดแลคติก(กรดที่เกิดจากกลามเนื้อสลายตัว) ไดเร็ว แตจะอยูที่ไขกระดูกไดนาน 6 เดือน
และอยูในตอมน้ําเหลือง และอวัยวะภายในนาน 4-5 เดือน
ไวรัสปากและเทาเปอยมีทั้งหมด 7 ไทป (serotype) โดยแตละไทปใหสัญลักษณเปนตัวอักษร
อังกฤษ และแยกตามแหลงที่แยกไวรัสไดดังนี้ แยกไดจากยุโรป (European) มี 3 ไทป คือ A O และ C
จากแอฟริกาใต ตั้งแตยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ (South African Territories – S.A.T) 3 ไทป คือ
S.A.T. 1, S.A.T. 2 และ S.A.T. 3 และจากเอเชีย(Asian) อีก 1 ไทป คือ Asia 1 ในแตละไทปก็จะมียอย
ลงไปอีกเรียก ซับไทป (subtype) ซึ่งแตละไทปมีซับไทปตางๆ รวมทั้งหมด 64 ซับไทป ดังตารางที่ 1
และ 2 (World Reference Laboratory – Subtype Classification List)
ในประเทศไทยเองพบอยู 3 ไทป ไดแก ไทปโอ (O) ไทปเอ (A) และไทปเอเชียวัน (Asia 1) โดย
พบการระบาดของไทปโอมากที่สุด สวนพื้นที่ในแตละสวนของโลกก็มีการระบาดแบงตามไทปตางๆ ดังนี้
•
•
•

ไทป O A และ C
ระบาดในบางประเทศในยุโรป เอเชีย และอาฟริกาใต
ไทป Asia1
ระบาดในปากีสถาน อิสราเอล อิหราน อิรัก อินเดีย และไทย
ไทป SAT1 SAT2 และ SAT3
ระบาดในทวีปอัฟริกา

พึงระวัง
คุณสมบัติหนึ่งที่ทําใหไวรัสปากและเทาเปอยนากลัวก็คือ ภูมค
ิ ุมกันที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ หรือ
จากวัคซีนในแตละซีโรไทปไมสามารถปองกันการติดเชื้อจากซีโรไทปอื่นได และในแตละซับไทปของซี
โรไทปเดียวกันก็มีภูมิคุมตอกันไดบางเทานั้น แตในพื้นที่เมื่อเกิดโรคระบาดจะยังไมสามารถทราบไดทันที
วาไทปใดที่ทําใหเกิดโรค และการที่แตละไทปมีหลายซับไทป ก็เปนสิ่งหนึ่งในการพิจารณาเมื่อตองทํา
วัคซีน

ตารางที่ 1 ซีโรไทป และซับไทปของไวรัสที่กอโรคปากและเทาเปอย
ไทป
จํานวนซับไทป
A
32
O
11
A
32
Asia
13
A
32
SAT2
3
SAT3
4
สัตวใดที่เปนโรคไดบาง
สัตวที่เปนโรคมีหลายชนิด นอกจากสุกรก็มีปศุสัตวและสัตวอื่นๆ เชน โค กระบือ แพะ แกะ ชาง
อูฐ กวาง สัตวเคี้ยวเอื้อง และสัตวกีบคูอื่นๆ ก็เปนโรคได
ความมหัศจรรยแหงการการติดเชื้อแพรเชื้อและกระจายเชื้อ
การติดเชื้อแบงออกเปน 2 แบบ แบบแรก คือ การติดเชื้อโดยตรง สุกรจะติดจากสัตวที่ปวยโดย
การสัมผัสโดยตรง หรือจากสิ่งขับถาย เชน เยี่ยว มูล น้ําลาย น้ํานม น้ําที่แตกออกมาจากตุมใส สวนแบบที่
สองเรียก การติดเชื้อโดยออม สัตวจะติดจากเชื้อที่มากับยานพาหนะ วัตถุดิบ อาหาร กระสอบ ผลิตภัณฑ
จากสัตวและอื่นๆเปนตน
เมื่อสุกรติดเชื้อโดยการสูดดมหรือหายใจเอาเชื้อ กินเชื้อ หรือติดทางบาดแผล ไวรัสจะไปอยู
บริเวณคอหอย หรือบริเวณที่ติดเชื้อกอน แลวจึงเขาสูกระแสเลือด และกระจายไปยังอวัยวะตางๆ ตอไป
ตอมาก็จะเกิดตุมพองคลายน้ํารอนลวกที่ลิ้น ไรกีบ (รอยตอของกีบกับขาของสุกร) เนื้อเยื่อของจมูก และ
เตานมของสุกรแมพันธุ ใน 24 ชั่วโมง ตุมพองก็จะแตก การขับไวรัสออกมาจะสูงสุดชวงนี้ และการขับเชื้อ
จะมากที่สุดทางลมหายใจ เพราะเมื่อเชื้อกระจายไปที่หลอดลม ทอทางเดินหายใจสวนตน และปอด ไวรัส
จะเพิ่มจํานวนขึ้นมาก เมื่อสุกรหายใจออกเชื้อก็ถูกขับออกทางลมหายใจไดตลอดเวลา การขับเชื้อออก
จากรางกายของสุกรจะสูงกวาโค 1000-3000 เทา ถาตุมพองมีไมมากหลังจากตุมพองแตกจะเกิดแผล ถา
ไมมีการติดเชื้อแทรกซอนแผลจะหายไดเร็ว แตถามีตุมพองมาก เมื่อแตกจะเกิดรอยแยกตลอดตามไรกีบ
ทําใหกีบหลุดได สุกรจะแสดงอาการเจ็บปวดมาก สุกรจะเริ่มมีภูมิคุมกันหลังพบวิการ 3-7 วัน แตบางตัว
อาจชาถึง 6 เดือน
เมื่ออยูในพื้นที่เดียวกันและไดรับเชื้อพรอมกัน โคและกระบือจะแสดงอาการกอนเสมอ เพราะ
โค-กระบือ มีความไวในการติดเชื้อมากกวาสุกร การที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากสุกรตองไดรับปริมาณเชื้อ
สูงกวาถึงจะมีการติดเชื้อ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ปริมาณของเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยที่ทําใหสัตวแตละชนิดติดเชื้อ (TCID50)
ชนิดสัตว
การติดทางลมหายใจ
การติดทางการกิน
วัว
แกะ
สุกร

10-1,000
10 - 100
400-10,000

3,000
ไมทราบ
10,000

พึงระวัง
- หลงนําเชื้อที่อันตราย
- สุกรขับเชื้อออกมาไดหลายทาง เชน ลมหายใจ น้ําลาย มูล เยี่ยว น้ํานม น้ําเชื้อ และน้ําจากตุม
พองที่แตกออกมา
- สุกรติดเชื้อไดจากเนื้อ ผลิตภัณฑจากสัตว ไขที่นํามาจากรังไข ของสุกรที่เปนโรค
- ยานพาหนะ รวมทั้งคน และสิ่งที่มาดวย เชน รถจับหมู รถซื้อขี้หมู รถสงหมูของฟารมโดยเฉพาะ
สงหมูเศษ รถสงยาของบริษัท รถขนวัตถุดิบ รถหมอที่เขาฟารม รถยนต รถมอเตอรไซค และ
รถจักรยานของเจาของฟารมและคนงาน รถขายขนม เปนแหลงนําเชื้อเขาฟารมไดทั้งสิ้น
- สัตวทุกประเภท เชน สุนัข แมว และสําคัญคือ ไก นก (เปนตัวพาโดยไวรัสติดมากับตัวสัตว
ไมใชพาหะนําโรค)
- สุกรไปถึงโรงฆาสัตวแลวกลับเขาฟารมอีก เชน สุกรเกากีบ แมพันธุทองมาน
- คนที่นึกไมถึงคือ ชางที่ทํางานในฟารมทุกประเภท
- ในภาวะเหมาะสมเชื้อแพรไปทางอากาศไดไกลถึง 20-64 กม. สวนทางน้ํา และทะเลอาจไกลได
ตั้งแต 96-250 กม. – กรณี 1967-68ที่อังกฤษติดจากฝรั่งเศษ (บางรายงานอางถึง 320 กม.)
- คนกับการติดโรค มีรายงานบาง เชน ในปลายทศวรรษ 1960 มีคนติดเชื้อมีอาการคลายเปนหวัด
และมีแผลตุมพองเล็กๆ
- คน ตัวนําโรคเขาฟารม นอกจากติดตามเสื้อผา รองเทา สิ่งของเครื่องใช และอื่นๆ แลว ถาหาก
เขาไปในฟารมที่โรคกําลังระบาด เชื้อสามารถอยูในโพรงจมูกไดนานถึง 72 ชั่วโมง และอยูในคอ
ไดนานถึง 96 ชั่วโมง
อาการโรคและความเสียหาย
หลังการติดเชื้อ เชื้อจะฟกตัวอยูป
 ระมาณ 2-8 วัน แลวจึงแสดงอาการ อาการในสุกรจะไมเปน
ลําดับที่แนนอนเหมือนโค แตสามารถแบงอาการและความเสียหายออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือสุกรใหญ
และลูกสุกรไดดังนี้

สุกรใหญ
กลุม
 นี้ไดแกแมพันธุ พอพันธุ และสุกรเล็ก-ขุน มักพบอาการ ดังนี้
อาการที่พบในภาคสนาม วันแรกที่พบอาการ มักจะพบวา สุกรจํานวนเล็กนอย 2-10 ตัว มีอาการ
กีบเจ็บนํามากอน เมื่อสังเกตดูจะพบตุมพอง บางตุมแตกแลว และบางตุมยังไมแตกอยูบริเวณไรกีบ อุงกีบ
เลือดจะไหลออกจากแผลที่แตกเปอนตามพื้น สุกรจะยืนดวยความยากลําบาก เวลายืนจะสั่น หลังโกงตัว
เกร็ง และรองดวยความเจ็บปวด บางตัวที่มีแผลมากกีบจะแยกตัวและหลุดออกมาจากนิ้วเทา ลักษณะ
อาการคลายสุกรถอดรองเทา จะเห็นกระดูกนิ้วกีบเห็นชัดเจน เลือดไหลออกมาจากแผล สุกรกลุมนีจ
้ ะไม
สามารถยืนได แมพันธุหรือสุกรขุนคอกหรือเลาเดียวกัน ที่เริ่มติดเชื้อจะซึม ไขสูง (อาจถึง 41 องศา
เซลเซียส) กินอาหารไดนอยหรือไมกินเลย ในวันรุงขึ้นถาไมคัดสุกรขาย แมสุกรอุมทองบางตัวจะแทงลูก
ออกมา แตถาคัดขายในวันที่พบอาการกีบเจ็บวันแรกๆ มักไมแทง สวนสุกรขุน ถาไมรีบคัดขายในวันรุงขึ้น
สุกรจะเริ่มเปนมาก (40-60% ของคอกที่เปน) และคอกอื่นๆ ก็จะเริ่มมีอาการมากขึ้น กลุมที่พบอาการวัน
แรกจะเริ่มกีบหลุดมากขึ้น และอาจพบตุมพองที่บริเวณจมูก ในคอกจะเหม็นกลิ่นคาวเลือดที่ออกมาจาก
บาดแผล สวนในแมพันธุนอกจากตุมแผลบริเวณไรกีบ และจมูกแลว ยังจะพบตุมพอง และแผลที่ราวนม
หัวนม และอวัยวะเพศได
ในฟารมที่ทําวัคซีนในแมเปนประจํา และในลูก 1 หรือ 2 เข็ม เมื่อเกิดโรคสุกรขุนในเลาเดียวกัน
แตละฟารมอาจพบอัตราการคัดออกผันแปรตั้งแต นอยกวา 1 เปอรเซ็นต(ในฟารมที่ทําวัคซีนซ้ํากอนการ
พบอาการ 1 สัปดาห) จนถึง 25-30 เปอรเซ็นตในฟารมที่พบอาการแลวถึงทําวัคซีนซ้ํา สวนแมพันธุอาจ
พบอัตราการคัดทิ้งประมาณ 2-10 เปอรเซ็นต ทั้งแมพันธุ และสุกรขุน ถาคัดออกเร็วกอนการติดเชื้อแทรก
ซอนยังไมพบการตาย (ขอมูลสวนตัว) สวนฟารมที่ไมทําวัคซีนอาจรุนแรงกวานี้ในตางประเทศอัตราการ
ปวยสูงมาก (100 เปอรเซ็นต) อัตราการตายต่ํา แตบางสเตรน(ไทป C-ยังไมมีรายงานในประเทศไทย)
อาจทําใหสุกรใหญที่เปนโรคตายได สวนวิการที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาแสดงไวในตารางที่ 4

ลูกสุกร
ในกลุมนี้ไดแกลูกสุกรดูดนมถึงสุกรอนุบาลหลังหยา 7-8 สัปดาห
ในสุกรกลุมนี้อัตราการตายสูงมากอยู ระหวาง 60-90 เปอรเซ็นต ในป 1997 เกิดการระบาดโรค
ปากและเทาเปอยในใตหวัน (serotype O) มีการรายงานอัตราการตายของลูกสุกรสูงมากกวา 70
เปอรเซ็นต การตายของลูกสุกรจะรวดเร็วมากจนไมเห็นวิการที่กีบ การที่ลูกสุกรตายเร็วมากเนื่องจากช็อค
และหัวใจวายตาย เพราะกลามเนื้อหัวใจเกิดการเสื่อม เมื่อผาซากจะพบลิ้นอักเสบ เนื้อเยื่อของลิ้นลอก
หลุดออก ปอดบวมน้ํา ตับและไตพบมีการคั่งเลือด กลามเนื้อหัวใจมีสีขาวเหลือง (tiger heart)
พึงรู
กลุมสุกรที่ติดเชื้อและแสดงอาการของโรคกอน มักจะเปนกลุมเสี่ยงที่อาจไมไดรับการทําวัคซีน หรือกลุม
ที่อยูในบริเวณที่มีโอกาสไดรับเชื้อกอนกลุมอื่น หรือกลุมสุกรที่ภูมิคุมกันเริ่มต่ําลงเสมอ ไดแก
สุกรสาวและนางตกคาง สุกรแคระแกรน สุกรปวย
สุกรที่เลาติดกับถนน คอกขาย โกดังอาหาร โกดังยา สํานักงาน
สุกรขุนชวงทาย สุกรสาวทดแทน
ตารางที่ 4 แนวทางในการประเมินระยะเวลาของการเกิดโรค
ที่มา:Mann, A.J. and Sellers, F.R. (1989)
วิการที่พบ
เกิดตุมพองบริเวณลิ้น และไรกีบ
ตุมพองแตกบางสวน
เปนแผลหลุมสีแดงสด
แตหนังที่แตกออกจากแผลยังติดอยู
แผลเริ่มเนา บริเวณลิ้น
และปากเริ่มมีการสมาน
แผลเริ่มสมานมากขึ้นในปาก
กีบใหมและกีบเกาเห็นแยกกันชัดเจน

ชวงเวลาทีเ่ กิด
24-48 ชั่วโมง
2-3 วัน
4-5 วัน

7 วันขึ้นไป

โรคอะไรที่อาการคลายคลึง
โรคปากและเทาเปอยเมื่อดูจากอาการ วิการทั้งภายนอกภายใน และประวัติ ก็พอบอกไดชัดเจน
แตวิธีการดังกลาวเปนเพียงการวินิจฉัยเบื้องตนเทานั้น ยังมีอีก 3 โรค ที่มีลักษณะความผิดปกติคลายคลึง
กันไดแก Vesicular Stomatitis (VS), Swine Vesicular Disease (SVD) และ Vesicular Exanthema of
Swine (VES) แตโรคทั้งสามยังไมมีรายงานที่ยืนยันชัดเจนในประเทศไทย
เมื่อเกิดโรคควรสงตัวอยางตรวจหาซีโรไทป โดยการเก็บตัวอยางที่เปนแผนเนื้อ น้ําใสในตุมพอง
หรือเนื้อเยื่อรอบๆ เนื้อเยื่อที่เก็บไมควรนอยกวา 1 กรัม ใสถุงพลาสติกแชเย็น ถาเก็บวิธีนี้ใหสงตัวอยางใน
วันนั้นทันที หรือเก็บตัวอยางแชในบัฟเฟอรกลีเซอรีน แลวเก็บในอุณหภูมิ 4-7 องศาเซลเซียส สง
หนวยงานที่ตรวจ เชน ศูนยโรคปากและเทาเปอย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130

ทําอยางไรเมื่อภัยถึงตัว
เมื่อโรคปากและเทาเปอยเกิดระบาดในฟารม
•
•
•
•
•

คัดสุกรตัวที่พบอาการออกจากฟารมโดยทันที
ทําวัคซีนซ้ําโดยทันที และหลังการทําวัคซีนซ้ําเปนเวลา 14 วัน หากยังพบสุกรที่เปนโรคอยูให
ทําซ้ําเข็มที่สอง
จํากัดการทํางานของคนงานทุกเลาใหอยูในเลาของตัว โดยเฉพาะควบคุมเปนพิเศษในเลาที่เปน
โรค
พนยาฆาเชื้อเชาเย็นในทุกเลา
จัดรองเทาบูทใหใสทุกคน มีอางใสน้ํายาฆาเชื้อทุกเลา จุมทุกครั้งที่เขาออก

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มอบหมายงานจับหมูเปนโรคใหเฉพาะเจาะจง คนกลุมนี้หามไปเลาอื่น
หัวหนาฝาย หรือผูจัดการฟารมไมควรเขาไปในเลาที่เปนโรค หรือถาจําเปนใหเขาที่เปนโรคเปน
เลาสุดทายแลวออกงานเลย
ทํางานเสร็จอาบน้ํา และซักชุดที่ทํางานทันที วันรุงขึ้นตองเปลี่ยนชุดทํางานใหม
ใหคนงานตรวจดูสุขภาพสุกรทุกวัน เนนอบรมใหเขาใจถึงอาการของสุกรที่ปวย และความเสี่ยง
ของการติดตอระหวางเลา
ในเลาอุมทอง ใหอาหารเสร็จ กวาดอาหารทิ้งทันที พนยาฆาเชื้อที่ปลอดภัยที่รางอาหาร
การรีดน้ําเชื้อพอพันธุควรทําเชาครั้งเดียว และเตรียมใหไดใชอยางนอย เชา-เย็น และตองเปน
งานที่ตองทําอยางแรกสุดในเลาพอพันธุ
ใสยาปฏิชีวนะควบคุมการติดเชื้อแทรกซอนในอาหารทุกรุน
เนนการเรงใหสุกรกินไดมากที่สุด สําคัญเพราะสุกรกินอาหารได รางกายแข็งแรง ตอบสนองตอ
การทําวัคซีนไดดี
พยายามลดการใชน้ําฉีดลางในเลาที่เปนโรคโดยไมจําเปน เพราะเปนตัวการที่ทําใหเกิดการ
ระบาดของโรคไดเร็ว ถาจําเปนตองฉีดลางใหลงยาฆาเชื้อกอน
มีความรับผิดชอบตอสังคม ตองแจงใหฟารมที่อยูใกลเคียงทราบ และไมนําเชื้อเขาไปติดฟารม
อื่น
ปรึกษาสัตวแพทย หรือแจงปศุสัตวที่อยูใกลเคียง

พึงระวัง
กลุมสุกรที่เสี่ยงตอการติดโรค
•
•
•
•

สุกรที่อยูใกลกับแหลงที่นําเชื้อเขาฟารมที่สุด เชน คอกที่ติดถนนนอกฟารม หรือติดกับบริเวณที่
มีคน รถเขาออกประจํา เชน ติดสํานักงาน ติดโกดังอาหาร ติดโกดังยา
กลุมสุกรที่มีโอกาสตกวัคซีนสูง เชน สุกรตกคางทั้งสาวและนาง สุกรกลับสัดหลายรอบ สุกรปวย
สุกรแคะแกรน พอพันธุเช็คสัด
กลุมสุกรที่ภูมิคุมโรคลดต่ําลง เชน สุกรขุนอายุ 5 เดือนขึ้นไป สุกรสาวทดแทนทั้งของฟารมเอง
และที่ซื้อเขามา
โรงเรือนที่มีนกอาศัย หรือมาเก็บอาหารกินจํานวนมาก

ภูมิคุมโรคเปนอยางไร
ภูมิคุมกันที่มีบทบาทในการคุมโรค คือ ภูมิคุมกันในกระแสเลือด ภูมิคุมกันเริ่มตรวจไดหลังการติด
เชื้อประมาณ 4 วัน ภูมิคุมกันชนิดนี้ คือ IgM หลังจากนั้นประมาณ 14-25 วัน ก็จะตรวจพบ IgG ภูมิคุมกัน
จะขึ้นสูงสุดใน 28 วัน หลังการติดเชื้อ และตกลงมาที่อายุประมาณ 5-7 เดือน ซึ่งระดับนี้ไมสามารถ
ปองกันการติดโรคซ้ําได แตสุกรที่หายจากโรคจะไมเปนพาหะนําโรคตางจากโคที่หายปวยจะเปนพาหะไป
2 ถึง 2 1/2 ป สวนแกะเปนพาหะนาน 9-12 เดือน และแพะเปนพาหะนาน 4 เดือน นั้นหมายความวา
หลังจากการระบาดของโรคปากและเทาเปอยในสุกรหยุดลง ถามีการทําวัคซีน และใชวัคซีนที่มี
ประสิทธิภาพ สามาถปองกันการนําเชื้อเขาฟารมก็รับประกันไดวาฟารมของทานจะปลอดโรคได ฟารมของ
ทานจะไมติดโรคจากสุกรในฟารมทานเองแนนอน
ประสิทธิภาพวัคซีนสิ่งที่ยังสงสัย ในเรื่องของวัคซีนสงสัยกันมากวา ทําไมทําวัคซีนอยูยังเปน
โรค ทัง้ ที่ทําในแมเปนโปรแกรมกอน หรือหลังคลอด หรือทําปูพรมทุกสี่เดือน ทําในลูกเข็มเดียว หรือสอง
เข็มก็เปนเชนกัน ตอบไดในตอนนี้วา ถาโรคเขามาในฟารมในปริมาณเพียงพอแลวเปนไดแนนอน แต
ฟารมที่ทําวัคซีนจะเสียหายนอยกวาที่ไมทําวัคซีน และฟารมที่ทําวัคซีนในลูกสุกรสองเข็มก็เสียหายนอย
กวาทําเข็มเดียว สรุปคือ วัคซีนที่ใชกันอยูในปจจุบันมีความคุมโรคในระดับหนึ่ง แตอยูในระดับสูงหรือต่ํา
เทาใดนั้น ตองรอทานผูรูเปนผูใหคําตอบ ปญหานี้ไมใชเกิดเฉพาะในไทย ในเยอรมัน ก็มีการระบาดโดย
ในป 1970-1987 ในขณะที่ใชวัคซีนอยูพบการระบาด 97 ครั้ง หรือแมกระทั่งในซาอุดิอารเบีย หรือ
ตะวันออกกลางเองที่ใชวัคซีนในป 1999 ก็ยังมีรายงานการระบาดของโรคอยู
วัคซีนที่ใชกันอยูในประเทศไทยเปนวัคซีนเชื้อตาย มีทั้งชนิดแยกไทป และรวมไทป มีของ
ราชการที่ผลิตโดยกรมปศุสัตว (ในโคและสุกร) และเอกชน โดยในเมืองไทยจะมีของ เมอเรียล (Aftovax
/Aftopor) และอินเตอรเวท (Decivac) และมีของไบเออรที่ยังไมนํามาจําหนาย (Bayovac) ในวัคซีนแต
ละตัวมีรายงานถึงระยะเวลาที่ใหภูมิคุมโรควา มีความผันแปรกัน

พึงรู
เกี่ยวกับขอเสียของวัคซีนเชื้อตายโดยทั่วๆ ไป
ใหภูมิคุมกันโรคอยูไดในระยะเวลาสั้น
ใหภูมิคุมกันโรคชากวาวัคซีนแบบอื่น
สื่อที่ใชอาจกอใหเกิดความระคายเคือง
เกี่ยวกับภูมิคุมกันและประสิทธิภาพของวัคซีนปากและเทาเปอย
ลูกสุกรที่กินนมน้ําเหลืองจากแมที่ทําวัคซีนปากและเทาเปอยสม่ําเสมอ ภูมิคุมที่ไดจะสามารถ
ปองกันการเกิดโรคได โดยเดือนแรกปองกันไดประมาณ 90% เดือนที่ 2 และ 3 จะเหลือเพียง 50% และ
3% ตามลําดับ (Flachsel, P. and Hubik.R., 1987) จึงควรทําวัคซีนเข็มแรกที่ 6-7 สัปดาห และทําซ้ําที่
2-4 สัปดาหตอมา หลังทําวัคซีนภูมิคุมกันในสุกรจะอยูในระดับปองกันที่สมบูรณประมาณ 3-4 เดือน
เทานั้น สุกรขุนชวงทาย และสุกรทดแทนภูมิคุมกันเริ่มต่ํา ถามีการระบาดของโรคตองทําวัคซีนในกลุมนี้
ดวย ในสุกรภูมิคุมกันที่เกิดจากการทําวัคซีนจะดอยกวาในโคมาก และภูมิคุมกันไมไดปองกันการติดเชื้อ
ไดสมบูรณเทาโค
การทําวัคซีน ตองเลือกวัคซีนที่มีไทปตรงกับที่ระบาดในพื้นที่ สวนซับไทปก็เปนสิ่งที่ควร
พิจารณาใหตรง หรือมีภูมิคุมที่ดีตอซับไทปที่ระบาดในพื้นที่ หลังการระบาดของไทปเอในป 2541 และ
ทางศุนยปากและเทาเปอยพบวา เปนซับไทปใหม จึงไดเปลี่ยนซับไทปในวัคซีนมาเปนซับไทปใหมตั้งแต
นั้นมา วิไล(1992) ไดรายงานการตรวจสอบตัวอยาง ไทปโอ จากทองที่ตางๆ พบวา ไทปโอที่ระบาดใน
พื้นที่จัดอยูในกลุมเดียวกับที่ใชผลิตวัคซีน และในป 2544 ที่การระบาดกินวงกวางในฟารมสุกรที่มีการทํา
วัคซีนอยูในเกณฑดีนั้น นาจะติดตามวาเปนไทป หรือซับไทปใด เมื่อมีการระบาดควรเลือกวัคซีนที่ครบทั้ง
สามไทป และวัคซีนที่ใหภูมิคุมกันระดับสูงในระยะเวลาที่รวดเร็ว
วัคซีนที่ใชในโคตางกับแบบที่นํามาใชในสุกร ถานําเอาของโคมาใชกับสุกรจะไมสามารถกระตุน
ใหเกิดภูมิคุมไดเพียงพอ เพราะ (1) สื่อคนละอยางโดยโคจะเปนอะลูมิเนียมไฮดร็อกไซด/ซาโปนิน สวน
สุกรจะเปนสื่อน้ํามัน และ (2) วัคซีนที่ใชในสุกรมีเชื้อไวรัสแตละไทป หรือซับไทป อยูอยางนอย 107
TCID50 ซึ่งปริมาณเชื้อไวรัสสูงกวาที่ใชในโคมาก จึงตองระวังอยาคิดวาสามารถนําวัคซีนที่ใชในโคมาใช
กับสุกรได

พึงรู
การทําวัคซีน ในกรณีเกิดการระบาด ของฟารมในพื้นที่ หรือในฟารมเอง
- ใหทําวัคซีนสุกรทุกตัวในฝูง ไมมีขอยกเวน ทั้งพอพันธุ แมพันธุ ลูกสุกร สุกรอนุบาล เล็ก รุน ขุน
สุกรขุน สุกรขุนใกลขายก็ตองทํา สุกรปวย แคระแกรน และสุกรปลดเตรียมขาย
- ในกรณีระบาดในแมพันธุ หรือสุกรอนุบาลที่ติดกับเลาคลอด อาจพิจารณาทําวัคซีนในลูกสุกรได
ตั้งแต 2-3 สัปดาหหลังคลอด (เหมือนการพิจารณาทําวัคซีนลูกสุกรที่แมไมไดฉีดวัคซีนมากอน)
และทําวัคซีนซ้ําใหเร็วคือ 10-14 วัน อาจเลื่อนการทําวัคซีนในแมพันธุมาเปนกอนคลอด 2 สัปดาห

โปรแกรมการทําวัคซีน (ที่มา: ดัดแปลงจาก กิจจา และคณะ, 2537)
ประเภทสุกร
พอสุกร
แมสุกร

ลูกสุกร
สุกรทดแทน

โปรแกรมวัคซีน
ฉีดวัคซีนปองกันทุก 4 เดือน
ฉีดวัคซีนปองกันทุก 4 เดือน
หรือทําเปนโปรแกรม คือ
กอนคลอด 2-4 สัปดาห
หรือ หลังคลอด 1-2 สัปดาห
ทําวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 6-7 สัปดาห
และทําซ้ําอีกใน 2-4 สัปดาหตอมา
ตองทําวัคซีนซ้ําอยางนอย 1 ครั้งกอนเขา
ฟารม

สรุปความนากลัวของโรคปากและเทาเปอย
1. เปนโรคที่ติดงายมาก ในรัศมี 20 กิโลเมตร ถามีการระบาด เชื้อไวรัสมีโอกาสมาถึงทาน

100 เปอรเซ็นต โอกาสที่สุกรในฟารมทานจะติดเชื้อสูงมากแมทําวัคซีน
- ทําวัคซีนซ้ําในสุกรทุกกลุม ทุกตัวทันทีที่ทราบขาว
- ปองกันไมใหเชื้อเขาฟารมสุดชีวิต
2. เมื่อสุกรติดเชื้อ จะแสดงอาการของโรคเร็ว และเชื้อจะกระจายและติดสุกรกลุมอื่นๆ เร็ว
มาก
- ตองคัดสุกรตัวที่เปนโรคทิ้ง
- ทําวัคซีนปูพรม
- ลงยาฆาเชื้อใหบอยเทาที่จะทําได
3. อยาคิดวาไมเปนไร ฟารมของเราระบบดี ไมมีโอกาสเปน
- ตองหัดกลัวใหเปน เพราะเปนแลวนากลัวกวาที่ทานคิด
- ประมาทเมื่อใด โรคมาเมื่อนั้น
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