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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาทางซีรั่มวิทยาของโรคปากและเท้าเปื่อย ในกระบือที่น าเข้ามาซื้อขายในตลาดนัดค้าสัตว์ของ
อ าเภอชาติตระการ และอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554 เพื่อตรวจหาแอนติบอดีที่จ าเพาะต่อ 3ABC Non-structural protein (NSP) และระดับภูมิคุ้มกัน
โรคปากและเท้าเปื่อย โดยวิธี Liquid phase blocking ELISA (LP-ELISA)  จ านวน 1,440 ตัวอย่าง พบว่าให้
ผลบวกต่อการทดสอบ NSP ร้อยละ 16.74  และมีระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ไทป์โอ  
เอ เอเซียวัน และทั้งสามไทป ์คิดเป็นร้อยละ 40.69 , 17.01, 42.08 และ 4.93 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคญั  :  ระดับภูมิคุ้มกัน โรคปากและเทา้เป่ือย กระบือ ตลาดนัดค้าสัตว์ จังหวัดพิษณุโลก 
 
1 กลุ่มพัฒนาสขุภาพสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 
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Antibody of foot and mouth disease virus of the buffalo in the cattle-buffalo 
market of Phitsanulok province , during June - November 2011 

 

Chainat  Sanyos 1 

 
Abstract 

 
Serological study of foot and mouth disease virus in buffalo transported to the cattle-

buffalo market of Chattrakarn and Prompiram district, Phitsanulok province during June -  
November 2011. 1,440 serum samples were studied on the antibody titer for foot and mouth 
disease virus serotype O, A, Asia1, by Liquid phase blocking ELISA (LP-ELISA) and 3ABC Non- 
structural protein (NSP). The percentage of overall NSP positive was 16.74 and percentage of 
antibody titer for foot and mouth disease virus serotype O, A, Asia1, and 3 type by LP-ELISA 
(antibody level 1≥80) were 40.69, 17.01, 42.08 and 4.93 respectively. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword  :  Antibody titer, Foot and mouth disease, Buffalo, Cattle-buffalo market,  
                 Phitsanulok province 
 

 1 Division of Animal Health Development, Phitsanulok Provincial Livestock Office. 
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บทน า 

จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีตลาดนัดค้า โค-กระบือ จ านวนทั้งหมด 5 แห่ง มีปริมาณสัตว์ที่มีการ
ซื้อ-ขายจ านวนมากในแต่ละปี ซึ่งส่วนใหญ่จะน าสัตว์เข้ามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะกระบือ 
เพราะประชาชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ไม่นิยมบริโภคเนื้อกระบือ เนื่องมาจากความเชื่อตั้งแต่
บรรพบุรุษ ว่ากระบือเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณ เพราะท านาให้คนได้บริโภคข้าว ซึ่งต่างจากประชาชนทางภาคเหนือที่
นิยมบริโภคเนื้อกระบืออย่างมาก และพ่อค้าสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นคนจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลก
เป็นจุดกึ่งกลางของระยะทางการขนส่งจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังภาคเหนือ จึงมีการน าสัตว์มาพักเพื่อ
รอการจ าหน่าย หรือน ามาเลี้ยงในพื้นที่ประมาณ1-2 เดือน เพื่อให้สัตว์มีความสมบูรณ์แล้วน ามาขายอีกครั้งใน
ตลาดนัดค้าสัตว์ของจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าจังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายของโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค-กระบือ การระบาดของโรคติดต่อน้ี เกิดมาจากหลายๆ ปัจจัย  
ซึ่งปัจจัยหลักที่พบ มาจากการเคลื่อนย้าย (Forman,1991) มีการพบอุบัติการณ์ของโรคที่มาจากการ
เคลื่อนย้ายสัตว์และ การเคลื่อนย้ายที่มีระยะทางไกล จะท าให้สัตว์เกิดภาวะความเครียดจากการรวมฝูง 
(Social stress) เนื่องจากสัตว์มีแหล่งที่มาต่างกัน ท าให้สัตว์มีการถ่ายทอดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโค-
กระบือที่มีระดับแอนติบอดีต่ า จึงมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ เพราะสัตว์ที่
เป็นตัวอมโรคจะแพร่เชื้อโรคปากและเป ื่อยไปยังสัตว์ตัวอื่น เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Moussa et 
al., 1979; Donaldson and Kihm, 1996) 

โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคที่มีการติดต่อที่รุนแรง พบได้ในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว์ป่าที่
เคี้ยวเอื้องบางชนิด (Alexanderson and Mowat, 2005) สร้างความเสียหายอย่างมากต่อเกษตรกรและ
เศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นโรคที่เกิดการระบาดได้อย่างรวดเร็ว รุนแรง ท าให้ผลผลิตลดลง ไม่สามารถ
ส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้  โรคน้ีมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสซึ่งอยู่ในวงศ์ 
Apthovirus ตระกูล piconaviridae (King, 2000) จะท าให้สัตว์มีอาการ ได้แก่ เกิดน้ าตุ่มใสที่ปาก เหงือก ลิ้น 
มีแผลบริเวณกีบเท้า มีอาการมีไข้ เบื่ออาหาร ในลูกสัตว์อาการจะรุนแรง ติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย และตายใน
ที่สุด เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยจ าแนกได้ทั้งหมด 7 ซีโรไทป์ ได้แก่  O, A, Asia1, C, SAT1, SAT2 และ 
SAT3 ในประเทศไทยมีการรายงานพบอุบัติการณ์ 3 ซีโรไทป์คือ O, A และ Asia1 (ทัศนีย์และคณะ, 2539) 
กรมปศุสัตว์ได้ให้ความส าคัญโดยก าหนดมาตรการในการควบคุมโรค และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์ โดยมี
การรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคปีละ 2 ครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการลักลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้ามาจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ทราบประวัติการท าวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย จึงท าให้พบการระบาดของโรค
เป็นระยะๆ (อ าพัน และวรากร, 2549, และนิรันดร และจีระ, 2541) ตามปกติสัตว์ที่อยู่ในสภาวะอมโรคจะมี
ระดับ Neutralizing  antibody สูงกว่าสัตว์ที่ไม่อยู่ในสภาวะอมโรค และมีโอกาสน้อยมากที่จะแยกเชื้อไวรัส
จากสัตว์ที่มี Neutralizing  antibody ในระดับต่ า การหาค่าเฉล ี่ยของระดับ Neutralizing  antibody จึงอาจ
เป็นวิธีที่ใช้บ่งชีถ้ึงสภาวะอมโรคในฝูงได้ (Salt, 1993) ซึ่ง Woodbury (1995) รายงานว่าสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่หาย
ป่วยจากโรคปากและเท้าเปื่อยร้อยละ 80 จะกลายเป็นสัตว์ติดเชื้อแบบภาวะแฝง  มีระดับภูมิคุ้มกันในกระแส
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เลือดสูง แต่อาจจะอยู่ในสภาวะอมโรคได้ หากมีสัตว์ที่เป็นตัวอมโรคเข้าร่วมฝูงกับสัตว์ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ า 
สัตว์ฝูงดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเช้ือและแพร่เชื้อต่อไปได้  ดังนั้นการตรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส
โรคปากและเท้าเปื่อยของกระบือในตลาดนัดค้าสัตว์ของจังหวัดพิษณุโลก จึงมีความส าคัญประการหนึ่ง ที่จะ 
ท าให้ทราบถึงสถานะภูมิคุ้มกันของโรคสัตว์ที่มีการน าเข้ามาซื้อ-ขายในตลาดค้าสัตว์ และใช้เป็นข้อมูลในการ 
วางแผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดไปยังท้องที่อื่นๆ ต่อไป 
 

วัสดุและวธิีการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง 

 สุ่มเก็บตัวอย่างเลือดกระบือที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ที่มีการเคลื่อนย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามข้อมูลใบอนุญาตการเคลื่อนย้าย (ร.4) เข้ามาซื้อ-ขายในตลาดนัดค้าสัตว์ของอ าเภอชาติตระการ และอ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทุกเดือนๆ ละ 240 ตัวอย่าง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 
รวมเป็น 1,440 ตัวอย่าง ท าการแยกซีรั่มแล้วเก็บแช่แข็ง ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยวิธี LP- ELISA และตรวจหา
แอนติบอดตี่อ NSP ด้วยวิธี ELISA 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

1. Liquid phase blocking enzyme linked immunosorbent assay (LP-ELISA)  

 การตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยไทป์ O, A และAsia 1 โดยวิธี LP-ELISA  
ตามวิธีการของ วิไล และ ธนะรัตน์ (2537) แล้วแปรผลจากระดับแอนติบอดีต่อเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยใน 
แต่ละไทป์ ซึ่งถ้ามีค่า ≥ 1:80 ถือว่าสัตว์นั้นมีภูมิคุ้มกันโรคเพียงพอต่อไทป์นั้นๆ (partial immunity) และถ้ามี
ระดับแอนติบอดีต่อทั้ง 3 ไทป์ ≥ 1:80 ถือว่าสัตว์นั้นมีภูมิคุ้มกันโรคเพียงพอส าหรับโรคปากและเท้าเปื่อยทั้ง 3 
ไทป ์(protected) 
2. Indirect ELISA   
 ตรวจหาแอนติบอดีที่จ าเพาะต่อ 3ABC Non-structural protein (NSP) โดยอ่านผลเป็นลบหรือบวก 

การวิเคราะหข์้อมูล 

 วิเคราะห์ผลโดยการค านวณร้อยละของการตรวจหาระดับแอนติบอดีของต่อเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย
ไทป์ O, A และAsia 1 ที่มีค่าไตเตอร์ ≥ 1:80 และร้อยละของกระบือ ที่ให้ผลบวกต่อ NSP จากซีรั่มกระบือที่
เข้ามาซื้อ-ขายในตลาดนัดค้าสัตว์ของอ าเภอชาติตระการ และอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 เพื่อน ามาวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 
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ผลและวิจารณ์ 

จากผลการตรวจหาเชื้อโรคปากเท้าเปื่อยในกระบือที่น าเข้ามาซื้อ-ขายในตลาดนัดค้าสัตว์อ าเภอชาติ
ตระการและอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 พบสัตว์ที่มี
ระดับแอนติบอดีต่อเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยไทป์ O, A, Asia 1 และทั้ง 3 ไทป์ ≥1:80 คิดเป็นร้อยละ 40.69, 
17.01, 42.08 และ 4.93 ตามล าดับ และผลบวกต่อ NSP คิดเป็นร้อยละ 16.74 ดังแสดงในตารางที่ 1 และ
ตารางภาพที่ 1 

จากตารางที่ 1 พบว่าผลบวกต่อการตรวจ NSP ของกระบือตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 
2554 มีค่าเท่ากับร้อยละ 15.83, 19.58, 16.25, 14.58, 17.92 และ 16.25 ตามล าดับ โดยมีผลรวมเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 16.74 แสดงว่ากระบือที่น าเข้ามายังตลาดนัดค้าสัตว์ในช่วงเวลาดังกล่าวเคยมีการติดเชื้อโรค
ปากและเท้าเปื่อย (วิไลและคณะ, 2530) ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจความชุกโรคปากและเท้าเปื่อยของพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 ที่ได้รายงานไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2553 และ 2554 (ส านักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 6, 2553และ2554)  
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนตัวอย่างกระบือที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อย และให้ผลบวกต่อ NSP 

 

เดือน 
จ านวน 
ตัวอย่าง 

(ตัว) 

จ านวนตัวอยา่งที่มรีะดับแอนติบอด ี≥1:80 
จ านวนตัวอยา่ง 
ที่ให้ผลบวกตอ่ 

NSP ไทป ์O ไทป ์A ไทป ์Asia 1 ทั้ง 3 ไทป ์
ตรวจพบ 

(ตัว) 
ร้อยละ 

ตรวจพบ 
(ตัว) 

ร้อยละ 
ตรวจพบ 

(ตัว) 
ร้อยละ 

ตรวจพบ 
(ตัว) 

ร้อยละ 
ตรวจพบ 

(ตัว) 
ร้อยละ 

มิ.ย.54 240 105 43.75 36 15.00 102 42.50 12 5.00 38 15.83 
ก.ค.54 240 96 40.00 42 17.50 98 40.80 15 6.25 47 19.58 
ส.ค.54 240 120 50.00 31 12.90 110 45.80 9 3.75 39 16.25 
ก.ย.54 240 85 35.40 45 18.75 95 39.60 13 5.41 35 14.58 
ต.ค.54 240 108 45.00 58 24.16 108 45.00 15 5.41 43 17.92 
พ.ย.54 240 72 30.00 33 13.75 93 38.75 7 2.91 39 16.25 
รวม 1,440 586 40.69 245 17.01 606 42.08 71 4.93 241 16.74 

 
 
 
 
 
 



 6 

ตารางภาพที่ 1 แสดงร้อยละของกระบือที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อย และให้ผลบวกต่อ NSP 
 

 
 

   Smitsaart et al. (1998) กล่าวว่าภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์จากวัคซีน (Protect immunity) หมายถึง 
สัตว์ที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันถึงระดับที่ยอมรับว่าป้องกันโรคได้ (Accepted protective level) โดยมีผล
จากการตรวจ LP-ELISA ที่ระดับ dilution 1:80 ขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ของฝูง จึงจะสามารถ
ป้องกันโรคได้ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถใช้ระดับแอนติบอดี้เป็นตัวชี้วัดภูมิคุ้มกันโรคในกระบือ  
ผลการตรวจหาระดับแอนติบอดี้ต่อเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยวิธี LP-ELISA  พบว่าร้อยละของ
กระบือที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคไทป์ O, A, Asia 1 และทั้ง 3 ไทป์ เท่ากับ 40.69, 17.01, 42.08 และ 4.93 
ตามล าดับ จึงกล่าวได้ว่ากระบือที่น าเข้ามาจ าหน่ายในตลาดนัดค้าสัตว์มีระดับภูมิคุ้มกันที่ไม่เพียงพอต่อการ
ป้องกันการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยได้ สอดคล้องกับกับการศึกษาของ อนิรุธและอัจจิมา (2547) ที่พบว่า
กระบือที่มีการเคลื่อนย้ายมาสู่ตลาดนัดค้าสัตว์ทางภาคเหนือมีระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อย
ค่อนข้างต่ า ไม่เพียงพอที่จะป้องกันการระบาดของฝูงได้  ถึงแม้ว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้ด าเนินการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยทุก 6 เดือนแต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ อาจจะ
เนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการเช่น สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง การเก็บรักษาวัคซีน
ที่ไม่ถูกต้อง เทคนิคการฉีดวัคซีนที่ไม่ถูกวิธี กอปรกับกระบือเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรง มีเขายาวอันก่อให้เกิด
อันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน ยากต่อการบังคับสัตว์ ผิวหนังที่หนา ท าให้เกษตรกร อาสาปศุสัตว์ หรือแม้แต่
เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เลือกที่จะด าเนินการฉีดวัคซีนในโคมากกว่ากระบือ จึงเป็นเหตุท าให้ภูมิคุ้มกันโรค
ของกระบือมีระดับต่ า และสาเหตุส่วนใหญ่ของการใช้วัคซีนไม่ได้ผลมีดังนี้ (Garlard, 1999) 

 1. เวลาไม่เพียงพอในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคต้องใช้เวลา 3-4 สัปดาห์ กว่าสัตว์ที่ได้รับวัคซีนจะมีความ
คุ้มโรค ดังนั้นหากมีการสัมผัสเชื้อในชว่งเวลาดังกล่าวก็จะแสดงอาการป่วยในสถานการณ์เช่นนี้ จะพบอาการ
ป่วยในเวลาอันรวดเร็วหลังจากฉีดวัคซีน หรือพบอาการป่วยก่อนถึงก าหนดมีภูมิคุ้มกันอาจท าให้เกษตรกร
เข้าใจผิดว่าฉีดวัคซีนแล้วท าให้ป่วยเป็นโรค 
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 2. มีความบกพร่องเกิดขึ้นกับวัคซีน การเก็บรักษาวัคซีนและการใช้วัคซีนที่ไม่ถูกต้องท าให้ไม่สามารถ
กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน วัคซีน FMD ง่ายต่อการเสื่อมคุณภาพ จ าเป็นต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4๐C การ
เก็บรักษาวัคซีนจนถึงก่อนฉีดเข้าสู่ร่างกายสัตว์จะต้องอยู่ในสภาพที่เย็น (cold chain) โดยตลอด แม้การเก็บ
วัคซีนอยู่ในสภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็ตาม วัคซีนก็จะเสื่อมสภาพลงไปโดยปกติตลอดเวลา ดังนั้น
วัคซีนที่ล่วงเลยจากวันหมดอายุที่ระบุในฉลากจึงไม่ควรน ามาใช ้

3. ปัจจัยของโฮสต์ สัตว์ที่ไม่พร้อมจะตอบสนองต่อวัคซีน ดังเช่นกรณีการให้วัคซีนในสัตว์อายุน้อย  
ซึ่งจะมีสภาวะการกดภูมิคุ้มกัน (immunosuppression) จากภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่ผ่านทางนมน้ าเหลือง 
ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจะไม่เพียงพอในการต่อต้านไวรสัจากการระบาดของโรคซึ่งมีปริมาณมาก แต่จะต้านวัคซีนซึ่ง
เป็นเชื้อที่หมดฤทธิ์ไว้ได้ เป็นสาเหตุของการติดโรคในช่วงระหว่างลูกสัตว์จะหมดแอนติบอดีจากแม่ และ
ก่อนที่จะได้รับวัคซีน หากฉีดวัคซีนเร็วเกินไปก็อาจไม่ได้ผลเนื่องจากแอนติบอดีจากแม่จะต่อต้าน แต่หากรอ
ให้แอนติบอดีจากแม่หมดลงก็อาจสายเกินไป ดังนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีนสัตว์อายุน้อยจึงไม่
แน่นอน 

 4. การฉีดวัคซีนซ้ าหลายครั้งก็ไม่มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ จึงควรค านึงถึงและหาทางแก้ไขสิ่งที่
ท าให้มีผลเป็นการเพิ่มปริมาณเชื้อ ได้แก่ การลดความหนาแน่นในการเลี้ยง และเพิ่มมาตรการทางสุขาภิบาล
ควบคู่กันไปด้วย เป็นต้น 

5. สภาพกดภูมิคุ้มกัน ความไม่สมบูรณ์ของระบบภูมิคุ้มกันจากปัจจัยต่างๆ เช่นความเครียด ขาด
อาหาร การติดโรคอื่นอยู่ก่อน จึงไม่ควรให้วัคซีนในสัตว์ที่อยู่ในสภาพอ่อนแอตามธรรมชาติ เช่น สัตว์ป่วย 
สัตว์ไม่แข็งแรง สัตว์ทอ้งแก่  

6. สภาพกดดันต่อระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในขณะได้รับวัคซีน และหลังจากได้รับวัคซีน ท าให้เกิดผลที่
คล้ายคลึงกัน ถ้าสภาพกดภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นในขณะได้รับวัคซีน สัตว์ก็จะป่วยเน่ืองจากไม่มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น แต่
ถ้าสภาพกดภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นหลังจากได้รับวัคซีน สัตว์ก็อาจป่วยได้เช่นกันเนื่องจากการตอบสนองที่เพียงพอ
ได้เกิดขึ้นแล้วแต่กลับลดลง ดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพจึง มีความส าคัญตลอดเวลา ภารกิจในการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันจึงไม่สิ้นสุดเพียงการฉีดวัคซีนเท่านั้น 

7. เชื้อมีจ านวนมากเกินกว่าที่จะรับได้ (exposure to overwhelming challenge dose) วัคซีนไม่
สามารถท าให้เกิดภูมิคุ้มกันอย่างสมบูรณ์ แต่จะเพิ่มความสามารถในการทนต่อเชื้อโรค แต่หากมีปริมาณเชื้อ
มากอย่างท่วมท้น ระบบภูมิคุ้มกันก็ไม่สามารถรับได้ท าให้ป่วยได้ในที่สุด 

8. ช่วงเวลาคุ้มโรคไม่เพียงพอ การตอบสนองต่อวัคซีนโดยทั่วไปถึงจุดสูงสุดระหว่าง 2–6 สัปดาห์ หลัง
การฉีดวัคซีน หลังจากนั้นภูมิคุ้มกันจะค่อยลดระดับลง ถ้าสัตว์ไม่มีการตอบสนองอย่างเต็มที่ในขั้นต้น
เนื่องจากความเครียดขณะให้วัคซีน หลังจากฉีดวัคซีนนานหลายเดือนก็อาจไม่มีภูมิคุ้มกันเหลือเพียงพอ  
การป้องกันในระยะยาวจึงต้องอาศัยการฉีดวัคซีนซ้ า 

9. ความแตกต่างของแอนติเจน ระหว่างวัคซีนและเชื้อที่ระบาดในท้องที่ส าหรับวัคซีนเชื้อตาย ความ
แตกต่างกันน้ีจะท าให้การใช้วัคซีนไม่ได้ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งมีโอกาสสูงใน
การกลายพันธุ ์
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการตรวจพบผลบวกต่อ NSP ของกระบือในตลาดนัดค้าสัตว์ทั้งสองแห่ง แสดงให้เห็นว่ากระบือที่
เคลื่อนย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยมาก่อน และระดับแอนติบอดี
ของกระบือไม่สูงเพียงพอที่จะสามารถป้องกันการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยได้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ตลาดนัดค้า
สัตว์อ าเภอชาติตระการและอ าเภอพรหมพิรามเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคปากเท้าและ
เท้าเปื่อย เนื่องจากตลาดนัดค้าสัตว์เป็นแหล่งรวมสัตว์ที่มาจากหลายพื้นที่และรวมถึงพ่อค้าสัตว์ที่มาจาก
หลายๆ จังหวัด ถ้ามีสัตว์ที่มีการติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยเข้ามาในตลาดนัดค้าสัตว์ จะกลายเป็นสถานที่ที่
เป็นแหล่งระบาดของโรคได้อย่างกว้างขวาง จึงเห็นควรให้กรมปศุสัตว์ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
การควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของโรคปากและเท้าเปื่อย ดังนี ้
  1. ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต รว่มกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีตลาดนัดค้าสัตว์ ออกตรวจเยี่ยมและให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการต่างๆ ในการป้องกันโรคกับเจ้าของตลาดนัดค้าสัตว์และผู้ค้าสัตว์ 

2. พิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าทีท่ี่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้มงวดเรื่องการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างจริงจัง  
3. หากอยู่ในสภาวะเสี่ยงและมีความจ าเป็นที่จะต้องมีในการเคลื่อนย้ายสัตว์ จะต้องให้วัคซีนป้องกัน

โรคแก่สัตว์ก่อนที่จะอนุญาตให้เคลื่อนย้าย  
4. ควรจะมีการสุ่มตรวจหา NSP และตรวจหาเชื้อ FMDV ทุกซีโรไทป์ เพื่อประกอบการพิจารณาการ

ให้วัคซีนที่ตรงกับซีโรไทป์ที่ตรวจพบ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในตลาด
นัดค้าสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น 
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