โรคปากและเท้ าเปื่ อย (FMD) : แนวทางการแก้ ไขปั ญหาอย่ างยั่งยืน
โดย ผศ.น.สพ.ดร.ดุสิต เลาหสินณรงค์ (อจ.โต้ ง )
โรคปากและเท้ าเปื่ อย เป็ นโรคประจาถิ่นซึ่งระบาดเป็ นระยะ ๆ ในสุกร อย่างไรก็ตามการระบาดมักพบไม่รุนแรงหรื อ
ระบาดไม่นาน แต่ลา่ สุดการระบาดของโรคนี ้สร้ างความเสียหายอย่างมากและระบาดต่อเนื่องยาวนานกว่าครึ่ งปี ฟาร์ มที่เคย
พบการระบาดสามารถเป็ นซ ้าได้ แตกต่างจากอดีต ทาให้ ต้องกลับมาคิดทบทวนถึงมาตรการต่าง ๆ ต่อโรคนี ้ สมาคมสัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์ มสุกรไทยได้ ประชุมหารื อในคณะกรรมการ ซึ่งเห็นว่าสมาคมฯ ควรเชื่อมประสานทุกภาคส่วนมาร่ วมประชุมหารื อ
เพื่อให้ สามารถจัดการกับโรคนีอ้ ย่างยัง่ ยืน โดยมีการนัดประชุมหารื อกัน 2 ครัง้ ครัง้ แรกวันที่ 5 เม.ย. 2559 และครัง้ ที่ 2 วันที่
28 มิ.ย. 2559 โดยจัดขึ ้นที่โรงแรมเดอะสุโกศล
การประชุมครัง้ แรกเน้ นการหาแนวทางและแผนงานการจัดการปั ญหาโรคปากและเท้ าเปื่ อยอย่างยัง่ ยืน แนวทางการ
จัดการกับปั ญหามีตงแต่
ั ้ กรณีเกิดการระบาด ให้ สตั วแพทย์ ผ้ คู วบคุมฟาร์ มแจ้ งปศุสตั ว์ และดาเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ
ทางห้ องปฏิบตั ิการ แม้ ว่าโรคนี ้จะมีรอยโรคที่จาเพาะ แต่จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการเพื่อแยกโรค เนื่องจากมี
โรคที่มีรอยโรคคล้ ายกัน อีกทังควรแยกซี
้
โรไทป์ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลทางระบาดวิทยา สาหรับฟาร์ มควรทาลายสัตว์ป่วยติดเชื ้อ
และฉีดวัคซีนปูพรม กรณีพบป่ วยจานวนมากอาจพิจารณาส่งสุกรเข้ าโรงเชือดตามที่กรมปศุสตั ว์กาหนดไว้ ฟาร์ มในรัศมี 5
กิโลเมตรควรทาวัคซีนทันที
สาหรับแนวทางอย่างยัง่ ยืนนันต้
้ องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทังทางตรงและทางอ้
้
อม สาหรับฟาร์ มนัน้
มุ่งเน้ นไปที่มาตรฐานฟาร์ ม ซึ่งหากฟาร์ มได้ รับมาตรฐานหรื อปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดมาตรฐานฟาร์ มจะช่วยป้องกันโรคได้ ดีกว่า
เนื่องจากความปลอดภัยทางชีวภาพเป็ นส่วนหนึ่งที่สาคัญของมาตรฐานฟาร์ ม ส่วนภาครัฐ ได้ แก่กรมปศุสตั ว์และมหาวิทยาลัย
มุ่งเน้ นการให้ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั มีห้องปฏิบตั ิการที่รองรับการตรวจโรคได้ ทนั ท่วงที ตลอดจนการผลิตวัคซีนให้ เพียงพอและมี
คุณภาพ ทังนี
้ ้สามารถ สรุ ปแนวทางได้ ดังรูปที่ 1 ตลอดจนกาหนด ระยะเวลาการทางานไว้ ดังรูปที่ 2

รู ปที่ 1 สรุปแนวทางการจัดการโรคปากและเท้ าเปื่ อยอย่างยัง่ ยืน

เริ่ มต้ นด้ วยการทบทวน
องค์ความรู้ทั ้งหมด
ภาคใต้

2559

2560

2561

2562

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2563

2564

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก

2565

กาหนดหัวข้ อ
ศึกษาเพิม
่ เติม
CPG/SOP โรคปาก

และเท้ าเปื่ อย
เพิม
่ ห้ องตรวจภูมค
ิ ้ม
ุ กันต่อโรคปากและ
เท้ าเปื่ อยอย่างน้ อย 4 แห่ง

รู ปที่ 2 กาหนดระยะเวลาการทางานเพื่อการจัดการโรคปากและเท้ าเปื่ อยอย่างยัง่ ยืน
การประชุมครัง้ ที่ 2 มุ่งเน้ นเรื่ องการตรวจวินิ จฉัย การตรวจระดับภูมิค้ มุ กัน และห้ องปฏิบตั ิการ ในครัง้ นี ้ได้ รับความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทาให้ ได้ ข้อสรุปที่จะทาให้ การจัดการโรคปากและเท้ าเปื่ อยทาได้ อย่างดียิ่งขึ ้น
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้ าเปื่ อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นหน่วยงานหลักด้ านการตรวจวินิจฉัยโรค การ
ตรวจวินิจฉัยทาได้ ทงแบบตรวจหาเชื
ั้
้อหรื อแอนติเจน และการตรวจหาภูมิค้ มุ กันหรื อแอนติบอดี ้ การตรวจนิยมใช้ LP ELISA ซึง่
เหมาะกับการตรวจวินิจฉัยประจา การตรวจความเหมาะสมของวัคซีนจะพิจารณาจากค่า R ซึ่งเป็ นการตรวจสอบความ
เหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีการหาลาดับเบสของเชื ้อที่ตรวจได้ โดยจะเพิ่มจานวนสายสารพันธุกรรมของยีน VP1 จากนันน
้ าไปหา
ลาดับเบสและตรวจสอบความเหมือนกับสายลาดับเบสที่มีการเผยแพร่ เพื่อจะได้ ทราบว่ามีควาเหมือนหรื อต่างกันเพียงใด และ
วัคซีนที่ใช้ อยูย่ งั คุ้มโรคหรื อไม่
การประชุมครัง้ ที่ 2 นี ้ยังมีการพูดคุยกันเรื่ องวัคซีน ทาให้ ทราบว่าฟาร์ มที่พบโรคระบาดนันมี
้ ทงที
ั ้ ่ทาวัคซีนของกรมปศุ
สัตว์และบริ ษัท จึงทาให้ แม้ ทาวัคซีนแล้ วก็ยงั คงพบการระบาด ตลอดจนการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ ที่ผา่ น
มาบางฟาร์ มเก็บตัวอย่างไม่ดี ทาให้ ตวั อย่างเสียหายก่อนถึงห้ องปฏิบตั ิการ
สาหรั บ การจัด ตัง้ ห้ อ งปฏิ บัติ การเพื่ อ ตรวจวินิ จฉัย นัน้ สามารถท าได้ แต่ค วรเป็ นห้ อ งปฏิ บัติก ารที่ มีร ะดับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2+ หรื อ 3 (BSL2+ - BSL3) สาหรับการเพาะเลี ้ยงเชื ้อไวรัส หากจะทาการตรวจด้ วยเทคนิคระดับ
โมเลกุล และการสกัดสารพันธุกรรม ควรระวังการปนเปื อ้ นเชื ้อไวรัสสูส่ ิ่งแวดล้ อม สาหรับการตรวจด้ วยวิธี ELISA นันสามารถ
้
ทาได้ โดยห้ องปฏิบตั ิการทัว่ ไป นอกจากนี ้การเพาะเลี ้ยงเชื ้อไวรัสต้ องมีการายงานและปฏิบตั ิตามพรบ.เชื ้อโรคและพิษจากสัตว์
พ.ศ.2558 ด้ วย
ที่ประชุมเล็งเห็นว่าควรขยายจานวนห้ องปฏิบตั ิการที่สามารถตรวจด้ วยวิธี ELISA โดยขอให้ ทางศูนย์อ้างอิงโรคปาก
และเท้ าเปื่ อยฯ ช่วยจัดเตรี ยมชุดตรวจ LP ELISA ด้ วย ตลอดจนการจัดอบรมการปฏิบตั ิการ ทังนี
้ ้ทางศูนย์อ้างอิงโรคปากและ
เท้ าเปื่ อยฯ จะได้ นาไปพิจารณาและเตรี ยมความพร้ อม

การประชุมทัง้ 2 ครัง้ ของสมาคมฯ ได้ รับความร่ วมมือด้ วยดีจากทุกภาคส่วน ด้ วยมุ่งหวังจะทาให้ เกิดความกระจ่าง
สร้ างความร่ วมมือ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อให้ ประเทศไทยปลอดจากโรคปากและเท้ าเปื่ อย และเป็ นผู้นาในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่ องการผลิตปศุสตั ว์

