1

การประเมินระบบป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
นางสาววิภาพร เฟื่องฟุ้ง1

นายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย1

บทคัดย่อ
การประเมินระบบป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ทราบถึงปัญ หาและอุปสรรคในการจัดการระบบป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 โดยทาการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 6 ตามแบบสอบถามการประเมินระบบการป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนม จานวน 163 ราย
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 ผลการศึกษา พบว่า ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคเบื้องต้นโดย
ผ่านหลักเกณฑ์ครบทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 24.5 และยังไม่มี สหกรณ์ฯ/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมที่มีการปฏิ บัติตาม
หลักเกณฑ์ระบบการป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรครบทุกฟาร์ม หัวข้อที่ฟาร์มโคนมผ่าน
มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 คือ “มีการผลิตโคนมทดแทนภายในฟาร์ม ” และ “มีการถ่ายพยาธิ การ
ตรวจโรคและการให้วัคซีนป้องกันโรคในโคนมตามกาหนดเวลา” หัวข้อที่ฟาร์มโคนมผ่านน้อยที่สุด คือ “มีการ
กักโรคโคนมที่นาเข้ามาเลี้ยงใหม่ แยกจากสถานที่เลี้ยงโคนมก่อนเข้ารวมฝูงอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ” คิดเป็นร้อย
ละ 39.9 จึงควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับเกษตรกรในระบบการป้องกันโรคที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้การ
ป้องกันโรคมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประสานงานกับสหกรณ์โคนม กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหรือศูนย์รับน้านมใน
การร่วมพัฒนาและผลักดันให้เกษตรกรมีระบบการป้องกันโรคต่อไป
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Abstract
The objectives of the study are to identify the problems and obstacles in the
management of biosecurity in dairy cattle farmers in the area of Regional livestock Office 6th.
613 dairy farms who are members of dairy cooperatives were interviewed and the data was
recorded using questionnaire from May – July in 2017. Results revealed that dairy farms had
biosecurity for 24.5% and there no dairy cooperatives had biosecurity for all dairy farms. The
highest level of good practice are having dairy cattle replacement in their own farm and
deworming, disease detection and vaccination in dairy cows on schedule for 100%. The
lowest level practice are having new dairy cattle separate from the herd before gathering at
least 1 week for 39.9%. So there should be knowledge, understanding the farmers in the
good biosecurity will result in effective disease prevention and should coordinate with dairy
cooperatives to develop and enforcement the farmers to have good biosecurity.
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บทนา
โรคบรูเซลโลสิส ในโค กระบือเกิดจากเชื้อ Brucella abortus. เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
ในสัตว์จะให้ผลผลิตลดลง เป็ นหมัน ผสมติดยากหรือผสมไม่ติด อาจแท้ ง ลูก สามารถแพร่เชื้อผ่านทางการ
หายใจ การกิน และการสัมผัสสารคัดหลั่ง และสามารถแพร่เชื้อโรคไปยังผู้ที่ทางานใกล้ชิดกับสัตว์ เช่น เจ้าของ
สัตว์ คนเลี้ยง สัตวแพทย์ เป็นต้น (The center for food security and public health, 2012) ผู้ป่วยจะ
แสดงอาการปวดศีรษะอ่อนเพลีย ปวดตามข้อ น้าหนักลดอัณฑะอักเสบบวม อาจพบภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือด ระบบทางเดินอาหารและระบบประสาทร่วมด้วย (มนยา, 2552)
โรคทูเบอร์คูโลสิสในโค หรือวัณโรคโค เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium bovis. และพบการ
ติดเชื้อได้ในสัตว์เลี้ยงอื่นด้วย เช่น กระบือ กระทิง แพะ แกะ ม้า อูฐ สุกร กวาง สุนัข แมว หนู รวมถึงสัตว์ป่า
เช่น ลิง ช้าง พังพอน เสือ (de Lisle et al., 2002) เป็นโรคสาคัญในสัตว์ที่สามารถติดต่อถึงคนได้ โดยเฉพาะ
คนที่ทางานเกีย่ วข้องกับปศุสัตว์ เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยง สัตวแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น และเป็น
โรคที่สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก (Miller and Olea-Popelkab, 2013)
กรมปศุสัตว์ใ ห้ความสาคั ญในการควบคุม ป้องกั นโรคในโคนม จึง ได้ก าหนดแผนปฏิบัติง านโรค
บรูเ ซลโลสิส โรคทู เบอร์ คูโ ลสิ ส และพยาธิ ในเม็ ดเลือดในโคนม โคเนื้ อ และกระบือ ลงในแผนปฏิ บัติ ง าน
ประจาปีของสานักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์ , 2560) และได้จัดทา
โครงการกลุ่มและสหกรณ์โคนมปลอดโรคบรูเซลโลสิสและโรคทูเบอร์คูโลซิส พร้อมทั้งเชิญชวน ประชาสัมพันธ์
ให้กลุ่มหรือสหกรณ์โคนมเข้าร่วมกิจกรรม (กรมปศุสัตว์ , 2560) โดยมีหลักเกณฑ์การรับรอง คือ โคนมในกลุ่ม
หรือสหกรณ์ทุกตัวที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน ได้รับการทาเครื่องหมายประจาตัวสัตว์ตามระบบ NID มีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลโคนมเป็นรายตัว โคนมในกลุ่มหรือสหกรณ์ทุกตัวที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ได้รับการทดสอบโรค
บรูเซลโลสิสและทูเบอร์คูโลสิส โดยมีผลการทดสอบโรคเป็นลบไม่เกิน 1 ปี และทดสอบโรคซ้าทุกปี หากมีผล
การทดสอบโรคในครั้งแรกเป็นบวก ให้ทาการทดสอบโรคซ้าทุก 6 เดือน จนกว่าจะมีผลการทดสอบโรคเป็นลบ
จึงจะได้การรับรอง ฝูงโคนมในกลุ่มหรือสหกรณ์ต้องเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคเบื้องต้น ต้องมีระบบ
การฆ่าเชื้อยานพาหนะสาหรับการรับส่งนมที่เข้าออกทุกครั้ง
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 มีกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมรวมทั้ง สหกรณ์ในพื้นที่ จานวน 12 กลุ่ม จานวนสมาชิก
ผู้เลี้ยงโคนม 163 ราย ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ เคยผ่านการรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคเบื้องต้นตามที่กรม
ปศุสัตว์กาหนด จานวน 15 ราย แต่ยังไม่มีกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนมที่ผ่านการรับรองกลุ่มและ
สหกรณ์โคนมปลอดโรคบรูเซลโลสิสและทูเบอร์คูโลสิส ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาการประเมิน
ระบบป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรค และนามาใช้วางแผนในการดาเนินโครงการกลุ่มและสหกรณ์โคนมปลอดโรคบรูเซลโลสิส
และโรคทูเบอร์คูโลซิสให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป
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วิธีการศึกษา
ระยะเวลาที่ทาการศึกษา
ดาเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2560
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
ทาการศึกษาในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
กลุ่มตัวอย่าง
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกรายที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จานวน
ทั้งสิ้น 163 ราย แยกเป็นรายสหกรณ์ฯ/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม ดังนี้
- สหกรณ์โคนมตากฟ้า จากัด
จานวน 17 ราย
- สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จากัด
จานวน 16 ราย
- สหกรณ์โคนมนครบาลเพชรบูรณ์ จากัด
จานวน 5 ราย
- สหกรณ์โคนมหล่มสัก จากัด
จานวน 19 ราย
- สหกรณ์โคนมศรีเทพ จากัด
จานวน 24 ราย
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนมเขาค้อ
จานวน 2 ราย
- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกงไกรลาศ
จานวน 15 ราย
- สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมคีรีมาศ จากัด
จานวน 9 ราย
- สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จากัด
จานวน 9 ราย
- สหกรณ์โคนมเขตนิคมพัฒนา - สุโขทัย จากัด
จานวน 25 ราย
- สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมทุ่งเสลี่ยม จากัด
จานวน 6 ราย
- สหกรณ์โคนมการเกษตรพิจิตร จากัด
จานวน 16 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและที่มาของข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการประเมินระบบการ
ป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนม สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การประเมินระบบป้องกันโรคเบื้องต้น
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการป้องกันโรคเบื้องต้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และใช้สถิติเชิง พรรณนา
(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผลการศึกษาเป็นค่าความถี่และร้อยละ
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ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 69.3 (113/163) เพศหญิง ร้อยละ 30.7
(50/163) อายุของเกษตรกร มีค่าเฉลี่ย 50 ปี โดยอายุมากที่สุด 72 ปี อายุน้อยที่สุด 23 ปี sd = 9.4 ระดับ
การศึก ษา ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ที่ ร ะดับ ประถมศึก ษา ร้ อ ยละ 41.7 (68/163) ระดั บมั ธ ยมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 26.4
(43/163) ระดับปวช. ร้อยละ 12.9 (21/163) ระดับปวส. ร้อยละ 6.7 (11/163) ระดับปริญญาตรี ร้อยละ
11.0 (18/163) และไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 1.2 (2/163) ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม มีค่าเฉลี่ย 13 ปี
มากที่สุด 30 ปี น้อยที่สุด 1 ปี sd = 6.4 ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 94.5
(154/163) การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพเสริม ร้อยละ 5.5 (9/163) อาชีพหลักอื่นที่พบ คือ การทาเกษตรกรรม
ลักษณะการเลี้ยง โดยเจ้าของฟาร์มเลี้ยงเอง ร้อยละ 90.2 (147/163) จ้างแรงงานเลี้ยง ร้อยละ 1.8 (3/163)
เจ้าของฟาร์มเลี้ยงเองรวมทั้งมีการจ้างแรงงาน ร้อยละ 8 (13/163) จานวนโคนมในฟาร์ม ค่ากลาง 24 ตัว
ส่วนใหญ่ 18 ตัว ค่าเฉลี่ย 31 ตัว เลี้ยงน้อยที่สุด 5 ตัว มากที่สุด 150 ตัว sd = 23.9
การประเมินระบบป้องกันโรคเบื้องต้น
หลั ก เกณฑ์ ร ะบบป้ อ งกั น โรคเบื้ อ งต้ น ในการเลี้ ย งโคนม จ านวน 22 ข้ อ มี ฟ าร์ม โคนมที่ ผ่ า น
หลักเกณฑ์ทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 24.5 (40/163) และยัง ไม่มีสหกรณ์ฯ/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมที่มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ระบบการป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนมครบทุกฟาร์ม สาหรับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แต่
ละหัวข้อแสดงในตารางที่ 1 สรุปได้ ดังนี้
1. สถานที่เลี้ยงและโครงสร้าง หัวข้อที่ผ่านมากที่สุด คือ “สถานที่เลี้ยงตั้ง อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์
ตลาดนัดค้าสัตว์ แหล่งน้าสาธารณะ และแหล่งชุมชน อย่างน้อย 500 เมตร (ยกเว้นฟาร์มที่มีการจัดตั้งก่อน
ปี พ.ศ.2555)” คิดเป็นร้อยละ 94.5 ประเด็นที่ผ่านน้อยที่สุด คือ “มีป้ายเตือน “ห้ามเข้าฟาร์ม” ที่ประตู
ทางเข้าฟาร์ม” คิดเป็นร้อยละ 46.0
2. การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ หัวข้อที่ผ่านมากที่สุด คือ “มีการทาความสะอาดฆ่าเชื้อโรงเรือน
อย่างสม่าเสมอ” คิดเป็นร้อยละ 89.0 หัวข้อที่ผ่านน้อยที่สุด คือ “มีโรงเรือนหรือสถานที่กักโรคโคนมที่นาเข้า
มาเลี้ยงใหม่ก่อนนาเข้าฝูง โดยอยู่ห่างจากโรงเรือนโคนมที่เลี้ยงอยู่อย่างน้อย 10 เมตร” คิดเป็นร้อยละ 54.0
3. การจัดการยานพาหนะ หัวข้อที่ผ่านมากที่สุด คือ “มีรถขนโคนม รถขนอาหาร และรถขนถังนม
ใช้ในฟาร์ม โดยอาจปรับใช้วัสดุในพื้นที่ ” คิดเป็นร้อยละ 99.4 ซึ่ง มีเพียง 1 ฟาร์มเท่านั้น ที่ไ ม่ผ่านในข้อนี้
หัวข้อ “มีการฆ่าเชื้อยานพาหนะก่อนเข้าฟาร์ม อาจโดยวิธีจุ่ มผ่าน วิ่ง ผ่า น หรื อการฉี ดพ่นน้ ายาฆ่ าเชื้อ ”
มีเกษตรกรที่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 54.0
4. การจัดการบุคคล หัวข้อที่ผ่านมากที่สุด คือ “มีการห้ามบุคคลภายนอกที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่
เชื้อโรคเข้าฟาร์ม เช่น คนรับซื้อโค รก มูลโค และบุคคลที่เข้าฟาร์มอื่ นมาก่อน เป็นต้น เข้าสถานที่เลี้ยงโคนม
โดยเด็ดขาด” คิดเป็นร้อยละ 84.7 หัวข้อ “มีการเปลี่ยนรองเท้าและจุ่มเท้าฆ่าเชื้อโรค ก่อนเข้าสถานที่เลี้ยงโค
นม” มีเกษตรกรที่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 74.8
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5. การจัดการโคนม หัวข้อที่ผ่านมากที่สุด มี 2 หลักเกณฑ์ คือ “มีการผลิตคือโคนมทดแทนภายใน
ฟาร์ม” และ “มีการถ่ายพยาธิ การตรวจโรคและการให้วัคซีนป้องกันโรคในโคนมตามกาหนดเวลา” คิดเป็น
ร้อยละ 100 หัวข้อที่ผ่านน้อยที่สุด คือ “มีการกักโรคโคนมที่นาเข้ามาเลี้ยงใหม่ แยกจากสถานที่เลี้ยงโคนม
ก่อนเข้ารวมฝูงอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ” คิดเป็นร้อยละ 39.9
6. การจัดการข้อมูล หัวข้อที่ผ่านมากที่สุด คือ “มีการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการฟาร์มและการ
ผลิต ได้แก่ ประวัติสัตว์ ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ ข้อมูลการผลิตและผลผลิต เป็นต้น ” คิดเป็นร้อยละ 87.7
หัวข้อ “มีการบันทึกข้อมูลบุคคลและยานพาหนะเข้าออกฟาร์ม” คิดเป็นร้อยละ 48.5
ตารางที่ 1 แสดง การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระบบป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนม จานวน 163 ราย
หมวด

สถานที่เลี้ยงโคนมและ
โครงสร้าง

หลักเกณฑ์ระบบป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยง
โคนม

สถานที่เลี้ยงตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์
แหล่งน้าสาธารณะ และแหล่งชุมชน อย่างน้อย 500
เมตร (ยกเว้นฟาร์มที่มีการจัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2555)
มีรั้วล้อมรอบฟาร์ มโคนมที่ส ามารถป้องกันคน สัต ว์
และยานพาหนะเข้าออกได้ โดยรั้วอาจเป็นรั้วที่สร้าง
ขึ้นหรือแนวรั้วตามธรรมชาติ เช่น คูน้า หรือแนวต้นไม้
เป็นต้น
มีป้ายเตือน “ห้ามเข้าฟาร์ม” ที่ประตูทางเข้าฟาร์ม
มีบ่อ อ่าง หรือบริเวณสาหรับฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์มและ
สถานที่เลี้ยงโคนม
มีขอบเขตแบ่งแยกชัดเจนระหว่างสถานที่เลี้ยงโคนม
และบ้านพักอาศัย (ยกเว้นฟาร์มที่มีการจัดตั้งก่อนปี
พ.ศ.2555)
การจัดการโรงเรือนและ มีโ รงเรือนหรือสถานที่กักโรคโคนมที่นาเข้ามาเลี้ย ง
อุปกรณ์
ใหม่ก่ อนน าเข้ าฝูง โดยอยู่ห่ างจากโรงเรื อนโคนมที่
เลี้ยงอยู่อย่างน้อย 10 เมตร
มีโ รงเรือนหรือพื้นที่เก็บอาหารแยกออกจากสถานที่
เลี้ยงโคนม
มีการฆ่าเชื้อ ล้างทาความสะอาดถัง นมนอกสถานที่
เลี้ยงโคนมและโรงรีด
มีการทาความสะอาดฆ่าเชื้อโรงเรือนอย่างสม่าเสมอ
มีพื้นที่แยกสาหรับกักแยกรักษาสัตว์ป่วย

จานวนเกษตรกร
ที่ผ่านเงื่อนไข
ราย (ร้อยละ)
154 (94.5)

จานวนเกษตรกร
ที่ไม่ผ่านเงื่อนไข
ราย (ร้อยละ)
8 (4.9)

107 (65.6)

56 (34.4)

75 (46.0)
94 (57.7)

88 (54.0)
69 (42.3)

139 (85.3)

24 (14.7)

88 (54.0)

75 (46.0)

136 (83.4)

27 (16.6)

103 (63.2)

60 (36.8)

145 (89.0)
120 (73.6)

18 (11)
43 (26.4)
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หมวด

หลักเกณฑ์ระบบป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยง
โคนม

การจัดการยานพาหนะ

มีการฆ่าเชื้อยานพาหนะก่อนเข้าฟาร์ม อาจโดยวิธี
จุ่มผ่าน วิ่งผ่าน หรือการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อ
มีร ถขนโคนม รถขนอาหาร และรถขนถัง นมใช้ใ น
ฟาร์ม โดยอาจปรับใช้วัสดุในพื้นที่
มีการห้ามบุคคลภายนอกที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่
เชื้อโรคเข้าฟาร์ม เช่น คนรับซื้อโค รก มูลโค และ
บุค คลที่เ ข้ าฟาร์ มอื่ น มาก่อ น เป็น ต้น เข้ าสถานที่
เลี้ยงโคนมโดยเด็ดขาด
มีการเปลี่ยนรองเท้าและจุ่มเท้าฆ่าเชื้อโรค ก่อนเข้า
สถานที่เลี้ยงโคนม
มีการผลิตโคนมทดแทนภายในฟาร์ม
โคนมทดแทนที่น าเข้า มาเลี้ย งใหม่ มาจากฟาร์ม ที่ มี
ระบบป้องกันโรคที่ดี และปลอดจากโรคระบาด
มี ก ารกั ก โรคโคนมที่ น าเข้ า มาเลี้ ย งใหม่ แยกจาก
สถานที่เลี้ยงโคนมก่อนเข้ารวมฝูงอย่างน้อย 1 สัปดาห์
โคนมที่นาเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องได้รับการตรวจโรคบรู
เซลโลสิ ส โรคทู เบอร์ คูโ ลสิส และโรคปากและเท้ า
เปื่อย โดยผลการตรวจต้องเป็นลบก่อนนาเข้ารวมฝูง
มีการถ่ายพยาธิ การตรวจโรคและการให้วัคซีนป้องกัน
โรคในโคนมตามกาหนดเวลา
มีการแจ้งสัตวแพทย์เพื่อทาการพิสูจ น์ซากและมีการ
กาจัดซากอย่างถูกสุขลักษณะ หากมีโคนมตายโดยไม่
ทราบสาเหตุ
มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล บุ ค คลและยานพาหนะเข้ า ออก
ฟาร์ม
มีการบันทึกข้อมูล การบริหารจัดการฟาร์มและการ
ผลิต ได้แก่ ประวัติสัตว์ ข้อมูล ทางด้า นสุขภาพสัต ว์
ข้อมูลการผลิตและผลผลิต เป็นต้น

การจัดการบุคคล

การจัดการโคนม

การจัดการข้อมูล

จานวนเกษตรกร
ที่ผ่านเงื่อนไข
ราย (ร้อยละ)
73 (44.8)

จานวนเกษตรกร
ที่ไม่ผ่านเงื่อนไข
ราย (ร้อยละ)
90 (55.2)

162 (99.4)

1 (0.6)

138 (84.7)

25 (15.3)

122 (74.8)

41 (25.2)

163 (100.0)
152 (93.3)

0 (0.0)
11 (6.7)

65 (39.9)

98 (60.1)

77 (47.2)

86 (52.8)

163 (100.0)

0 (0.0)

139 (85.3)

24 (14.7)

79 (48.5)

84 (51.5)

143 (87.7)

20 (12.3)
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการป้องกันโรคเบื้องต้น
ไม่มีงบประมาณในการทารั้วรอบฟาร์ม พื้นที่ภายในฟาร์มมีจากัด ไม่สามารถสร้างโรงอาหารแยก
ออกจากโรงเรือนโคนมได้ ไม่สะดวกในการให้อาหาร ขนย้ายลาบาก ไม่มีพื้นที่ทาคอกกักสัตว์ที่อยู่ห่างจาก
โรงเรือนโคนมอย่างน้อย 10 เมตร ก่อนนาเข้าฝูง การล้างทาความสะอาดถังนมนอกโรงรีดนมเป็นการยุ่งยาก
ต้องขนย้ายถังนม ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน ไม่ทราบประวัติการตรวจโรคบรูเซลโลซิส โรคทูเบอร์คูโลซิส ของ
โคนมที่นาเข้ามาเลี้ยงใหม่เนื่องจากไม่มีการบันทึกลงในบัตรประจาตัวสัตว์ การจดบันทึกข้อมูลบุคคลและ
ยานพาหนะเข้าออกฟาร์มทุกครั้ง
สรุปผลและวิจารณ์
จากการประเมินระบบป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ของเกษตรกร
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม จานวน 163 ราย พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่มีอายุมาก
การศึกษาไม่สูง มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนมเป็นเวลานาน ฟาร์มโคนมมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระบบ
การป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนม ร้อยละ 24.5 หัวข้อที่ฟาร์มโคนมผ่านมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 100 คือ “มีการผลิตโคนมทดแทนภายในฟาร์ม ” และ “มีการถ่ายพยาธิ การตรวจโรคและการให้วัคซีน
ป้องกันโรคในโคนมตามกาหนดเวลา” หัวข้อที่ฟาร์มโคนมผ่านน้อยที่สุด คือ “มีการกักโรคโคนมที่นาเข้ามา
เลี้ยงใหม่ แยกจากสถานที่เลี้ยงโคนมก่อนเข้ารวมฝูงอย่างน้อย 1 สัปดาห์” คิดเป็นร้อยละ 39.9
หัวข้อ “สถานที่เลี้ยงตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ แหล่งน้าสาธารณะ และแหล่งชุมชน
อย่างน้อย 500 เมตร (ยกเว้นฟาร์มที่มีการจัดตั้งก่อนปี พ.ศ.2555)” มีฟาร์มที่ผ่านหลักเกณฑ์นี้ ร้อยละ 94.5
เนื่องจากหลักเกณฑ์ข้อนี้มีการอนุโลมไว้กรณีระยะการจัดตั้งฟาร์ม แต่ในสภาพความเป็นจริง พบว่า ฟาร์มส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่ใกล้เคียงฟาร์มโคนมด้วนกันเอง เนื่องจากเป็นการเลี้ยงโคนมในหมู่ เครือญาติ เช่น ฟาร์มของพ่อกับ
ลูก เป็นต้น บางครั้งพบว่ามีการตั้งฟาร์มโคนมมาก่อนแหล่งชุมชนขยายตามมาทีหลัง ซึ่งฟาร์มที่ผ่านหลักเกณฑ์
ข้อนี้จะยังคงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคปากและเท้าเปื่อย พบว่า การที่
ฟาร์มโคนมที่ตั้งอยู่ใกล้โรงฆ่าสัตว์กีบคู่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยเป็น 1.65 เท่าของฟาร์ม
โคนมที่ไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้โรงฆ่าสัตว์กีบคู่ (กมลทิพย์, 2556)
หัวข้อ “มีรั้วล้อมรอบฟาร์มโคนมที่สามารถป้องกันคน สัตว์ และยานพาหนะเข้าออกได้ โดยรั้วอาจ
เป็นรั้วที่สร้างขึ้นหรือแนวรั้วตามธรรมชาติ เช่น คูน้า หรือแนวต้นไม้ เป็นต้น ” มีฟาร์มที่ผ่านหลักเกณฑ์นี้
ร้อยละ 65.6 จากการเข้าตรวจประเมิน พบว่า ในฟาร์มโคนมของเกษตรกรจะมี รั้วล้อมรอบฟาร์มโคนมแต่ไม่
สามารถป้ อ งกั น สั ต ว์ เ ลี้ ย งเข้ า ออกได้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง มั ก พบว่ า เกษตรกรมี ก ารเลี้ ย งสุ นั ข ไว้ เ ฝ้ า บ้ า น
เพื่อป้องกันขโมย จากการศึกษาของ โรจน์ชนะและศิษฏ์ (2553) พบว่าฟาร์มที่ไม่มีรั้วล้อมรอบโรงเรือนหรือ
คอกเลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันสัตว์อื่นๆ รวมทั้งยานพาหนะและบุคคล เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญของการติดเชื้อไวรัส
โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เลี้ยง กีบคู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
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หัวข้อ “มีการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการฟาร์มและการผลิต ได้แก่ ประวัติสัตว์ ข้อมูลทางด้าน
สุขภาพสัตว์ ข้อมูลการผลิตและผลผลิต เป็นต้น” มีฟาร์มที่ผ่านหลักเกณฑ์นี้ ร้อยละ 87.7 และหัวข้อ “มีการ
บันทึกข้ อมูลบุค คลและยานพาหนะเข้ าออกฟาร์ม ” มีฟาร์ มที่ผ่านหลักเกณฑ์นี้ ร้ อยละ 48.5 ซึ่ง ตรงกั บ
การศึกษาการพัฒนาแบบประเมินการประกันคุณภาพการจัดการฟาร์มโคนม สาหรับเกษตรกรรายย่อย
กรณีศึกษาในพื้นที่อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่า เกษตรกรโคนมให้ความสาคัญ เรื่องของตัวโค และ
น้านมที่เกี่ยวข้องกับรายได้เป็นหลัก และให้ความสาคัญ ในการจดบันทึกข้อมูลเป็นลาดับท้ายสุด (รักษิณา,
2555)
จากผลการศึก ษาในครั้ งนี้ ท าให้ ท ราบว่ า มีฟ าร์ม โคนมเพี ยงบางส่ว นเท่ านั้ น ที่มี การปฏิ บั ติต าม
หลักเกณฑ์ระบบการป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร และยังไม่มีสหกรณ์ฯ/กลุ่มผู้เลี้ยงโค
นมที่มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระบบการป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรครบทุกฟาร์ม
ทาให้ไม่สามารถยื่นขอการรับรองสถานภาพกลุ่มและสหกรณ์โคนมปลอดโรคบรูเซลโลสิสและทูเบอร์คูโลสิสได้
ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจกับเกษตรกรในระบบการป้องกันโรค รวมถึงมีการประสานงานกับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เช่ น สหกรณ์โคนม กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหรือศูนย์รับน้านมในการร่วมพัฒนาและช่วย
ผลักดันให้เกษตรกรมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระบบการป้องกันโรคต่อไป ควรมีการสุ่มติดตามประเมินการ
ปฏิบัติในการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการจัดการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคที่ดีต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ เจ้า หน้า ที่ จากส านัก งานปศุสั ต ว์เ ขต 6 และหน่ ว ยพั ฒ นาสุข ภาพและผลผลิ ตสั ต ว์
สานักงานปศุสัตว์เขต 6 ที่ช่วยให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม เจ้าของฟาร์มโคนมใน
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการวิจั ยครั้งนี้ รวมถึง
บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ที่ไม่ได้กล่าวถึงที่ทาให้ผลงานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วง
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