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การศึกษานีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจในฟาร์มโคนมที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อย
ในพื้นที่อาเภอบ้านธิ จั งหวัดลาพูน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562 โดยทาการศึกษา
ภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลจากฟาร์มที่มีการรายงานการพบโรคทั้งหมดจานวน 54 ฟาร์ม โดยใช้แบบรายงาน
การสอบสวนโรคเบื้องต้น และใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลความสูญเสียทางเศรษฐกิจระดับฟาร์ม ในการศึกษา
ผลการศึกษาพบสัตว์แสดงอาการปุวยในฟาร์มจานวน 1,016 ตัว จากจานวนสัตว์ทั้งหมดในฟาร์ม 2,714 ตัว
ค่ามัธยฐานของอัตราการปุวยในฟาร์ม 30.62 % (3.33-93.37) ค่ามัธยฐานของจานวนวันที่ไม่ได้ขายผลผลิต
ระหว่างเกิดโรคในฟาร์ม 21 วัน (15-31) ค่ามัธยฐานของมูลค่ารวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจระดับฟาร์ม
87,471 บาท/ฟาร์ม (16,316- 439,865) โดยมูลค่าน้านมที่ไม่ได้ขายมีความสูญเสียมากที่สุด รองลงมาคือ
มูลค่ามูลโคที่ไม่ได้ขาย ค่ายาและเวชภัณ ฑ์รักษา ค่าแรงงานดูแลสัตว์ปุวย ค่าน้ายาฆ่าเชื้อโรค และค่าตรวจยา
ปฏิชีว นะตกค้าง โดยมีค่ ามัธ ยฐาน 60,559 บาท 10,200 บาท 5,521 บาท 3,150 บาท 2,008 บาท และ 500 บาท
ตามลาดับ ค่ามัธยฐานของมูลค่าน้านมที่สูญเสีย 3,241 บาท/ตัว ค่ามัธยฐานมูลค่าค่ายาและเวชภัณฑ์รักษา
510.50 บาท/ตัว เปรียบเทียบก่อนและหลังการเกิดโรค ราคาขายน้านมดิบลดลง 0.2 บาท/กิโลกรัม ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p<0.05
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Economic losses from foot and mouth disease in Dairy farms, Banthi district, Lamphun
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Abstract
The objectives of the study are to determine the economic losses caused by
the FMD outbreak in dairy farms in Banthi district, Lamphun province during November 2018February 2019 by a crossectional study. The data collected from 54 farms that
an investigation report in the reported farms and structured interviewing form to collect
the economic losses. The results of study found clinical sings 1,016 from 2,714 . The median
(min-max) of morbidity rate was 30.62 % (3.33-93.37).The median (min-max) of the days that
no sale milk during outbreaks and quarantine were 21 days (15 -31). The median (min-max)
of economic loss was 87,471 baht/farm (16,316-439,865). The absence of milk sales is the
major economic lose, salvage sale, the treatment, labor cost, disinfectants cost, residual
antibiotic testing cost. The median cost was 60,559 baht, 10,200 baht, 5,521 baht, 3,150
baht, 2,008 baht, 500 bath respectively. The median cost of milk losses was 3,241 baht/cow.
The median cost of treatment was 510.50 baht/cow. After the outbreak, the raw milk selling
price decreased 0.2 baht per kilogram which was significantly, p<0.05
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บทนา
โรคปากและเท้าเปื่อยเป็ นโรคระบาดที่สาคัญในโคนม เกิดจากการติดเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อย
(Foot and Mouth Disease; FMDV) ซึ่งมี 7 ซีโรไทป์ คือ O, A, Asia1, C, SAT1, SAT2, และ SAT3
แอนติ บ อดี จ ะมี ค วามจ าเพาะต่ อ ซี โ รไทป์ และไม่ ใ ห้ ค วามคุ้ ม โรคข้ า มกั น มี อั ต ราการติ ด ต่ อ ที่ ร วดเร็ ว
สั ตว์ ปุ ว ยจะแสดงรอยโรคลั ก ษณะตุ่ม ใส่ ใ นช่ องปาก กีบ หั ว นม ลิ้ นมีแ ผลหลุ ม หลุ ดลอก น้าลายไหลมาก
ขากะเผลก มีไข้ และน้านมลด การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยส่งผลกระทบต่อสุขภาพสั ตว์และผลผลิต
(World Organisation for Animal Health; OIE, 2019) กระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกรอย่างมาก และใช้เวลาควบคุมโรคเป็นเวลานาน (ภักดี และคณะ, 2555) ความสูญทางเศรษฐกิจ
เมื่ อ เกิ ด โรคในปศุ สั ต ว์ ส ามารถแบ่ ง ได้ ดั ง นี้ ผลกระทบทางตรง (direct impact) ประกอบด้ ว ย
การสูญเสียโดยตรงที่สังเกตได้ชัดเจน (visible loss) เช่น ปริมาณน้านมที่ลดลง ค่ารักษา จานวนสัตว์ตาย
และการสู ญ เสี ย ไม่ ส ามารถสั ง เกตได้ ชั ด เจน (invisible
losses) เช่ น ความสมบู ร ณ์ พั น ธุ์ ที่ ล ดลง
สั ด ส่ ว นประชากรฝู ง ที่ เ ปลี่ ย นไป ช่ ว งเวลาที่ สู ญ เสี ย จากการไม่ ไ ด้ ข ายผลผลิ ต ผลกระทบทางอ้ อ ม
(indirect impact) คือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (additional cost) เช่น ค่าวัคซีนและการจัดการ ค่าตรวจวินิจฉัย
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรค มูลค่าสัตว์ที่ถูกคัดทิ้ง ค่าเสียโอกาส เช่น การเสียโอกาสทางการค้า การเสียโอกาส
ในการพัฒนาสายพันธุ์ (Rushton, 2009; Jones and Rushton, 2013) ในประเทศอินเดีย พบว่าเมื่อมี
การระบาดของโรคปากและเท้ า เปื่ อ ยในโค กระบื อ มี ค วามสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากน้ านม
ร้อยละ 49.83 จากค่าเสียโอกาส ร้อยละ 16.15 และจากการเติบโตที่ลดลง ร้อยละ 12.20 (Singh et al.,
2013)
ในประเทศยู กั น ดาเมื่ อ เกิ ด การระบาดของโรค ปริ ม าณผลผลิ ต น้ านมจะลดลงร้ อ ยละ 42
ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ในสัตว์ที่ติดเชื้อ รายรับรวมต่อเดือนของฟาร์มลดลงร้อยละ 23 (Baluka, 2016)
พื้นที่อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน เป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมหนาแน่น เป็นลาดับที่ 2 ของภาคเหนือ
ตอนบน มีศูนย์รวบรวมน้านมดิบ 4 ศูนย์ ผลผลิตน้านมดิบ 51.40 ตันต่อวัน จานวนฟาร์มโคนม 206 ฟาร์ม
จานวนโคนม 10,634 ตัว (ข้อมูลเดือน มกราคม 2562) (กรมปศุสัตว์, 2562) มีอาณาเขตติดต่อกับแหล่งที่มี
การเลี้ยงโคนมหนาแน่นในอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ถนนสายหลักร่วมกัน หากเกิดการระบาด
ของโรคในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจะมีโอกาสแพร่กระจายข้ามมาอีกจังหวั ดหนึ่งได้ (สุวิชัย และคณะ, 2549)
ซึ่งการศึกษาข้อมูล ย้ อนหลั งตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2562 พบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่
อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ทุกปี (กรมปศุสัตว์, 2563) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 พบว่ามีการระบาดของโรค
ปากและเท้าเปื่อย โดยมีการแพร่กระจายจากฟาร์มโคเนื้อ ไปสู่ฟาร์มโคนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟาร์มโคนม
ซึ่งมีจานวนฟาร์มเป็นโรคเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายตัว มีฟาร์มที่พบสัตว์ปุวยจานวน 54 ฟาร์ม
จากฟาร์มโคนมทั้งหมด 206 ฟาร์ม อัตราฟาร์มปุวยคิดเป็นร้อยละ 26.21 (54/206) จานวนโคนมปุวย 1,016 ตัว
จากจานวนโคนมทั้งหมด10,634 ตัว อัตราการปุวยคิดเป็นร้อยละ 37.43 (1,016/2,714) ผลการตรวจแยก
ชนิ ด เชื้ อ ไวรั ส โรคปากและเท้ าเปื่ อยเป็ น ซี โ รไทป์ เอ ส าหรั บ การควบคุ มโรคต้อ งใช้ ร ะยะเวลายาวนาน
เนื่ องจากเป็ น พื้น ที่ที่มีการเลี้ ย งโคนมหนาแน่น ลั ก ษณะฟาร์มอยู่ติดฟาร์ม และมีการใช้ถนนหลั กร่ว มกั น
จึงมีโอกาสที่ฟาร์มจะสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคจากจุดเสี่ยง เช่น บริเวณศูนย์รวบรวมน้านมดิบ และการใช้ถนน
ร่วมกัน ทาให้อาจจะนาเชื้อโรคกลับเข้าสู่ฟาร์มโดยง่าย การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยมีผลกระทบ
ต่อการด าเนิ น กิ จ กรรมด้านโคนมในพื้น ที่ ตลอดจนเกิ ดความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จแก่เกษตรกรในฟาร์ ม
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ที่พบสัตว์ปุวยเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องงดขายน้านมดิบซึ่งเป็นรายได้หลักของฟาร์มตามมาตรการควบคุม
โรคเพื่อลดการแพร่เชื้อโรค ตลอดจนรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในการจัดการฟาร์ม และดูแลรักษาสัตว์ปุวย อย่างไรก็ตาม
ข้อมูล ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิจ ระดับ ฟาร์มที่เกิ ดโรคในพื้นที่ ยังมีจากัด การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์
เพื่อศึกษาข้อมูลความสูญเสียทางเศรษฐกิจในฟาร์มโคนมที่ได้รับผลกระทบจากโรคปากและเท้าเปื่อย โดยผลที่
ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่สาคัญ และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อนาไปใช้เป็น
ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจ ในการก าหนดนโยบายหรื อ มาตรการเพื่ อ ใช้ ก ารควบคุ ม โรคระดั บ พื้ นที่
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์และวิธีการ
ประชากร และนิยาม
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแบบภาคตั ด ขวาง (Cross-sectional analytical study)
ในฟาร์มโคนม จานวน 206 ฟาร์ม ในพื้นที่ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดการระบาดโรคของโรค
ปากและเท้าเปื่อย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เลือกฟาร์มโคนมที่ศึกษา
ทั้งหมดจากฟาร์มที่เกษตรกรเจ้าของฟาร์มรายงานการพบสัตว์ปุวยสงสัยมายัง สานักงานปศุสัตว์อาเภอบ้านธิ
จ านวน 54 ฟาร์ ม โดยก าหนดนิ ย ามทางคลิ นิ ก ของโคนมที่ เ ป็ น โรคปากและเท้ า เปื่ อ ยประกอบด้ ว ย
1) มีอาการซึม เบื่ออาหาร น้าลายไหล น้านมลด 2) มีตุ่มใสในช่องปาก กระพุงแก้ม ไรกีบ หรืออุ้งเท้า หรือ
หัวนม 3) เกิดการลอกของเนื้อเยื่อที่ลิ้น เยื่อบุภายในช่องปาก จมูก หัวนม 4) ขากะเผลก โดยสัตว์ปุวย
หมายถึง โคนมในฟาร์มที่แสดงอาการเข้าได้กับนิ ยามทางคลินิก ในข้อที่ 1 และอาการอื่นเพิ่มเติมอย่างน้อย
2 อาการ ในระหว่างช่วงเวลาที่ทาการศึกษา โดยจาแนกฟาร์มออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม A คือ ฟาร์มที่มี
จานวนประชากรโคไม่เกิน 30 ตัว 2) กลุ่ม B คือ ฟาร์มที่มีจานวนประชากรโค 31-60 ตัว 3) กลุ่ม C คือ ฟาร์ม
ที่มีจานวนประชากรโคมากกว่า 60 ตัว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้ข้อมูลจากรายงานสรุปการสอบสวนทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น (กคร.2)
และรายงานสภาวการณ์ระบาดของโรค (กคร.3) เพื่อทราบจานวนฟาร์มเกิดโรค และจานวนสัตว์ปุวยที่พบ
และสัดส่วนการปุวยคิดเป็นร้อยละ ใช้ข้อมูลแบบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้านมดิบรายฟาร์มของศูนย์วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย ปริมาณเนื้อนมรวม(ร้อยละ) จานวนโซมาติกเซลล์
(เซลล์/มิลลิลิตร) และใช้ ข้อมูลรายรับจากการขายน้านมดิบ จากแบบสรุปยอดรายรับ รายจ่ายประจาเดือนที่
สหกรณ์โคนม หรือบริษัทออกให้ เกษตรกร เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้านมดิบ ราคารับซื้อน้านมดิบ(บาท/กิโลกรัม)
และรายรับรวมค่าน้านมดิบ (บาท/เดือน) โดยทาการเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนและหลัง การเกิดการระบาด
ของโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์ม เกณฑ์พิจารณาราคารับซื้อน้านม (บาท/กิ โลกรัม) ประกอบด้วยร้อยละ
ของปริมาณเนื้อนมรวม ร้อยละของปริมาณไขมัน ร้อยละของปริมาณเนื้อนมไม่รวมมันเนย จานวนโซมาติกเซลล์
และจานวนจุลินทรีย์ในน้านม
เก็บ ข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจจากฟาร์มโคนมที่พบการเกิดโรค โดยสั มภาษณ์จากเกษตรกร
โดยตรง (Structured questionnaire survey) โดยสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล 2 ส่วน
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร และฟาร์ม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
เลี้ยงโค จานวนโค จานวนผู้ปฏิบัติงาน จานวนเวลาที่ปฏิบัติงานในฟาร์ม การผ่านการรับรองการปฏิบัติทาง
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การเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มโคนม จานวนวันที่ไม่ได้ขายผลผลิตระหว่างเกิดโรคในฟาร์ม 2) ข้อมูลผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการเกิดโรค ได้แก่ มูลค่าน้านมดิบที่ไม่ได้ขาย มูลค่ามูลโคที่ไม่ได้ขาย มูลค่ายาและเวชภัณฑ์รักษา
มู ล ค่ า น้ ายาฆ่ า เชื้ อ โรค มู ล ค่ า แรงงานดู แ ลสั ต ว์ ปุ ว ย มู ล ค่ า การตรวจยาปฏิ ชี ว นะตกค้ า ง ดั ด แปลงจาก
(Rushton,
2009)
ค านวณมู ล ค่ า ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ รวมโดยใช้ ส มการ
มูลค่าความสูญเสียรวม (บาท/ฟาร์ม) = มูลค่าน้านมดิบที่ไม่ได้ขาย+มูลค่ามูลโคที่ไม่ได้ขาย+มูลค่ายาและ
เวชภัณฑ์รั กษา+มูล ค่าน้ ายาฆ่าเชื้อโรค+มูล ค่าแรงงานดูแลสั ตว์ปุว ย+มูล ค่าการตรวจยาปฏิชีว นะตกค้าง
โดยแบบสอบถามนี้ถูกออกแบบ และทดลองนาไปใช้ รวมถึงแก้ไข ซักซ้อมการสอบถามและลาดับการสอบถาม
ก่อนนาไปใช้จริง ภายใต้คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีสัมภาษณ์ใช้ผู้สัมภาษณ์เพียงคนเดียว
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft
Excel® วิเคราะห์หาค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่ามัธยฐาน (median)
ค่าต่าสุด (minimum) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในการอธิบาย
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรและฟาร์ม จานวนสัตว์ปุวยในฟาร์ม อัตราปุวย ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการ
ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนม
ใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical statistic) เปรียบเทียบความแตกต่างของ มูลค่าน้านมที่สูญเสีย (บาท/
ตัว) ค่ายาและเวชภัณฑ์รักษา (บาท/ตัว) อัตราปุวยในฟาร์ม (%) ระหว่างฟาร์มทั้ง 3 กลุ่ม โดยใช้สถิติเชิง
อนุมาน ANOVA ใช้ค่ามัธยฐานแสดงค่าและเปรียบเทียบความแตกต่าง วิธี Kruskal-Wallis test และ Dunn's
Multiple Comparison Test โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ค่า p 0.05 เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ปริมาณ
น้ านมเฉลี่ ย (กิ โ ลกรั ม /ตั ว /วั น ) เนื้ อนมรวม (ร้อ ยละ) และราคาน้ านมดิบ (บาท/กิ โ ลกรัม ) เปรี ยบเทีย บ
ค่า มัธ ยฐาน ปริ มาณน้ านม (กิ โลกรั ม/วั น) โซมาติกเซลล์ (เซลล์ /มิ ลลิ ลิ ตร) และรายรั บรวมค่ าน้ านมดิ บ (บาท/เดือน)
ก่อนเกิดโรค และหลังเกิดโรค โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน Paired-t test และ Mann Whitney test
โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ค่า p 0.05 โดยใช้โปรแกรม GraphPad Prism version 5.0
for Windows, GraphPad Software, La Jolla California USA, www.graphpad.com
ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรในฟาร์มโคนมที่พบสัตว์ปุวยตามนิยามของโรคปากและเท้าเปื่อย
และมีการรายงานสัตว์ปุวยมายังสานักงานปศุสัตว์อาเภอบ้านธิ จานวน 54 ราย ในช่วง พฤศจิกายน 2561กุมภาพันธ์ 2562 เกษตรกรผู้ให้สัมภาษณ์ เพศชาย ร้อยละ 79.62 (43/54) และเพศหญิง ร้อยละ 20.38
(11/54) ค่ามัธยฐานของอายุ 52 ปี ต่าสุด 23 ปี สูงสุด 65 ปี ระดับการศึกษา ประถมศึกษาร้อยละ 51.85
(28/54) มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ร้ อ ยละ 3.70 (2/54) มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายร้ อ ยละ 11.12
(6/54)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ร้อยละ 9.25 (5/54) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ร้อยละ 11.12
(6/54) ปริญญาตรี ร้อยละ 12.96 (7/54) ประสบการณ์การทาฟาร์มโคนมเฉลี่ย 12.57 ± 6.60 ปี ค่ามัธยฐาน
ของจานวนโคในฟาร์ม 36 ตัว (ต่าสุด 11 ตัว สูงสุด 185 ตัว) ค่ามัธยฐานของจานวนผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม
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3 คน (ต่าสุด 1 คน สูงสุด 7 คน) ค่ามัธยฐานของเวลาที่ปฏิบัติงานในฟาร์ม 8 ชั่วโมง (ต่าสุด 6 ชั่วโมง สูงสุด
12 ชั่วโมง) ร้อยละของฟาร์มที่ การผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มโคนม (GAP)
68.51 (37/54) ค่ามัธ ยฐานจ านวนวันที่ไม่ได้ขายผลผลิ ตระหว่างเกิด โรคในฟาร์มเท่ากับ 21 วัน
(ต่าสุด 15 วัน สูงสุด 31 วัน)
ภาพรวมใน 54 ฟาร์มที่มีการแจ้งการพบสัตว์ปุวย พบว่ามีสัตว์ปุวยจานวน 1,016 ตัว จากสัตว์ทั้งหมด
2,714 ตัว ค่ามัธยฐานของอัตราปุวยในฟาร์ม พบว่าอัตราปุวยในฟาร์ม กลุ่ม B มากที่สุดคือ 33.33 %
รองลงมาคือ ฟาร์มกลุ่ม C และ ฟาร์มกลุ่ม A ตามลาดับ (ตารางที่ 1). แต่พบว่าค่ามัธยฐานของอัตราปุวย
ในฟาร์ม ระหว่างฟาร์มทั้งสามกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 1. จานวนสัตว์ในฟาร์ม จานวนสัตว์ปุวยในฟาร์ม ค่ามัธยฐานของอัตราปุวยในฟาร์ม (%) (ต่าสุด-ค่าสูงสุด)
จาแนกตามกลุ่มฟาร์ม
ฟาร์มกลุ่ม A ฟาร์มกลุ่ม B ฟาร์มกลุ่ม C
รวม
(n= 17)
(n= 23)
(n= 14)
(n= 54)
จานวนสัตว์ในฟาร์ม(ตัว)
390
921
1,403
2,714
จานวนสัตว์ปุวยในฟาร์ม(ตัว)
125
386
505
1,016
ค่ามัธยฐานของอัตราปุวยในฟาร์ม (%)
28.00
33.33
32.71
30.62
(ต่าสุด-สูงสุด)
(3.33-80.00) (6.45-97.37) (11.72-73.15) (3.33-97.37)
ฟาร์มกลุ่ม A คือ ฟาร์มที่มีประชากรโคไม่เกิน 30 ตัว ฟาร์มกลุ่ม B คือ ฟาร์มที่มีประชากรโค 31-60 ตัว
ฟาร์มกลุ่ม C คือ ฟาร์มที่มีประชากรโคมากกว่า 60 ตัว รวม คือ คิดรวมทั้งสามกลุ่มฟาร์ม
มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยรวมในฟาร์ม พบว่าฟาร์มกลุ่ม C มีมูลค่าความสูญเสียมากที่สุด
รองลงมาคือฟาร์มกลุ่ม B และฟาร์มกลุ่ม A โดยมีค่ามัธยฐาน 210,109 บาท 88,264 บาท และ 49,361 บาท
ตามลาดับ เมื่อจาแนกตามรายการความสูญเสียพบว่า ฟาร์มกลุ่ม C มีความสูญเสียสูงสุด 5 รายการ ได้แก่
มูลค่าน้านมดิบที่ไม่ได้ขายในช่วงที่เกิดการระบาดของโรค (ค่ามัธยฐาน 164,697 บาท) มูลค่ามูลสัตว์ที่ไม่ได้ขาย
(ค่ามัธยฐาน 29,450 บาท) มูลค่ายาและเวชภัณฑ์ รักษาสัตว์ (ค่ามัธยฐาน 18,970 บาท) มูลค่าน้ายาฆ่าเชื้อโรค
(ค่ามัธยฐาน 3,312 บาท) มูลค่าการตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างในน้านม (ค่ามัธยฐาน 820 บาท) ส่วนมูลค่า
แรงงานดูแลสัตว์ปุวย ฟาร์มกลุ่ม A มีความสูญเสียมากที่สุด ค่ามัธยฐาน 3,312 บาท (ตารางที่ 2.)
พิจ ารณามูล ค่าความสู ญเสีย ทางเศรษฐกิจภาพรวมทั้งหมดในฟาร์ม โคนมของฟาร์มทั้ง 3 กลุ่ ม
มูลค่าความสูญเสียโดยเฉลี่ย มีค่ามัธยฐาน 87,471 บาท (ต่าสุด 16,316 บาท สูงสุด 439,865 บาท) จาแนก
ตามรายการความสูญเสียพบว่า น้านมที่ไม่ได้ขาย มีมูลค่าความสูญเสียมากที่สุด รองลงมาคือ มูลโคที่ไม่ได้ขาย
ค่ายาและเวชภัณฑ์รักษา ค่าแรงงานดูแลสัตว์ปุวย ค่าน้ายาฆ่าเชื้อโรค และค่าตรวจยาปฏิชีวนะตกค้าง โดยมี
ค่ามัธยฐาน 60,559 บาท 10,200 บาท 5,521 บาท 3,150 บาท 2,008 บาท และ500 บาท ตามลาดับ (ตารางที่ 2.)
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ตารางที่ 2. มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจระดับฟาร์มโคนม จาแนกตามกลุ่มฟาร์ม
รายการมูลค่าความสูญเสีย (บาท/ฟาร์ม)
มัธยฐาน (ต่าสุด-สูงสุด)
รายการความสูญเสีย(บาท)
ฟาร์มกลุ่ม A
ฟาร์มกลุ่ม B
ฟาร์มกลุ่ม C
ฟาร์มทั้งหมด
(n= 17)
(n= 23)
(n= 14)
(n= 54)
28,958
70,011
164,697
60,559
มูลค่าน้านมที่ไม่ได้ขาย
(7,980-82,800) (23,045-137,250) (61,074-325,600) (7,980-325,600)
8,500
6,800
29,450
10,200
มูลโคที่ไม่ได้ขาย
(1,360- 17,000) (2,550- 34,000)
(6,500-85,000)
(1,360-85,000)
2,794
5,208
18,970
5,521
ค่ายาและเวชภัณฑ์ รักษา
(422.50- 13,537) (1,420-23,642)
(2,773-33,588)
(422.50-33,588)
1,280
2,159
3,312
2,008
ค่าน้ายาฆ่าเชื้อโรค
(180.60- 9,141)
(21-3,500)
(1,080-42,000)
(21-42,000)
4,200
2,100
3,150
3,150
ค่าแรงงานดูแลสัตว์ปุวย
(2,100- 25,200)
(525-18,900)
(1,050-8,400)
(525-25,200)
640
450
820
500
ค่าตรวจยาปฏิชีวนะตกค้าง (106.7- 2,080)
(90.00-2,750)
(0.0-2,250)
(0-2,750)
รวมมูลค่าความสูญเสีย
49,361
88,264
210,109
87,471
(บาท/ฟาร์ม)
(16,946- 92,561) (39,953-177,974) (141,262-439,865) (16,316-439,865)
(ต่าสุด-สูงสุด)
ฟาร์มกลุ่ม A คือ ฟาร์มที่มีประชากรโคไม่เกิน 30 ตัว ฟาร์มกลุ่ม B คือ ฟาร์มที่มีประชากรโค 31-60 ตัว
ฟาร์มกลุ่ม C คือ ฟาร์มที่มีประชากรโคมากกว่า 60 ตัว รวม คือ คิดรวมทั้งสามกลุ่มฟาร์ม
มู ล ค่ า ความสู ญ เสี ย คิ ด เป็ น (บาท/ตั ว ) พบว่ า ค่ า มั ธ ยฐานของมู ล ค่ า น้ านมที่ สู ญ เสี ย (บาท/ตั ว )
ฟาร์มกลุ่ม C มีค่าสูงสุด รองลงมาคือฟาร์มกลุ่ม B และฟาร์มกลุ่ม A โดยมีค่า 3,576 บาท/ตัว 3,150 บาท/ตัว
และ 2,625 บาท/ตัว ตามลาดับ ค่ามัธยฐานค่ายาและเวชภัณฑ์รักษา (บาท/ตัว) ฟาร์มกลุ่ม C มีค่าสูงสุด
รองลงมาคือฟาร์มกลุ่ม A และฟาร์มกลุ่ม B โดยมีค่า 586.70 บาท/ตัว 3,150 บาท/ตัว และ 2,625 บาท/ตัว
ตามลาดับ โดยค่ามัธยฐานของมูลค่าน้านมที่สูญเสีย (บาท/ตัว) ค่ามัธยฐานค่ายาและเวชภัณฑ์รักษา (บาท/ตัว)
เปรียบเทียบระหว่างฟาร์มทั้งสามกลุ่มไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3.)
พิจารณามูลค่าความสูญเสีย คิดเป็น (บาท/ตัว) ในฟาร์มโคนมที่เกิดการระบาดของโรคปากและเท้าปื่อย
จานวน 54 ฟาร์ม รายการมูลค่าน้านมที่สูญเสียค่ามัธยฐาน 3,241บาท/ตัว ต่าสุด 750 บาท/ตัว สูงสุด 5,775 บาท/ตัว
มูลค่ายาและเวชภัณฑ์รักษา ค่ามัธยฐาน 510.50 บาท/ตัว ต่าสุด 178.30 บาท/ตัว สูงสุด 1,665 บาท/ตัว
(ตารางที่ 3.)
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ตารางที่ 3. ค่ามัธยฐาน (ต่าสุด-สูงสุด) มูลค่าน้านมที่สูญเสีย(บาท/ตัว) และมูลค่ายาและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์
(บาท/ตัว) ในฟาร์มที่เกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย
รายการมูลค่า
ฟาร์มกลุ่ม A
ฟาร์มกลุ่ม B
ฟาร์มกลุ่ม C
รวมทั้ง 3 กลุ่ม
ความสูญเสีย (บาท/ตัว)
(n= 17)
(n= 23)
(n= 14)
(n=54)
2,625
3,150
3,576
3,241
มูลค่าน้านมที่สูญเสีย
(750-5,000)
(958.70-5,775) (2,176-5,008)
(750-5,775)
501.80
432.60
586.70
510.5
ค่ายาและเวชภัณฑ์รักษา
(259-1,665)
(206.4-1,260)
(178.3-994)
(178.3-1,665)
ฟาร์มกลุ่ม A คือ ฟาร์มที่มีประชากรโคไม่เกิน 30 ตัว ฟาร์มกลุ่ม B คือ ฟาร์มที่มีประชากรโค 31-60 ตัว
ฟาร์มกลุ่ม C คือ ฟาร์มที่มีประชากรโคมากกว่า 60 ตัว รวม คือ คิดรวมทั้งสามกลุ่มฟาร์ม
หลั งจากเกิ ดการระบาดของโรคในฟาร์ ม พบว่ าค่ าเฉลี่ ยของปริ มาณผลผลิ ตน้านมคือ 11.66±3.02
กิ โลกรั ม/ตั ว/วั น มี ค่ า ลดลง 0.13 กิ โ ลกรั ม /ตั ว /วั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.1 ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละเนื้ อ นมรวม
12.51±0.46 มีค่าลดลง 0.03 คิดเป็นร้อยละ 0.23 แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ในขณะที่ค่า เฉลี่ ย ของราคาขายน้ านมดิบ หลั งเกิด โรคเท่ ากับ 18.24±0.59 บาท/กิ โ ลกรัม มี ค่าลดลง
0.2 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ค่ามัธยฐาน
ของปริ ม าณน้ านม 212.25 กิโ ลกรั ม/วั น มี ค่ า ลดลง จ านวนโซมาติ ก เซลล์ 286,500 เซลล์ / มิล ลิ ลิ ต ร
มีค่าเพิ่มขึ้น รายรับรวมค่าน้านมดิบ 124,330 บาท/เดือน มีค่าลดง ค่ามัธยฐานของปริมาณน้านม (กิโลกรัม/วัน)
จ านวนโซมาติ ก เซลล์ (เซลล์ / มิ ล ลิ ลิ ต ร) และรายรั บ รวมค่ า น้ านมดิ บ (บาท/เดื อ น) ที่ ก ล่ า วมาเบื้ อ งต้ น
มีการเพิ่มขึ้นและลดลง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4.)
ตารางที่ 4. ปริมาณน้านมดิบ คุณภาพน้านมดิบ ราคาขายน้านมดิบ และรายรับรวมค่าน้านมดิบ ก่อนและหลัง
การระบาดของโรคในฟาร์ม (n=54)
รายการ
ก่อนการระบาด
หลังการระบาด
p-value
A
A
ปริมาณน้านมเฉลี่ย (กก./ตัว/วัน)
11.79±2.64
11.66±3.02
0.6733 a
225.0B
212.5B
ปริมาณน้านม (กก./วัน)
0.9314b
(45.00-1200)
(40.00-860.0)
A
ปริมาณเนื้อนมรวม (ร้อยละ)
12.54±0.41
12.51±0.46A
0.6370a
จานวนโซมาติกเซลล์
243,000B
286,500B
0.2836b
(เซลล์/มิลลิลิตร)
(41,000-1,374,000) (39000-1,072,000)
ราคาน้านมดิบ (บาท/กก.)
18.44± 0.49A
18.24± 0.59A
0.0095a*
รายรับรวมค่าน้านมดิบ
121,875B
124,330B
0.7400b
(บาท/เดือน)
(34,010- 687,000)
(22,600-536,340)
ก่อนการระบาดโรค คือ ข้อมูลหนึ่งเดือนก่อนที่จะเกิดการระบาดของโรคในฟาร์ม พฤศจิกายน 2561
หลังการระบาดของโรค คือ ข้อมูลหนึ่งเดือนหลังจากการระบาดของโรคในฟาร์ม กุมภาพันธ์ 2562
A คือ ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน B คือ ค่ามัธยฐาน (ต่าสุด-สูงสุด)
a
คือ ทดสอบโดยวิธี Paired t test b คือ ทดสอบโดยวิธี Mann Whitney test
* คือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ p<0.05
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วิจารณ์ผล
การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนม ในการศึกษาครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มที่มีจานวน
ประชากรสัตว์น้อย หรือฟาร์มที่มีประชากรสัตว์มาก เมื่อพบการเกิดโรคในฟาร์ม จะพบว่าร้อยละของสัตว์ปุวย
ในฟาร์มแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาอัตราปุวยโดยรวมของสัตว์ในฟาร์มที่
เกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่ อยในพื้นที่ มีค่าใกล้ เคียงกับการศึกษาของ ภักดีและคณะ (2556)
ทาการกาศึ ก ษาการระบาดของโรคปากและเท้ าเปื่ อ ยในฟาร์ มโคนมในพื้ น ที่อ าเภอบ้า นธิ จั งหวั ดล าพู น
ระว่างตุลาคม 2553-มีนาคม 2554 มีจานวนฟาร์มโคนมที่เกิดโรครวมทั้งสิ้น 176 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 83.4
พบสัตว์ปุวย 2,729 ตัว อัตราการปุวยเฉลี่ย 34.98% (2,729/6,921) ในขณะที่การศึกษาของ เอกชัยและคณะ
(2563) ที่ทากาศึ กษาการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมในสหกรณ์โ คนมแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ พบฟาร์มเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย 43 ฟาร์ม จาก 51 ฟาร์ม สัตว์แสดงอาการปุวย 393 ตัว
จากทั้งหมด740 ตัว คิดเป็นร้อยละ 55.82 (393/740) ถึงแม้ว่าฟาร์มนั้นจะได้รับการรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP ในฟาร์มโคนมแล้วก็ตาม ก็สามารถเกิดการระบาดของโรคได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความใส่ใจในการปฏิบัติในด้านการปูองกันโรค และการทาลายเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์มอย่างสม่าเสมอ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ สมภพและคณะ (2557) ที่ศึกษาในจังหวัดราชบุรี พบว่ามาตรการทาลายเชื้อโรคในฟาร์ม
โคนม เช่น การฆ่าเชื้อโรคก่ อนเข้าฟาร์ ม การทาความสะอาดยาพาหนะ การเปลี่ ย นรองเท้ าและจุ่ม เท้ า
ฆ่าเชื้อโรคบุคคลที่มีความเสี่ยง ยังมีการปฏิบัติเป็นส่วนน้อย
เมื่อพิจารณาความสูญเสียทางเศรษฐกิจภาพรวมในฟาร์มพบว่า กลุ่มฟาร์มโคนมที่มีจานวนประชากร
สัตว์ในฟาร์มมากกว่า เมื่อเกิดการระบาดของโรคย่อมจะมีความสูญเสียมากกว่ากลุ่มฟาร์มที่มีจานวนประชากร
สัตว์น้ อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งความสูญเสียจากการต้องงดขายน้านมดิบในช่ว งที่ควบคุม โรค สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ Baluka (2016) ที่ทาการศึกษาในการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศยูกันดา
พบว่า ฝู งขนาดใหญ่มีมูลค่าความสู ญเสี ย จากการงดขายน้านมดิบ มากกว่าฝู งขนาดกลาง และขนาดเล็ ก
โดยการศึกษาของเอกชัยและคณะ (2563) พบว่าฟาร์มมีความสูญเสียทางเศรษฐกิ จจากการงดส่งน้านมดิบ
ค่ากลาง 102,600 บาท/ฟาร์ม โดยค่าจานวนวันที่ต้องงดขายน้านมสอดคล้องเช่นเดียวกันกับการศึกษาครั้ง
คือในช่วง 15-30 วัน ในขณะที่ สานักควบคุม ปูองกันและบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้ประมาณการความ
สูญเสียจากการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม 1 ตัว มีค่าน้านมที่งดส่งเป็นมูลค่า 2,125 บาท/ตัว
โดยมีระยะเวลางดส่งน้านม 10 วัน (สมภพและคณะ, 2557)
มูลสัตว์ที่ไม่ได้ขายจากการศึกษาพบว่ากลุ่ม ฟาร์มโคนมที่มีประชากรสัตว์มากกว่า เมื่อเกิดการระบาด
ของโรคย่อมจะมีความสูญเสียมาก ขณะที่การศึกษาของ Baluka (2016) ที่พบว่าฟาร์มขนาดกลางมีร้อยละ
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากมูลสัตว์ เมื่อคิดจากความสูญเสียรวม มากกว่าฟาร์มขนาดใหญ่ ในขณะที่ฟาร์มที่
มี แ ปลงหญ้ า ภายในฟาร์ ม จะสามารถน ามู ล สั ต ว์ ใ นฟาร์ ม ไปใช้ ป ระโยชน์ ที่ แ ปลงหญ้ า ของตนเองได้
หรือฟาร์มที่มีระบบบ่อแก็สชีวภาพ เป็นการลดผลกระทบด้านนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับฟาร์มที่ต้องขายมูลสัตว์
ออกไปภายนอกฟาร์ ม อย่ างไรก็ตามมูล สั ตว์ที่ขายไม่ได้ในช่วงควบคุมโรคก็จะสามารถขายได้ หลั งจากที่
สามารถควบคุมการระบาดโรคได้โดยจะต้องรับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจาท้องที่ในการเคลื่อนย้าย
ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์
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ค่ายาและเวชภัณฑ์ในการรักษาระดับฟาร์มพบว่าฟาร์มกลุ่ม C ที่มีประชากรสัตว์ในฟาร์มมากกว่า 60 ตัว
เมื่อเกิดการระบาดของโรค มีค่ามัธยฐาน 18,970 บาท/ฟาร์ม ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของเอกชัยและคณะ (2563)
พบว่ า ฟาร์ ม มี ค วามสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ จากค่ า ยาและเวชภั ณ ฑ์ มี ค่ า มั ธ ยฐาน 20,800 บาท/ฟาร์ ม
จากการศึกษาครั้งนี้มูลค่ายาและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ปุวยต่อตัว มีค่ามัธยฐาน 510.50 บาท/ตัว ใกล้เคียงกับ
การศึกษาของ Baluka (2016) พบว่าฟาร์มขนาดเล็ก เมื่อคิดมีมูลค่ารักษาสัตว์ปุวยต่อตัวเป็นเงิน 19 ดอลลาร์
สหรัฐ (USD) อัตราแลกเปลี่ยน 31.36 คิดเป็นเงินไทย 596 บาท จะสูงกว่าฟาร์มขนาดกลาง และฟาร์มขนาดใหญ่
ที่มีมูลค่า 188 บาท 62.71 บาท ตามลาดับ ในขณะที่การศึกษาของสมภพและคณะ (2557) พบว่าค่ารักษา
สัตว์ปุว ยต่อตัว เป็ น เงิน 1,000 บาท ซึ่งมูล ค่าการรักษาสั ตว์ปุว ยในแต่ละพื้นที่จ ะแตกต่างกันจึงควร
ทาการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องอัตราการปุวยของสัตว์ในฟาร์ม และพฤติกรรมการใช้ยาในฟาร์มโคนม เพื่อทราบ
จานวนสัตว์ที่ได้รับการรักษา ชนิดยาที่ใช้ ขนาดของยา และความถี่ในการให้
ค่าแรงงานในการดูแลสัตว์ปุวย พบว่าฟาร์ม ที่มีจานวนประชากรสัตว์น้อยกว่ามีมูล ค่าสูงกว่าฟาร์มที่มี
จ านวนประชากรสั ตว์มากกว่า เนื่ องจากฟาร์มที่มีป ระชากรสั ตว์น้อยจะมี จานวนแรงงานในฟาร์มมีน้อ ย
และต้องทาทุกกิจกรรมในฟาร์มในหนึ่งคน เช่น งานให้อาหารสัตว์ งานรีดนม งานทาความสะอาด งานตัดหญ้า
และงานจัดการมูลสัตว์ จึงต้องเพิ่มระยะเวลาชั่วโมงการทางานในฟาร์มเพื่อดูแลสัตว์ปุวย หรือต้องจ้างแรงงาน
เพิ่ม ทาให้ต้องมีการจ่ายเงินค่าแรงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ มีจานวนประชากรสัตว์มากกว่า จะมีจานวนแรงงานใน
ฟาร์มมากกว่า สามารถบริหารจัดการแบ่งแรงงานบางส่วน มาช่วยดูแลรักษาสัตว์ปุวยได้โดยไม่จาเป็นต้องเพิ่ม
ชั่วโมงการทางานต่อวัน หรือจ้างแรงงานเพิ่ม
เปรี ย บเที ย บก่ อ นและหลั ง เกิ ด การะบาดของโรค ปริ ม าณน้ านมเฉลี่ ย ต่ อ ตั ว (กิ โ ลกรั ม /ตั ว /วั น )
และปริ มาณน้ านมต่อฟาร์ ม (กิโ ลกรั ม/วัน) ไม่ได้ล ดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่การศึกษาของ
สุวิชาและณัฐกร (2563) พบว่าสามเดือนแรกภายหลังการระบาดของโรค พบปริมาณน้านมเฉลี่ยต่อตัว ลดลง
แต่เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้านมดิบเฉลี่ยก่อนและหลังการระบาดของโรค โดยใช้ข้อมูลทั้ง 12 เดือน พบว่าไม่
มีความแตกต่างทางสถิติ Lyons et al. (2015) พบว่าในฝูงที่มีการระบาดของโรคมีปริมาณน้านมเฉลี่ยต่อ ตัว
ลดลงจาก 20 กิโลกรัม/ตัว/วัน เหลือ 13 กิโลกรัม/ตัว/วัน คิดเป็นร้อยละ 35 และต้องใช้ระยะเวลาประมาณ
2 เดือน ในการฟื้นฟูภายหลังการระบาด จากการศึกษาครั้งนี้เปรียบเทียบก่อนและหลังการเกิดโรคพบว่า
ราคารั บ ซื้ อ น้ านม บาท/กิ โ ลกรั ม ลดลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาก าหนดราคา
รับซื้อน้านมดิบ ประกอบด้วย ร้อยละของปริมาณเนื้อนมรวม ร้อยละของปริมาณไขมัน ร้อยละของปริมาณ
เนื้อนมไม่รวมมันเนย และจานวนโซมาติกเซลล์ และจานวนจุลินทรีย์ในน้านม (คณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม, 2558) แต่ในการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ใช้ข้อมูลจุ ลินทรีย์ในน้านมมาวิเคราะห์ เนื่องจากแต่ละศูนย์
รั บ น้ านมดิบ ในพื้น ที่ มี วิธีการตรวจ ความถี่ในการตรวจ และการแปลผลที่แตกต่างกัน ทาให้ ไม่ส ามารถ
วิเคราะห์เปรียบเทียบได้ ซึ่งเป็นข้อจากัดของการศึกษา และอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลทาให้ราคาน้านมดิบลดลง
ในขณะที่ ร้ อ ยละของปริ มาณเนื้ อนมรวม ลดลง และจานวนโซมาติ กเซลล์ (เซลล์ / มิล ลิ ลิ ต ร) เพิ่ มขึ้ น
อย่างไรก็ตามการลดลงและเพิ่มขึ้นของค่าที่กล่าวมา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เนื่องด้วย
เกษตรกรได้ให้ความสาคัญในการจัดการด้านอาหารเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังจากการปุวย โดยให้สัตว์ได้กิน
อาหารคุณภาพดี อย่างเพียงพอ มีการตรวจคัดแยกแม่โคที่เป็นเต้านมอักเสบ และตรวจสอบน้านมด้วยน้ายา ซี
เอ็ม ที อย่ างสม่าเสมอก่ อนรี ดนม ซึ่ งในการเปลี่ ย นแปลงของร้อยละของเนื้ อนมรวม จะมีห ลายปัจ จัย ที่
เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย เช่น ฤดูกาล ระยะการรีดนม ปริมาณผลผลิตน้านม
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และการจัดการด้านโภชนะ (พุทธิพล และกันทรากร, 2563; สุทธิศักดิ์, 2564; Auldist et.al, 1998 )
แต่ในขณะที่ การศึกษาของ Lari et al (2017) พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณน้านม ลดลง 1.8-2.5 กิโลกรัม/ตัว/วัน
คิดเป็ นร้อยละ 4.7- 8 ปริมาณน้านมรวมต่ อวัน โปรตีน และไขมันในน้านมจะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ในช่วงที่เกิดการระบาด แต่เซลล์โซมาติกไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคั ญ ทั้งนี้ค่าที่พบว่ามี ความ
แตกต่างกันจากการศึกษาอื่น อาจจะมาจากเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกัน
วิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจภาพรวมในการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยครั้งนี้
ในฟาร์มโคนม ในพื้นที่ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ในช่วงที่ทาการศึกษา มีฟาร์มเกิดโรคทั้งหมด 54 ฟาร์ม
พบว่ามีปริมาณน้านมดิบที่สูญเสียทั้งหมด 238,750 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 4,195,725 บาท มูลสัตว์ที่ไม่ได้
ขายคิดเป็นมูลค่า 828,160 บาท ค่ายาและเวชภัณฑ์ในการรักษาคิดเป็นมูลค่า 527,022 บาท ค่าน้ายาฆ่าเชื้อ
โรค คิดเป็ น มูล ค่า 192,205 บาท ค่าแรงงานดูแลสั ตว์ปุว ย 278,250บาท ค่าตรวจยาปฏิชีว นะตกค้าง
คิดเป็ น มูล ค่า 40,316 บาท โดยรวมคิดเป็นมูล ค่ าความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจรวม 6,061,678 บาท
ขณะที่การศึกษาของเอกชัย และคณะ (2563) ศึกษาจากการระบาดของโรคในฟาร์มโคนม สมาชิกสหกรณ์โค
นมแม่วาง จากัด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจกรวมเท่ากับ 5,810,784 บาท
นอกจากนี้ยังมีความสูญเสียที่พบระดับฟาร์ม เช่น สุขภาพสัตว์ทรุดโทรม สูญเสียคะแนนร่างกาย เกิดปัญหา
ด้านระบบสืบพันธุ์ เป็นสัดช้า และต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ (Alexandersen et al., 2003;
Aftosa, 2014) เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต และผลประกอบกิจการของฟาร์มในระยะยาว
อาจเลวร้ายจนถึงขั้น ต้องเลิ กเลี้ยง ผลกระทบทางอ้อมคือจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดการและควบคุมโรค
(Knight-Jones and Rushton, 2013) นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการควบคุมโรคระดับพื้นที่ เช่น
ค่าวัคซีน ค่ายารักษาสัตว์และเวชภัณฑ์ ค่ าน้ายาฆ่าเชื้อโรค ค่าน้ามันยานพาหนะในการปฏิบัติงาน เบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งเป็นมูลค่าความสูญเสียแฝงที่เกิดขึ้นจริงและเป็นงบประมาณจากกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ต้องจัดสรรให้เพียงพอ ในทางตรงกันข้ามถ้าหากสามารถลดอุบัติการณ์ของการเกิด โรค
ในพื้นที่ได้ ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ได้
สรุป
การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมครั้งนี้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการงดขายน้านมดิบในช่ว งที่ควบคุมโรคในฟาร์ม และมีค่ าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์ปุว ย
นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลกระทบต่อ ผลผลิ ต น้ านมทั้ง ด้ า นปริม าณและคุ ณ ภาพ และรายได้ ข องฟาร์ ม ฟาร์ ม ที่ มี
ประชากรสัตว์มาก จะเกิดความสูญเสียมากเมื่อเกิดการระบาดของโรคภายในฟาร์ม
ข้อเสนอแนะ
การลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุด คือ การปูองกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ หรือ
เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น ต้องเร่งดาเนินการสอบสวนโรค และควบคุมโรคให้เร็วที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคไปสู่พื้นที่ใหม่ ควบคุมจานวนสัตว์ปุวยให้เพิ่มน้อยที่สุด และควบคุมจานวนฟาร์มที่พบสัตว์ปุวยใหม่
ความสาเร็จในการควบคุมโรค นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมโรคตามหลักระบาดวิทยาแล้ว
จาเป็นต้องพิจารณาเหตุ ปัจจัยด้านอื่นประกอบ เช่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับฟาร์มเมื่อมีการแจ้งการพบ
สัตว์ปุวย ที่เป็นเหตุผลสาคัญของฟาร์มที่ใช้ในการตัดสินใจในการแจ้งโรคต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการ
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พิจารณา มาตรการชดเชยเยียวยา มาตรการที่ใช้ในการควบคุมโรค ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกัน
ในพื้นที่ในช่วงการควบคุมโรค และการสร้างเครือข่ายในการเฝูาระวัง และแจ้งการพบโรคในอนาคต
การศึกษาในอนาคตควรศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบ ด้านระบบสื บพันธุ์ ต้นทุนการผลิ ตน้านมดิบ
ของฟาร์มที่ได้เกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์
ความสูญเสียระดับพื้นที่ ตลอดจนการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งห่วงโซ่อุปทานโคนม จะทาให้มีข้อมูล
พื้นฐานที่เป็นประโยชน์และสามารถนามาศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 นายสัตวแพทย์ศราวุธ เขียวศรี ผู้อานวยการส่วน
สุ ข ภาพสั ต ว์ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ เ ขต 5 นายกิ ร ติ ธิ แ จ้ ปศุ สั ต ว์ อ าเภอบ้ า นธิ คณะกรรมการวิ ช าการ
สานักงานปศุสัตว์เขต 5 ที่กรุณาให้คาแนะนา สนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณ Dr. J. R. Young.
Faculty of Veterinary Science,University of Sydney, Camden, NSW,Australia ในการให้คาแนะนา
การพัฒนา ทดสอบแบบสอบถาม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล
และยินดีสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)
ที่ให้ความร่วมมือจนทาให้งานสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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