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บทคัดย่อ
โครงการบริการวิชาการ “การดูแลสุขภาพและผลผลิตแพะ-แกะเชิงบูรณาการของฟาร์มเกษตรกรรายย่อย
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการบริการวิชาการสู่สังคมร่วมกับการเรียนการ
สอนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาการเลี้ยงให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่ อผู้บริโภค และ
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ-แกะของเกษตรให้ยั่งยืน การดาเนินโครงการเป็นการให้ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพสัตว์ใน
ฟาร์มและการอบรมความรู้แก่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ ในเขตจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ และสกลนคร
โดยมีการเข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร จานวน 78 ฟาร์ม และอบรมให้ความรู้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 211 ราย
และ จานวนแพะแกะที่ได้รับการตรวจโรคบรูเซลลาทั้งหมด 2,209 ตัว และตรวจปรสิตในทางเดินอาหารทั้งหมด 122
ตัว ผลที่ได้จากการดาเนินโครงการเกษตรสามารถพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงและการผลิต ทราบ
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพสัตว์ ด้านโรคติดเชื้อบรูเซลลา และปรสิตภายในทางเดินอาหาร เพื่อวางแนวทางในการ
รั ก ษา ควบคุ ม ป้ อ งกั น โรค โดยเฉพาะโรคบรู เ ซลลาจากผลการด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งในระยะเวลา 3 ปี ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2561 ถึง 2563 พบแนวโน้มของฟาร์มปลอดโรคเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 82.5 เป็นร้อยละ 91.0 ด้าน
ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงสัตว์ พบว่าเกษตรกรรายย่อยมีขนาดฝูงเฉลี่ย 36 ตัว มีต้นทุนการเลี้ยงเฉลี่ ย
61,300.55 บาท/ปี และมีรายได้เฉลี่ย 82,573.20 บาท/ปี ในปี 2563 เกษตรกรมีกาไรสุทธิ 21,272.65 บาท/ฟาร์ม
ผลจากการดาเนินงานความรู้ทางด้านการพัฒนาสูตรอาหาร การดูแลสุขภาพผลผลิต และต้นทุนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การการเลี้ยงแพะ-แกะ สามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงและการผลิตเคี้ยวเอื้อง
ขนาดเล็กต่อไป
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คาสาคัญ: การดูแลสุขภาพและผลผลิต, โรคบรูเซลลา, ปรสิตในทางเดินอาหาร, อาหารและการให้อา หาร,
ต้นทุนผลตอบแทนฟาร์ม, สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
Abstract
Bureau of Academic Service, Khon Kaen University carried out integrated herd and health
management in smallholder and small ruminant herds in Khon Kaen, Chaiyaphum and Sakon
Nakhon provinces. The objectives of this project were to integrate academic services and academic
research to increase small ruminant production and sustainability in small-holder herd,
Northeastern of Thailand. Farm investigation and farmer education were among the project's
activities. Farm research was conducted in 78 herds, and 211 farmers were educated. Serum
samples from 2,209 animals were collected for screening and monitoring for Brucellosis. In addition,
122 animals' feces were collected for investigation of gastro-intestinal parasites. Under the activities
of this project, farmers could have developed feed formula and feeding for their herds, knowing
Brucellosis status together with the problem of gastro-intestinal parasites infestations in their herds
leading to planning for treatment, and prevention. Brucellosis free herds were increased from 82.5%
to 91.0% following the activities of the project during 2018 - 2020. For small-holder farmers, the
average herd size was 36 animals, with a net cost of about 61,300.55 baht/year, a net income of
about 82,573.20 baht/year, and a profit cost of 21,272.65 baht/herds in 2020. Based on this project,
feed and feeding management program, herd and health management program, and agricultural
economics associated small ruminant could be developed to optimize small ruminant production.
Keywords: herd and health management, Brucellosis, Gastro-intestinal parasites, feed and feeding,
return cost, small ruminant
บทนา
สถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เช่น แพะและแกะ เพื่อการ
บริโภคในประเทศและการส่งออกมากขึ้น โดยความร่วมมือของกรมปศุสัตว์ได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์การเลี้ยง
แพะ-แกะ ปี พ.ศ.2561-2565 เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ-แกะให้ยั่งยืน และมีผลผลิตที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการ
บริโภคและพัฒนาสู่ตลาดผู้บริโภค โดยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและปลอดภัย (กรมปศุสัตว์ , 2561) การ
ดูแลสุขภาพและผลผลิตแพะแกะจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคก่อนเกิดการระบาดของโรคสัตว์ และ
การติดต่อของโรคระหว่างสัตว์และคน ซึ่งสร้างความสูญเสียต่อธุรกิจการเลี้ยงและสุขภาพสัตว์
แพะ-แกะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและ
มีการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นในระยะ 5 ปี จากปี พ.ศ. 2558-2562 จานวนประชากรแพะทั่วประเทศเพิ่มจานวนจาก
539,583 ตัวในปี เป็น 797,881 ตัว จานวนประชากรแกะ เพิ่มจานวนจาก 49,448 ตัว เป็น 66,966 ตัว ทั้งนี้ในช่วง
ปีพ.ศ. 2558-2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรแพะ จาก 19,822 ตัว เป็น 87,135
ตัว ประชากรแกะ จาก 1,621 ตัว เป็น 3,215 ตัว (ศูนย์ส ารสนเทศ กรมปศุสัตว์, 2562) การเพิ่มขึ้นของประชากร
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ดั ง กล่ า วเกิ ด จากการสนั บ สนุ น ของภาครั ฐ และเอกชนที่ ส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งเพื่ อ บริ โ ภคเนื้ อ และนม โดยบริ โ ภค
ภายในประเทศในกลุ่มมุสลิม และเพื่อการส่งออกยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนามและมาเลเซีย ที่
ได้ทาสัญญาการค้าร่วมกัน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560) การผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค
ภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากตลาดมีความต้องการบริโภคค่อนข้างสูง แต่กาลังการ
เลี้ยงและการผลิตในประเทศค่อนข้างจากัด ทาให้การส่งออกได้ปริมาณน้อยกว่าความต้ องการของตลาดต่างประเทศ
จากความต้ อ งการดั ง กล่ า วท าให้ เ กษตรกรมี ก ารเลี้ ย งแพะ -แกะเพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีความได้เปรียบทางภูมิประเทศ ที่ติดกับลาว กัมพูชา ทาให้การขนส่งแพะ-แกะมีชีวิต
ไปยังลาวและกัมพูชาได้เปรียบกว่าการเลี้ยงในภาคอื่น ๆ
จากนโยบายการสนับสนุนดังกล่าวทาให้แพะแกะในประเทศไทยมีการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจาเป็นใน
การจัดระบบการเลี้ยงให้สัตว์มีสุขภาพดี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ปัญหาสุขภาพสัตว์ที่สาคัญ ได้แก่ การติดเชื้อบรูเซลลา ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่สาคัญ ถูกระบุให้อยู่ในพรบ.โรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. 2558 สามารถติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์ และติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ จาเป็นต้องตรวจคัดกรองโรคในสัตว์อายุ
มากกว่า 6 เดือนทุกตัวในฝูง (OIE, 2010) รวมถึงปัญหาการติดปรสิตในทางเดินอาหารก็มีผลทาให้แพะ-แกะ โตช้า
แคระเกร็น สุขภาพไม่สมบูรณ์และติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย และทาให้ตายตามมาได้
โรคบรูเซลลา (Brucellosis) เป็นโรคสาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและผลิตในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
การติดเชื้อแบคทีเรีย Brucella melitensis เป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงสามารถก่อโรคได้ทั้งใน แพะ แกะ โค กระบือ และ
ติดต่อไปยังสุกรและสุนัขได้ เชื้อนี้มีระยะเวลาการฟักตัวเป็นสัปดาห์ถึงเดือน ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับ สัตว์ที่ติด
เชื้อสามารถแสดงอาการแบบเฉียบพลัน โดยตัวเมียจะมีการแท้งในช่วงตั้งท้อง 2 เดือนสุดท้าย หรือให้ลูกที่อ่อนแ อ
บางตัวมีรกค้าง ในตัวผู้จะมีการอักเสบบริเวณอัณฑะ ท่อเก็บน้าเชื้อ ต่อมอวัยวะเพศทาให้ไม่สมบูรณ์พันธุ์ นอกจากนี้
ยังพบอาการข้ออักเสบได้ทั้งให้เพศผู้และเมีย อาการแบบเรื้อรังในตัวเมียพบอาการแท้งเพียงครั้งเดียว แต่จากนั้นเชื้อ
จะหลบในมดลูกและต่อมน้าเหลือง ในสัตว์ ที่ไม่ตั้งท้องหรือได้รับเชื้อปริมาณน้อย ๆ จะเป็นพวกติดเชื้อแฝงในฝูง
สามารถพบเชื้อได้ที่เต้านม และต่อมน้าเหลือง เชื้อสามารถถูกขับออกมาได้ผ่านทางน้านมและสิ่งคัดหลั่งจากอวัยวะ
สืบพันธุ์ ส่วนในเพศผู้เชื้อสามารถแพร่กระจายผ่านทางน้าเชื้อได้เช่นกัน อาการในคนที่ติดเชื้อโรคบรูเซลลาจะมี
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีไข้สูงขึ้น ๆ ลงๆ เบื่ออาหารและน้าหนักลด เหงื่อออกกลางคืน และอาจเสียชีวิตจาก
ภาวะกล้ ามเนื้ อหั ว ใจอักเสบ พบการแพร่ กระจายโรคบรูเซลลาในหลายพื้นที่แถบสหภาพโซเวียต เอเชียกลาง
แอฟริกา อเมริกาใต้ ในเอเชียพบในประเทศไทย (OIE, 2016) ในปี 2549 มีรายงานการเกิดโรคบรูเซลลาในคนที่ จ.
นครนายก โดยปัจจัยเสี่ยงในคนที่ให้ผลบวกกับการทดสอบแอนติบอดีของเชื้อ B. melitensis ได้แก่ การสัมผัสกับ
สิ่งคัดหลั่งทางระบบสืบพันธุ์และตัวอ่อนที่แท้งของแพะ (adjusted odds ratio = 27.16 (95% CI = 1.02-721.53))
และการบริ โ ภคผลิ ตภัณฑ์จ ากแพะดิบ เช่น นม เนื้อ หรือรก (adjusted odds ratio = 6.27 (95% CI = 1.2531.36)) (Ekpanyaskul et al., 2012) ในปี 2557-2558 มีรายงานการติดโรคบรูเซลลาโดยนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
ที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยและได้ช่วยคลอดแพะในฟาร์ม จ.นครปฐม และป่วยแบบแสดงอาการข้อเข่าอักเสบในปี
2558 (Lewis et al., 2016) และในปี 2559 มีรายงานการเกิดโรคบรูเซลลาในเด็กอายุ 12 ปี ที่มีประวัติสัมผัสแพะ
และอาศัยอยู่ในฟาร์มแพะในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Lapphral et al, 2014) จะเห็นได้ว่าโรคบรูเซลลาเป็นโรคติด
เชื้อที่สาคัญจากสัตว์สู่คนและจากสัตว์สู่สัตว์ด้วยกัน การตระหนักถึงอันตรายของการติดต่อของโรคในฟาร์มที่เลี้ยง
รวมถึงความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแพะ ให้ปลอดจากเชื้อก่อโรคบรูเซลลาจึงมีความสาคัญ
จากรายงานความชุกทางซีรัมวิทยาของการศึกษาในพื้นที่ อ.เชี ยงยืน จ.มหาสารคาม พบความชุกประมาณ
15.3% โดยความชุกระดับฝูงมีค่าประมาณ 4.4-53.9% โดยปัจจัยที่เอื้อทาให้เกิดการแพร่กระจายโรคในฝูง เกิดจาก
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงมีการใช้พ่อพันธุ์หมุนเวียนระหว่างฟาร์ม โดยไม่มีการทดสอบโรคบรูเซลลาในฝูงอย่างเป็นประจา
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ทาให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อจากฝูงหนึ่งไปยังฝูงหนึ่งได้ง่าย (Rerkyusuke and Leethongdee, 2017) ข้อมูล
ดังกล่าวบ่งชี้ว่าแพะในพื้นที่มีการติดโรค บรูเซลลา
จากโครงการบริ การวิช าการสู่ สั งคมมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ปี 2561 “โครงการบรูเซลลาในแพะ-แกะ
แนวทางด้านการควบคุมและป้องกันโรคแก่เกษตรกรรายย่อย” ฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น, จ.
มหาสารคาม, จ.ชัยภูมิ, จ.หนองบัวลาภู และ จ.สกลนคร จานวนทั้งสิ้น 79 ฟาร์ม จานวนสัตว์ที่ได้รับการตรวจโรคบรู
เซลลา 1,677 ตัว แบ่งเป็น แพะจานวน 1,495 ตัว แกะจานวน 182 ตัว ในจานวนนี้พบให้ผลบวกกับการทดสอบด้วย
โรสเบงกอลจานวน 33 ฟาร์ม (ร้อยละ 41.77) และยืนยันการติดเชื้อด้วยเทคนิกคอมพรีเมนต์ฟิกเซชั่น พบผลบวก
จานวน 14 ฟาร์ม (ร้อยละ 42.42) ในการสารวจโรคครั้งนี้พบผลบวกกับการทดสอบด้วยโรสเบงกอลจากแพะจานวน
89 ตัว (ร้อยละ 5.95) จากแกะจานวน 56 ตัว (ร้อยละ 30.77) เมื่อทาการยืนยันการติดเชื้อด้วยเทกนิกคอมพรีเมนต์
ฟิกเซชั่นพบให้ผลบวกจากแพะจานวน 36 ตัว (ร้อยละ 40.45) จากแกะจานวน 10 ตัว (ร้อยละ 17.86) ร่วมกับ
โครงการบริการวิชาการสู่สังคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562 “โครงการ การติดตามสถานฟาร์มฟาร์มปลอดโรค
และเฝ้าระวังโรคบรูเซลลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่าในพื้นที่ออกให้บริการ
จ.ขอนแก่น, จ.มหาสารคาม, จ.ชัยภูมิ, จ.สกลนคร, และจ.กาฬสินธุ์ จากจานวนการให้บริการทั้งหมด จานวน 82
ฟาร์ม จานวนสัตว์ที่ได้รับการตรวจโรค 1,957 ตัว แบ่งเป็น แพะ 1,694 ตัว แกะ 263 ตัว จากการทดสอบให้ผลบวก
จากการทดสอบโรสเบงกอล จานวน 42 ฟาร์ม (ร้อยละ 51.22) และยืนยันการติดเชื้อด้วยเทคนิกคอมพรีเมนต์ฟิก
เซชั่น พบผลบวกจานวน 12 ฟาร์ม (ร้อยละ 33.33) ในการสารวจครั้งนี้ พบผลบวกกับการทดสอบด้วยโรสเบงกอ
ลจากแพะจานวน 77 ตัว (ร้อยละ 4.55) จากแกะจานวน 56 ตัว (ร้อยละ 21.29) เมื่อทาการยืนยันการติดเชื้อด้วย
เทกนิกคอมพรีเมนต์ฟิกเซชั่นพบให้ผลบวกจากแพะจานวน 12 ตัว (ร้อยละ 15.58) จากแกะจานวน 19 ตัว (ร้อยละ
33.93)
ในพื้นที่ที่ออกให้บริการถึงแม้ว่าแนวโน้มฟาร์มที่เป็นโรคบรูเซลลาจะลดลงจาก ปีพ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็
ตามยังพบปัญหาโรคบรูเซลลาในพื้นที่ การอบรมเกษตรกรเพื่อให้ตระหนักถึงการควบคุมและป้องกันโรค ร่วมกับการ
เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจโรคบรูเซลลาเป็นประจาอย่างน้อยทุก 6 เดือน ในฟาร์มที่ไม่เคยตรวจคัดกรองโรค หรือ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในฟาร์มที่ตรวจคัดกรองโรคเป็ นประจาและเป็นฟาร์มปลอดโรคจึงเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อให้
เกษตรกรทราบสถานการณ์ของโรคบรูเซลลาในฟาร์มตนเอง และวางมาตรการในการควบคุมหรือป้องกันโรคในฝูง
ของตนเองได้ อันจะช่วยทาให้การควบคุมและป้องกันโรคบรูเซลลาเป็นไปอย่างได้ผลดีและพัฒนาระบบการผลิตแพะ
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นพื้นที่ควบคุมหรือเขตปลอดโรคบรูเซลลาตามมาตรฐานการผลิตแพะที่มีคุณภาพ จะมีส่วนช่วย
สร้างความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคได้ และกระตุ้นให้มีการเพิ่มการบริโภคและใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่ได้จากแพะและ
ผลิตภัณฑ์จากแพะต่อไป
ปัญหาการติดปรสิตในทางเดินอาหารในแพะ-แกะ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการเลี้ยง จากรายงานการพบ
ปัญหาการติดปรสิตในทางเดินอาหารแพะที่เลี้ยงในพื้นที่จ.ร้อยเอ็ดและมหาสารคาม พบปัญหาการติดพยาธิตัวกลม
ชนิด Trichostrongylus spp. ร้อยละ 72.41, Haemonchus spp. ร้อยละ 62.07 และโปรโตรซัวร์ Eimeria spp.
ร้อยละ 50 (Leethongdee and Rerkyusuke, 2017) การติดปรสิตในทางเดินอาหารในกลุ่ มพยาธิตัว กลม เช่น
Haemonchus spp. และ Trichostrongylus spp. เนื่องจากปรสิตดูดเลือดในส่วนของกระเพาะแท้และส่วนลาไส้
ส่วนต้น สัตว์ที่ติดปรสิตดังกล่าวจะแสดงภาวะโลหิตจาง อุจจาระมีขี้ดา บวมน้าใต้คาง โตช้า ในรายที่มีการติดรุนแรง
อาจตายได้อย่างเฉียบพลัน (Smith and Sherman, 2009) ในแพะนมพบว่าสัตว์ที่ติดปรสิตตัวกลมดังกล่าวจะตกลูก
น้อยกว่าและให้ปริมาณน้านมที่น้อยกว่าอย่างมีนัยสาคัญ (Suarez et al., 2017) จะเห็นได้ว่าปัญหาการติดปรสิตใน
ทางเดินอาหารนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพสัตว์แล้ว ยังส่งผลเสียต่อการให้ผลผลิตด้วย
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จากการหารือเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะรายย่อยในพื้นที่ พบว่าเกษตรกรมีความต้องการองค์ความรู้ทางด้านการ
จัดการการเลี้ยง การให้อาหาร การดูสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งทางด้านผลิตเป็นพ่อแม่พันธุ์ ผลิตแพะ
ขุน เพื่อพัฒนาการเลี้ยงแพะ-แกะในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการบูรณาการบริการวิชาการสู่สังคมร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา 710632 คลินิก
ปฏิบัติทางด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง II ของนักศึกษาโดยการฝึกปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนปัญหาสุขภาพที่สาคัญให้แพแกะ ให้เข้าใจปัญหาและสามารถวางแนวทางในการดูแลสุขภาพสัตว์ การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อและปรสิต
ในทางเดินอาหารในแพะ-แกะ และได้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 717454 อายุรศาสตร์ สัตว์
เคี้ยวเอื้อง
2. เพื่อทราบวิธีการจัดการด้านสูตรอาหารและวิธีการให้อาหารแก่แพะ-แกะที่เหมาะสม เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพ
ดีและให้ผลผลิตที่ดี
3. เพื่อทราบการจัดการการผลิต ต้นทุนผลตอบแทนเบื้องต้นของฟาร์มแพะ-แกะของเกษตรกรรายย่อยใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสามารถวางแผนการจัดการการเลี้ยงแพะอย่างยั่งยืนต่อไปให้อนาคต
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาการเลี้ยงให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะของเกษตรให้ยั่งยืน
การดาเนินโครงการ (ระยะเวลาและสถานที่)
1. ลงพื้นที่ติดตามสถานภาพฟาร์มปลอดโรคและเฝ้าระวังโรคบรูเซลลา, ศึกษาปัญหาการติดปรสิตในทางเดิน
อาหารในแพะ-แกะของเกษตรกร (สอดคล้องกับรายวิชา 710 632), และการจัดการการให้อาหารของเกษตรกรผู้
เลี้ ย ง, รวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ สถิ ติ ต่ า ง ๆ จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางเศรษฐศาสตร์ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวนฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละจังหวัด ได้ข้อมูลเพื่อใช้ใน
การประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรค ต่อเนื่องจากโครงการปี 2562, และสถานการณ์ปัญหาการติดปรสิตภายใน
ทางเดินอาหารในแพะแกะ, การจัดการด้านอาหารในการเลี้ยงแพะ-แกะในฟาร์มรายย่อย, และข้อมูลการจัดการการ
ผลิต ต้นทุนผลตอบแทนของฟาร์มรายย่อย ระยะเวลา 11 เดือน
2. อบรมเกษตรกรให้ความรู้ในการวางแนวทางการควบคุมและป้องกันปัญหาด้านโรคบรูเซลลาและปรสิตใน
ทางเดินอาหารในพื้นที่ เกษตรกรทราบสถานการณ์ของโรคฯและการติดปรสิตในทางเดินอาหารในฝูงของตนเอง และ
วางมาตรการในการควบคุมและป้องกันปัญหาในฝูงตนเองได้ , อบรมด้านอาหารและการให้ อาหารแก่เกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการอาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์ได้เหมาะสม, อบรมเกษตรกรเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนด้านการ
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เลี้ยงและการผลิตแพะ-แกะ เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม การจัดการการเลี้ยงและการผลิตสัตว์ ต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากการเลี้ยงของเกษตรกรราบย่อย ระยะเวลา 11 เดือน
3. วิเคราะห์ข้อมูลและทารายงานสรุปผล ระยะเวลา 2 เดือน
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ 365 วัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 กันยายน 2563
สถานที่ในการดาเนินโครงการ ได้แก่
• การให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมเก็บตัวอย่างเลือดและมูลแพะ ในฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เพื่อส่ง
ตรวจโรคบรูเซลลากับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ
ตอนล่าง ส่งวิเคราะห์ปัญหาการติดปรสิตภายในทางเดินอาหารกับคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น, ชัยภูมิ จานวน 78 ฟาร์ม
• การจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2563 และ ครั้งที่ 2
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยมีหัวข้อการจัดอบรม ดังต่อไปนี้
1. ในการวางแนวทางการควบคุมและป้องกันปัญหาด้านโรคบรูเซลลาและปรสิตในทางเดินอาหารในพื้นที่
เกษตรกรทราบสถานการณ์ของโรคฯและการติดปรสิตในทางเดินอาหารในฝูงของตนเอง และวาง
มาตรการในการควบคุมและป้องกันปัญหาในฝูงตนเองได้
2. อบรมด้านอาหารและการให้อาหารแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการอาหารเพื่อการเลี้ยง
สัตว์ได้เหมาะสม
3. อบรมเกษตรกรเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนด้านการเลี้ยงและการผลิตแพะ-แกะ เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การจัดการการเลี้ยงและการผลิตสัตว์ ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงของ
เกษตรกรรายย่อย
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ผลการดาเนินโครงการ
กาหนดการดาเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1.ลงพื้นที่ติดตามสถานภาพฟาร์มปลอด
โรคและเฝ้าระวังโรคบรูเซลลา และศึกษา
ปัญหาการติดปรสิตในทางเดินอาหารใน
แพะ-แกะของเกษตรกรในภาคตะวันออก
เฉียงเหรือสอดคล้องกับรายวิชา 710 632
และ 710 632
2.อบรมเกษตรกรให้ความรู้ในพื้นที่ด้าน
อาหารและการจัดการด้านอาหารและ
การคานวณประสิทธิภาพการผลิตแพะ
ทางด้านการจัดกาสุขภาพและอาหาร
และติดตามผลการดาเนินการ
3.วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการดาเนินงาน
และทารายงานฉบับสมบูรณ์

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

การออกให้บริการในพื้นที่
การให้บริการเก็บตัวอย่างเลือดแพะ-แกะในฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ พื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่
จ.ขอนแก่น และ จ.ชัยภูมิ เกษตรกรแจ้งความจานงเข้าร่วมโครงการ จานวน 78 ฟาร์ม ทาการเก็บตัวอย่างซีรัม
ส่งตรวจโรคบรูเซลลา กับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 2,209 ตัว ทา
การตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาปัญหาการติดปรสิต ภายในทางเดินอาหาร จานวน 1,838 ตัว ทาการเจาะเลือดและเก็บ
มูลมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จานวน 122 ตัว
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ภาพที่ 1 การให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมเก็บตัวอย่างเลือดและมูล ในฟาร์มเกษตรกร

ภาพที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมชมการดาเนินงาน วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ฟาร์มแพะ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
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ภาพที่ 3 การออกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทาแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุนปัจจัยการผลิตในแพะ
พื้นที่ ต.พระยืนมิ่งมงคล อ.พระยืน จ.ขอนแก่น วันที่ 3 มีนาคม 2563

ภาพที่ 4 การจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อการอบรม
“สูตรอาหารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะ-แกะ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิระภากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“การจัดการด้านผลผลิต ต้นทุนผลตอบแทนฟาร์มแพะ-แกะ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต อดิตโต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการอบรมจานวน 113 ราย
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ภาพที่ 5 การจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร ครั้งที่ 1 หัวข้อ “สูตรอาหารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตแพะ-แกะ
และการจัดการด้านผลผลิต ต้นทุนผลตอบแทนฟาร์มแพะ-แกะ” วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ภาพที่ 6 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อการอบรม “การพัฒนาสูตรอาหารผสมเสร็จ (TMR) สาหรับแพะเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตในเกษตรกรรายย่อย”
โดย รองศาตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“แนวทางการจัดการต้นทุนการผลิตแพะของเกษตรกรรายย่อย”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต อดิตโต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ปัญหาสุขภาพแพะที่พบบ่อยในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแนวทางในการรักษา ควบคุมและป้องกัน ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการอบรมจานวน 98 ราย
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ภาพที่ 7 การจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การพัฒนาสูตรอาหารผสมเสร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเกษตรกร
รายย่อย, แนวทางการจัดการต้นทุนการผลิตแพะของเกษตรกรรายย่อย และ ปัญหาสุขภาพแพะที่พบบ่อยในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแนวทางในการรักษา ควบคุมและป้องกัน” วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น.

สรุปผลการดาเนินงาน
การให้บริการเก็บตัวอย่างเลือดแพะ-แกะของเกษตรกร เพื่อส่งตรวจโรคบรูเซลลากับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ ตอนล่าง เกษตรกรเข้าร่วมจานวน 78 ราย จานวนซีรัมที่ส่งตรวจ
ทั้งหมด 2,209 ตัวอย่าง
การให้บริการในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นและชั ยภูมิ พบฟาร์มที่ยืนยันผลบวกกับการทดสอบโรค จานวน 7
ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 8.9 และฟาร์มที่ให้ผลลบกับการทดสอบโรค จานวน 71 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 91.1 เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการฯ เรื่อง “การติดตามสถานภาพฟาร์มปลอดโรคและเฝ้าระวัง
โรคบรูเซลลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และ “โรคบรูเซลลาในแพะ-แกะ แนวทาง
ด้านการควบคุมและป้องกันโรคแก่เกษตรกรรายย่อย” และเรื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2561 พบว่า
แนวโน้มของฟาร์มเป็นโรคบรูเซลโลซิสมีแนวโน้มที่ลดลง แสดงใน ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงร้อยละฟาร์มที่ปลอดโรคบรูเซลโลซิสจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการตั้งแต่ปีงบประมาณ
2561 ถึง 2563
ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

โครงการ

จานวนฟาร์มที่เข้า
ร่วมโครงการ
(ฟาร์ม)

จานวนตัวอย่างที่ตรวจ
ทั้งหมด (ตัวอย่าง)

จานวนฟาร์ม
ปลอดโรคฯ
(ฟาร์ม)

ร้อยละฟาร์มปลอด
โรคฯ (ร้อยละ)

2561

“โรคบรูเซลลาในแพะ-แกะ แนวทางด้านการ
ควบคุมและป้องกันโรคแก่เกษตรกรรายย่อย”

80

1,913

66

82.5

2562

“การติดตามสถานภาพฟาร์มปลอดโรคและเฝ้า
ระวังโรคบรูเซลลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

82

1,694

70

85.3

2563

“การดูแลสุขภาพและผลผลิตแพะ-แกะเชิงบูรณา
การของเกษตรกรรายย่อยพื้นทีภ่ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”

78

2,209

71

91.0

โดยฟาร์มที่ตรวจพบโรคบรูเซลโลซิสในปี พ.ศ. 2563 ส่วนใหญ่ (4/7 ฟาร์ม) เป็นฟาร์มที่ไม่เคยมีการตรวจโรค
มาก่อน และเพิ่งเข้าร่วมโครงการปี พ.ศ.2563 ส่วนฟาร์มที่เคยตรวจโรคมาก่อน บางฟาร์มไม่เข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง
และมีการใช้พ่อพันธุ์ร่วมกันจากฟาร์มที่ไม่เคยตรวจโรค รวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนแพะ-แกะระหว่างฟาร์มโดยไม่
มีการตรวจโรคก่อนนาเข้าฝูง ทาให้เกิดการแพร่กระจายโรคระหว่างฝูง การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับโรคบรูเซล
ลาในแพะ-แกะ แก่เกษตรกรเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญ เพื่อให้เกษตรกรตะหนักถึงความเสี่ยงของการนาโรคเข้ามาใน
ฟาร์ม และการแพร่กระจายโรค ซึ่งทาให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ การเลี้ยง และการผลิต ทั้งสัตว์ในฟาร์มและคน
เลี้ยง นอกจากนี้การออกให้บริการเจาะเลือดส่ งตรวจกับทางศูนย์ฯ มีความจาเป็นและเป็นสิ่งที่ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยง
ได้มาก ช่วยทาให้เกษตรกรทราบสถานการณ์ของโรคบรูเซลลาในฟาร์มตนเอง ทาให้การควบคุมและป้องกันโรค
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อการเลี้ยงและการผลิตสัตว์ อันจะช่วยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป
การดาเนินงานในปีพ.ศ. 2563 พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ส่วนใหญ่ได้ขึ้นทะเบียน
ผู้เลี้ยงแพะแกะกับทางปศุสัตว์ในพื้นที่แล้ว สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน “ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดแพะ” (Good Farming Management ; GFM) โดยอาเภอที่ได้ใบรับรองแล้ว
ได้แก่ อ.เกษตรกรสมบูรณ์ อ.เนินสง่า และอ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะในจังหวัดขอนแก่น กาลัง
อยู่ในระหว่างการดาเนิ น การขอขึ้นทะเบี ยนฟาร์มเลี้ ยงสัตว์มาตรฐาน การยกระดับมาตรฐานการเลี้ ยงสั ตว์ ข อง
เกษตรกร หากได้การรับรอง GFM แล้ว จะสามารถพัฒนาต่อไปเป็นฟาร์มปลอดโรค บรูเซลลาเกรด บี ตามด้วย เกรด
เอ ได้ การพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะ-แกะอาจไปได้ไกลถึงมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มแพะ
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เนื้ อ (Good Agricultural Practices; GAP) ซึ่ ง จะสามารถเข้ า สู่ โ รงฆ่ า สั ต ว์ ม าตรฐาน (Good Manufacturing
Practice; GMP) สามารถส่งออกเนื้อสัตว์ได้
โครงการบริการวิชาการฯ เป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกร ในการเก็บตัวอย่างเลือดแพะ-แกะ เพื่อส่งตรวจกับ
ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ศวพ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จ.ขอนแก่น) และตอนล่าง (จ.
สุรินทร์) เมื่อทราบผลตรวจได้ดาเนินการแจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงโดยตรง เพื่อแยกตัวที่ให้ผลบวกออกจากฝูง และเฝ้า
ระวังตัวอื่น ๆ ในฝูง และฟาร์มที่ให้ผลลบกับการทดสอบทั้งฝูง จากข้อมูลที่มีในปีพ.ศ. 2561 ถึง 2563 ฟาร์มดังกล่าว
สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาได้ ทางหัวหน้าโครงการได้ติดต่อกับทางเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สุขภาพสัตว์ในพื้นที่ เพื่อดาเนินการขอขึ้นทะเบียนฟาร์ม GFM และ ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาเกรดบีต่อไป เป็นการ
ยกระดับการเลี้ยงแพะ-แกะของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยกับเกษตรกรและผู้บริโภค
การให้บริการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจโรคบรูเซลลากับทางศวพ. ทาให้เกษตรกรทราบสถานการณ์ของโร
คบรู เซลลาในฟาร์ มตนเอง แนวทางปฏิบั ติในแต่ล ะฟาร์ มเพื่ อควบคุ ม ป้องกันโรคในฟาร์ม ไม่ เหมื อ นกัน ขึ้ น กั บ
สถานการณ์ของโรคในฟาร์ม ทางโครงการบริการวิชาการฯ จึงได้จัดอบรมเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับโรคบรูเซลลาและตระหนักถึงการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์มตนเองได้
การให้บริการตรวจสุขภาพแพะ-แกะ และเก็บตัวอย่างมูล เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการติดปรสิตในทางเดิน
อาหาร จากการให้บริการฯ ตรวจสุขภาพจากการให้เกณฑ์พิจารณา 5 ตาแหน่ง (Bath and van Wyk, 2009)
ทั้งนี้ เกณฑ์พิจารณา 5 ตาแหน่ง ประกอบด้วย
1.คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย Body Condition Score (BCS) เกณฑ์คะแนน 1-5 โดย 1 คือ
อ้วน ที่สุด และ 5 คือผอม
2. คะแนน FAMACHA Score บ่งชี้ภาวะโลหิตจาง เกณฑ์คะแนน 1-5 โดย 1 คือสีแดงสด และ 5 คือ
สีซีดขาว
3. คะแนนความมันเงาของขน เกณฑ์คะแนน 1 คือ หยาบ กระด้าง หยอง และ 0 คือ ขนมันเงา
4. คะแนนมูลเปรอะก้น เกณฑ์คะแนน 1-5 โดย 1 คือไม่มีมูลติดรอบทวารหนัก และ 5 คือมูลเปรอะบันท้าย
จาก ทวารถึง coronary band
5. ภาวะบวมน้าใต้คาง (Bottle jaw) ในการออกให้บริการฯ ไม่พบสัตว์ที่มีภาวะดังกล่าว
การให้บริการฯ จากการตรวจสุขภาพพบว่าทุกฟาร์มมีปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกัน โดยค่าความสมบูรณ์ของ
ร่างกายส่วนใหญ่ค่อนไปทางผอม อาจบ่งชี้การขาดอาหารและพลังงาน ร่วมถึงภาวะการติดปรสิตในทางเดินอาหาร
แฝงร่วมด้วย ค่าเฉลี่ยคะแนน FAMACHA score บ่งชี้ภาวะโลหิตจาง โดยรวมมีค่า ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตามเมื่ อ
พิจารณารายตัว มีตัวที่โลหิตจางระดับปานกลางถึงรุนแรง เมื่อนาโลหิตและมูลมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่าค่า
ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง และระดับโปรตีนในเลือดอยู่ในระดับต่ามาก ร่วมกับการพบไข่พยาธิกลุ่ม Strongyle
eggs จานวนมากในมูล เป็นการยืนยันได้อย่างดีว่าสัตว์ที่ติดปรสิตในทางเดินอาหารในระดับรุนแรง โดยชนิดของไข่
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พยาธิที่พบในฝู งแพะ-แกะในพื้น ที่ เรี ย งตามล าดับ ชนิดที่พบมากที่สุ ดไปน้อยที่สุ ด ได้แก่ ไข่พยาธิตัว กลมกลุ่ ม
Strongyle eggs ร้อยละ 87.8 พยาธิแส้ม้า (Trichuris spp.) ร้อยละ 33.3 โปรโตรซัวร์บิด Coccidia ร้อยละ 30.3
พยาธิตัวตืด (Moniezia spp.) ร้อยละ 21.2 และพยาธิตัวกลมเส้นด้าย ชนิด Strongyloides spp. ร้อยละ 15.1
ตามลาดับ ฟาร์มที่เลี้ยงแพะ-แกะมีการให้ยาถ่ายพยาธิเป็นประจา อย่างน้อยทุก 6 เดือน โดยตัวยาที่ใช้เป็นกลุ่ม
Benzimidazole ขนาด 5-7 มก./กก. และ Macrocyclic lactones ขนาด 0.2 มก./กก. ซึ่งออกฤทธิ์ในการกาจัดตัว
แก่พยาธิตัว กลมกลุ่ ม Strongyle, Strongyloides spp., Trichuris spp. ได้ แต่ไม่ส ามารถกาจัดตัว แก่ของพยาธิ
ตัว ตืด (Moniezia spp.) และ โอโอซิส ของเชื้ อ บิด (Coccidia oocyst) การกาจัดพยาธิตั ว ตืด ยาที่ใช้ได้ผ ล คือ
Praziquantel ขนาด 3.75 มก./นน. หรือ ยากลุ่ม Benzimidazole เช่น Albendazole ขนาด 10 มก./กก. ส่วน
โปรโตซัวร์บิดยาที่ใช้ได้ผล คือ Toltrazuril ขนาด 20 มก./กก. จากการออกให้บริการในพื้นที่ พบว่าเกษตรกรทุก
ฟาร์มไม่มีการให้ยากาจัดเชื้อบิด ให้ เฉพาะยาถ่ายพยาธิเท่านั้น จึงได้มีการแนะนาวิธีการสังเกตอาการสัตว์ที่ติดปรสิต
ดังกล่าว ร่วมกับการใช้ยาเพื่อรักษา รวมถึงการปรับวิธีการเลี้ยงและการให้อาหาร เพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการ
ติดปรสิตในทางเดินอาหารในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กในฟาร์มเกษตรกร
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อรายย่อย จังหวัดขอนแก่น -ชัยภูมิ พบว่า ต้นทุน
แพะขุนอายุ 4 เดือน มีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อฟาร์ม 147,776.81 และเฉลี่ยต่อตัวเท่ากับ 1,511.31 บาท และต้นทุน
ของแพะพ่อแม่พันธุ์ มีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อฟาร์ม 237,826.72 และเฉลี่ยต่อตัวเท่ากับ 4,244.9 บาท ผลตอบแทน
และกาไรจากการเลี้ยงแพะเนื้อ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า แพะขุนขายมีราคาขายเฉลี่ยต่อตัวเท่ากับ 3,091.62 บาท
และแพะพ่อแม่พัน ธุ์มีร าคาเฉลี่ ย ต่ อตัว เท่า กับ 5,185.18 บาท โดยเฉลี่ ยฟาร์มจะมีการขายแพะทั้ งหมด 24 ตัว
แบ่งเป็น แพะขุนขาย 20 ตัว แพะพ่อแม่พันธุ์ 4 ตัว ดังนั้นรายได้จากการขายแพะต่อฟาร์มเท่ากับ 82,573.2 บาท
กาไรเฉลี่ยแพะขุนต่อตัว 1,580.31 บาท กาไรเฉลี่ยแพะพ่อแม่พันธุ์ต่อตัว 940.28 บาท กาไรทั้งหมดเฉลี่ยต่อฟาร์ม
35,367.4 บาท ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงแพะเนื้อที่เกษตรกรพบส่วนใหญ่พบมากที่สุดคือ ขาดแหล่งเงินทุน
รองลงมาคือ พ่อแม่พันธุ์มีราคาสูง และอีกปัญหาคือ ไม่มีอานาจต่อรองกับพ่อค้า จึงมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาเพื่อ
เป็ น แนวทางในการพัฒ นาการเลี้ ย งแพะให้ แ ก่เกษตรกรดังนี้ 1. เกษตรกรควรทามาตรฐานให้ กับฟาร์มตนเอง
เนื่องจากพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยั งไม่ได้รั บ มาตรฐานฟาร์ม ดังนั้นจึงควรที่จะทามาตรฐานฟาร์มเพราะหากมี
มาตรฐานฟาร์มดีจะทาให้เกษตรกรขายแพะได้ง่ายมากขึ้น มีตลาดรองรับ และขายแพะได้ราคาดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถ
มีอานาจต่อรองกับพ่อค้าได้ 2. เกษตรกรควรเลือกขายแพะขุนมากกว่าแพะพ่อแม่พันธุ์ เนื่องจากแพะขุนขายได้กาไร
มากกว่าแพะพ่อแม่พันธุ์และใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงน้อยกว่าแพะพ่อแม่พันธุ์ 3. ภาครัฐควรเข้ามาช่วยเหลือในด้าน
การอุดหนุนปัจจัยการผลิต เช่น จัดหาแหล่งพ่อแม่พันธุ์ราคาถูกให้กับเกษตรกร เนื่องจากปัญหาในการเลี้ยงแพะส่วน
ใหญ่ที่เกษตรกรพบคือ ขาดแหล่งเงินทุน และพ่อแม่พันธุ์มีราคาสูง
การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรทางด้านอาหารและการจัดการด้านอาหาร เป็นสิ่งจาเป็น เพื่อให้สัตว์ได้รับ
อาหารที่มีคุณภาพดีในปริมาณที่เหมาะสม ได้เพียงพอกับความต้องการตามระยะการให้ผลผลิต โดยคานึงถึงคุณค่า
ตามหลักโภชนศาสตร์ จากการอบรมทั้ง 2 ครั้ง เป็นการปูพื้นฐานทางวิชาการด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาด
เล็กให้แก่เกษตรกร และต่อยอดเป็นการพัฒนาสูตรอาหารผสมเสร็จ TMR จะช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบสูตร
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อาหารอย่างง่าย เพื่อใช้เลี้ยงและผลิตสัตว์ในฟาร์มตนเองได้ เป็นการลดต้ นทุนการซื้ออาหารสัตว์สาเร็จรูปและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี ให้ผลผลิตที่เหมาะสม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เลี้ยงและการผลิตในฟาร์มตนเองได้
โครงการ “การดู แ ลสุ ข ภาพและผลผลิ ต แพะ-แกะเชิ ง บู ร ณาการของเกษตรกรรายย่ อ ยพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ประจาปี พ.ศ. 2563 เป็นการบูรณาการการบริการวิชาการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะราย
ย่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับการเรียนการสอน จานวน 4 รายวิชา จากสองคณะ คือ คณะสัตว
แพทยศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ 1)รายวิชา 710 632 คลินิกปฏิบัติทางด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง II นศ.ชั้นปีที่ 6
2) รายวิชา 717454 อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง นศ.ชั้นปีที่ 4 3)รายวิชา 710594 ปริญญานิพนธ์ทางสัตวแพทย์ นศ.
ชั้น ปี ที่ 5 คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น 4)รายวิช า145494 ปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์
การเกษตร นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนานศ.
ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากพื้นที่จริง ในฟาร์มเลี้ยงแพะ-แกะของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ เป็นการต่อ
ยอดการเรียนรู้จากตาราสู่การปฏิบัติที่แท้จริง ณ ปัจจุบัน มีฟาร์มเลี้ยงแพะ-แกะของเกษตรกรสามารถยกระดับ
มาตรฐานการเลี้ยงได้มาตรฐานความปลอดภัยฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม” แพะเนื้อ
(Good Farming Management; GFM) ในอ.บ้านแท่น อ.เกษตรกรสมบูรณ์ อ.เนินสง่า อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ และอ.สี
ชมพู จ.ขอนแก่น รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 ราย ซึ่งสามารถพัฒนาต่อเป็นฟาร์มปลอดโรค บรูเซลลา เกรดบีและเอ ได้
ในอนาคต ส่วนเกษตรกรในพื้นที่จ.ขอนแก่น ที่เหลือ ทั้ง 5 อาเภอ กาลังอยู่ในขั้นตอนดาเนินการทามาตรฐานความ
ปลอดภัยฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม” แพะเนื้อ (Good Farming Management;
GFM) จากโครงการบริการวิชาการสู่สังคมที่ดาเนินมาอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงและการผลิต
สัตว์ และยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคได้ อันจะช่วย
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด และพัฒนาเป็นอาชีพที่
มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
สรุป/ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์
โรคบรูเซลลาเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลต่อสุขภาพสัตว์และการเลี้ยงและการผลิตแพะจากโครงการบริการ
วิชาการสู่สังคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561 “โรคบรูเซลลาในแพะ-แกะ แนวทางด้านการควบคุมและป้องกันโรค
แก่เกษตรกรรายย่ อย” และปี 2562 “การติดตามสถานฟาร์มฟาร์มปลอดโรคและเฝ้ าระวังโรคบรู เซลลาของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” พบว่าในพื้นที่ยังมีปัญหาการติดชื้อดังกล่าว แนวทางการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ดี คือการวทดสอบโรคในฟาร์มเป็นประจาในสัตว์ทุกตัวที่อายุมากกว่า 6 เดือน อย่างน้อยทุก 6
เดือนหรืออย่างน้อยปีละครั้งในฝูงที่ปลอดโรคร่ วมกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและ
ป้องกันโรคในฟาร์มต่อไป ปัญหาการติดปรสิตในทางเดินอาหารเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการเลี้ยงแพะ-แกะ ซึ่งผล
ต่อสุ ขภาพสั ตว์และการให้ ผ ลผลิ ต ในพื้น ที่ภ าคตะวันออกเฉีย งเหนื อพบปัญหาดังกล่ าวแนวทางการช่ว ยเหลื อ
เกษตรกรคือตรวจอุจจาระเพื่อวินิจฉัยชนิดของปัญหาปรสิตในทางเดินอาหารเพื่อพิจารณาการเลือกใช้ยาได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ลดปัญหาการดื้อยาถ่ายพยาธิที่จะตามมาได้ หากใช้ยาไม่พึ่งประสงค์
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