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นางศรีสมัย   โชติวนิช 1 

นายบุญเกื้อ  ปนประสงค 1 

นางจุฑามาศ   สมไชย 2 

บทคัดยอ 

ระหวางเดือนมกราคม 2540 ถึงเดือนกันยายน 2540 และเดือนมกราคม 2541 ถึงเดือน 

กันยายน 2541 ไดสุมเก็บตัวอยางเลือดไก  โดยใชหลักความนาจะเปน  ใชการสุมจากกลุมโดยแบงหลายช้ัน  เพื่อ 

สํารวจหาสภาวะโรคข้ีขาวในไกพื้นเมือง  ดวยวิธีการทดสอบการตกตะกอนของซีรัมไก  โดยใชแอนติเจนตรวจโรคข้ี 

ขาว ซึ่งผลิตโดยกองผลิตชีวภัณฑ  กรมปศุสัตว  ผลการสํารวจสภาวะโรคข้ีขาวพบวา  ป 2540 พบอัตราความชุก 

ของโรค 5.13 % ( 51/994 ตัวอยาง ) ป 2541 พบอัตราความชุกของโรค 6.13 % 

( 98/1,600 ตัวอยาง ) อัตราความชุกของโรคระหวาง  ป 2540 – 2541 คิดเปน 5.74 %  ( 149 / 2594 

ตัวอยาง ) การทราบขอมูลสภาวะโรคข้ีขาวของไกพื้นเมืองในพื้นที่  ทําใหเจาหนาที่สามารถใชเปนขอมูล 

ประกอบการวางแผนการควบคุมปองกัน และเฝาระวังโรค  สามารถแนะนําใหความรูแกเกษตรกรในการปองกัน 

และเฝาระวังโรคและเปนขอมูลพื้นฐาน  ในการศึกษาคนควาตอไป 

คําสําคัญ : ไกพื้นเมือง , โรคข้ีขาว , การทดสอบการตกตะกอนของเลือด , แอนติเจน 

ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ 43(2) – 0116(3)  014 

1. ฝายสุขภาพสัตว  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 

2. ฝายสุขภาพสัตว  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยโสธร  อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
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Pullorum  Disease  of  Native  Chicken  in  Chaiyaphum  Province 

Srisamai   Chotivanich 1 

Boonguar   Pinprasong 1 

Chuthamart   Somchai 2 

Abstract 

During  January  to  September  1997  and  January  to  September 1998,  native 

chicken  seras  were  collected  by  Multi Stage  Random from  83  and  101  villages 

respectively. Serum  Agglutination  Test  was  used  to  detect  the  pullorum disease.    The 

results  showed  that  5.13  percent  ( 51/994  samples )  in  the  year  1997  and  6.13  percent 

( 98/1600  samples )   in  the  year  1998  were  positive  for  pullorum  disease .   Period 

prevalence  rate  between  the  year  1997 – 1998  was  5.74  percent   ( 149/2594  samples ). 

These  results  will  be  used  for  planning  of pullorum  disease  prevention, control  and 

surviellance ,  for  advicing  the  farmers  about  disease  surviellance  and  control  and  for 

further  study. 

Keywords : Native  Chicken , Pullorum  Disease , Serum Agglutination test , Antigen 
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คํานํา 

โรคข้ีขาว ( pullorum  disease ) เปนโรคติดเช้ือในสัตวปกที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 

Salmonella pullorum ทําใหเกิดความเสียหายตอผูเพาะเลี้ยงไก และไกงวงเปนอยางมาก  โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก ลูกไกหรือลูกไกงวงที่มีอายุตํ่ากวา 3 สัปดาห เมื่อเปนโรคข้ีขาวจะมีอัตราการตายสูง 

5  100 % (Seigmund, 1979) ลูกไกไดรับเช้ือจากแมไก  โดยปลอยเช้ือจากรังไขผานทางไข (egg  transmission 

), การแพรเช้ือในตูฟกไข  การแพรเช้ือจากลูกไกปวยสูลูกไกตัวอื่นๆ หรือ โดยกินอาหารที่ปนเปอนอุจจาระของไก 

ปวย  มีผลทําใหอัตราการฟกออกต่ํา  เกิดลูกไกตายโคมมาก  หรือฟกออกแลวลูกไกไมแข็งแรง  ออนแอตาย เมื่อ 

อายุ 4  5 วัน  และตายมากที่สุดชวงอายุ 2  3 สัปดาห ( Snoeyenbos, 1985 ) ลูกไกที่มีอายุมากข้ึน  จะมี 

ความตานทานโรคสูงข้ึน  ไกที่รอดตายจะเปนพาหะนําโรค  และปลอยเช้ือออกมาตลอดชีวิต  แตไมกอปญหาดาน 

สัตวแพทยสาธารณสุข (Schwartz,1977) 

สําหรับไกพื้นเมือง  ซึ่งเปนสัตวเลี้ยงที่มีอยูเกือบจะทุกครัวเรือนในชนบทของภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เกษตรกรนิยมเลี้ยงไวสําหรับบริโภคและจําหนายเปนรายไดเสริม ครัวเรือน 

ละ 

10 – 20 ตัว  เพราะวาเนื้อไกรสชาติดี  เลี้ยงงาย  หากินเกง  ขยายพันธุไดดีภายใตสภาพแวดลอมชนบท  แตยังมี 

ปญหาที่สําคัญคือโรคระบาด ( สวัสดิ์ และคณะ, 2531 ) ในจังหวัดชัยภูมิมีการเลี้ยงไกพื้นเมืองมากเปนอันดับที่ 

14 ของประเทศไทย  จํานวน 1,315,223 ตัว  สวนใหญเปนการเลี้ยงของเกษตรกรรายยอย  จํานวน 63,431 

ครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 20.73 ตัว ( ขอมูลพื้นฐานการปศุสัตว  กรมปศุสัตว , 2540 ) 

สาเหตุสําคัญที่ทําใหไกแรกเกิด  ถึงอายุ 4 เดือนตาย  พบวาตายเนื่องจากการเกิดโรค 52.9%, 

ตายชวงอายุ 7 วันแรกโดยไมทราบสาเหตุ 21.6 % , เนื่องจากสัตวกิน 15.8 % และสาเหตุอื่น 9.7% 

( เกรียงไกร และคณะ , 2531) ในขณะที่เชิดชัย และคณะ ( 2524 ) พบวาโรคระบาดที่สําคัญของไกพื้นเมือง 

ไดแกโรคนิวคาสเฃิล อหิวาตไก และฝดาษ  ทําใหไกตาย 68%, 52% และ 17 % ตามลําดับ  และการใหวัคซีน 

ปองกันโรคตามโปรแกรมของกรมปศุสัตว จะทําใหไกพื้นเมืองมีอัตราการเลี้ยงรอดเพิ่มขึ้น  แตการตายของไกเล็ก 

โดยเฉพาะอายุต่ํากวา 2 เดือน  ยังคอนขางสูง  ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ กนก ( 2528 ) , เกรียงไกรและคณะ 

( 2531 ) และ วิโรจนและคณะ ( 2530 ) และโครงการวิจัยระบบการทําฟารมมหาวิทยาลัยขอนแกน (2529) 

พบวาการตายของลูกไกกอนไดรับวัคซีนโดยเฉพาะในชวงแรกเกิดถึง 1 สัปดาหคอนขางสูง คือประมาณ 26% 

ของลูกไกทั้งหมด  จะเห็นไดวามีการศึกษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับไกพื้นเมืองมากพอสมควร  แตยังไมเคยมีการศึกษา 

และรายงานอัตราความชุกของโรคข้ีขาว  ในไกพื้นเมืองมากอน 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อสํารวจสภาวะโรคข้ีขาวในไกพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัด 

ชัยภูมิ ทําใหทราบสภาวะโรคจากการเฝาระวังโรคทางหองปฏิบัติการ เปนขอมูลพื้นฐานคนควาตอไป และ
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สามารถใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหารกรมปศุสัตว ในการวางแผนการใชจายงบประมาณดานการ 

ควบคุมปองกันโรคในไกพื้นเมืองอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

อุปกรณและวิธีการ 

1. การกําหนดพ้ืนท่ีท่ีจะสํารวจ 

จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ 15 อําเภอ 1 กิ่ง ,  124 ตําบล , 1,375 หมูบาน  ไดทําการคัดเลือก 

หมูบานที่จะทําการสํารวจโรค  โดยใชการสุมตัวอยางตามหลักความนาจะเปน (Probability  Random 

Sampling) ใชวิธีการสุมจากกลุมโดยแบงหลายช้ัน ( Multi  Stage  Sampling ) (เติมศรี, 2540) จากพื้นที่ระดับ 

อําเภอในจังหวัดชัยภูมิ  แลวสุมเลือกตําบล และหมูบานไดพื้นที่ที่จะสํารวจดังนี้ 

1.1 มกราคม  กันยายน 2540 จํานวน 11 อําเภอ 83 ตําบล ๆ ละ 1 หมูบาน  รวม 83 

หมูบาน ๆ ละ 10  15 ตัวอยาง 

1.2 มกราคม  กันยายน 2541 จํานวน 14 อําเภอ 101 ตําบล ๆ ละ 1 หมูบาน รวม 

101 หมูบาน ๆ ละ 10  20 ตัวอยาง 

จังหวัดชัยภูมิ 

อําเภอ 

ตําบล 

หมูบาน 

ครัวเรือนเกษตรกร 

รูปท่ี 1 แสดงภาพรวมของการเลือกตัวอยาง (Sampling  Frame) 

สําหรับขนาดตัวอยางที่จะคัดเลือกมาศึกษานั้น  โดยทั่วไปแลว  จํานวนตัวอยางตองไมต่ํากวา 

10% ของประชากรทั้งหมด  แตเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ  ผูศึกษาจึงพิจารณาเก็บตัวอยาง  โดยการสุม 

จากกลุมโดยแบงหลายช้ัน ( Multi  Stage  Sampling ) แลวสุมเลือกแตละช้ันของกลุม (cluster ) ทําใหการ
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เก็บตัวอยางกระจายในทุกพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ  และสามารถสรุปเปนผลของประชากรเปาหมายได  และลดความ 

คลาดเคลื่อน  โดยทําการสํารวจซ้ํา 2 ครั้ง  แลวใชคาจากผลเฉลี่ยของทั้ง 2 คาน้ัน ( เติมศรี, 2540 ) 

2. การสํารวจหาอัตราความชุกของโรคขี้ขาวในไกพ้ืนเมือง 

2.1 สุมเก็บตัวอยางเลือดไกพื้นเมือง ที่มีอายุ  ตั้งแต 3 เดือนข้ึนไป  ในหมูบานเปาหมายที่ 

กําหนดไว  หมูบานละ 10  15 ตัวอยาง  จากเกษตรกร 2  4 ราย  โดยใช disposable  syringes ขนาด 3 

ซีซี,  disposable  needle ขนาดเบอร 23 X 1” เก็บเลือดจากเสนเลือดดําบริเวณปกของไก ( wing  vein ) ตัว 

ละ 2 ซีซี 

2.2 นําเลือดไกที่เก็บได  มาปนดวยความเร็ว 4000 รอบ/นาที  นาน 5 นาที  เก็บซีรัมรวบรวม 

ไวเพื่อทําการทดสอบโรคข้ีขาว ที่อุณหภูมิ  20°C โดยวิธีตกตะกอน ( Serum  Agglutination  Test ) 

( Runnel  et  al, 1927 ) โดยใชแอนติเจนทดสอบโรคข้ีขาว  ซึ่งผลิตโดยกองผลิตชีวภัณฑ  กรมปศุสัตว 

2.3 การอานผล ถาตกตะกอน จะเห็นเปนเม็ดสีมวงแยกออกจากซีรัมอยางชัดเจน แสดงวาไก 

เปนโรคข้ีขาว ถาไมตกตะกอนแสดงวาไกไมเปนโรคข้ีขาว (National  Institute  of  Animal  Health  in 

Thailand, 1998) 

3. การปองกันและควบคุมโรค 

ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร  ที่ใหผลบวกทางซีรั่มวิทยา  เพื่อใหคําแนะนําในการปองกันและ 

ควบคุมโรค 

4. การประมวลผลและวิเคราะหผล 

4.1 นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบโรค  มาประมวลเพื่อหาอัตราความชุกของโรคข้ีขาวในไก 

พื้นเมืองในจังหวัดชัยภูมิ  โดยคิดเปนรอยละ  แยกตามอําเภอที่สํารวจและโดยภาพรวมของจังหวัด  ใน 

ปงบประมาณ 2540 และ 2541 

4.2 หาคาอัตราความชุกของโรคข้ีขาวในไกพื้นเมืองในจังหวัดชัยภูมิ  ระหวางป 2540–2541 

จากคาเฉลี่ย ( Mean) ของทั้ง 2 ป 

ผล 

1. ผลการสํารวจอัตราความชุกของโรคข้ีขาวในไกพื้นเมืองจังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ 2540 โดย 

สุมตรวจสอบใน 83 หมูบาน  ในพื้นที่ 83 ตําบล 11 อําเภอ  ในจังหวัดชัยภูมิ  จํานวนตัวอยางที่ทดสอบโรค 994 

ตัวอยาง  พบวามีตัวอยางซีรัมที่เปนโรคข้ีขาว 5.13 % ( 51/994 ) เมื่อวิเคราะหเปนสัดสวนสําหรับแตละอําเภอที่ 

พบโรคจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้  อําเภอหนองบัวแดง 12.5 %  ( 15/120 ) อําเภอคอนสวรรค 9.09 % 

( 8/88 ) อําเภอบานเขวา 6.7 %  ( 6/89 ) อําเภอจัตุรัส 6.15 %  ( 8/130 ) อําเภอบําเหน็จณรงค 4.08 %  (
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2/49 ) อําเภอเมืองชัยภูมิ 3.73 %  ( 6/161 ) อําเภอหนองบัวระเหว 3.23 %  ( 1/31 ) อําเภอเกษตรสมบูรณ 

3.03 % ( 3/99 ) และอําเภอบานแทน  ไมพบโรค ( 0/50)  ( ตารางที่ 1 ) 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบหาอัตราความชุกของโรคข้ีขาวในไกพื้นเมือง  ในจังหวัดชัยภูมิ 

จําแนกเปนรายอําเภอ  ในปงบประมาณ 2540 

จํานวนหมูบานที่ จํานวนไกพ้ืนเมือง ผลการทดสอบ 

อําเภอ ทดสอบโรค 

(หมูบาน) 

ที่ทดสอบโรค 

(ตัว) 

เปนโรค 

(ตัว) 

คิดเปน 

รอยละ 

ไมเปน 

โรค 

(ตัว) 

คิดเปน 

รอยละ 

เมือง 13 161 6 3.73 155 96.27 

เกษตรกรสมบูรณ 8 99 3 3.03 96 96.97 

คอนสวรรค 8 88 8 9.09 80 90.91 

จัตุรัส 11 130 8 6.15 122 93.85 

ภูเขียว 11 110 1 0.90 109 99.10 

บานเขวา 6 89 6 6.74 83 93.26 

บานแทน 5 50 0 0.00 50 100 

บําเหน็จณรงค 4 49 2 4.08 47 95.92 

หนองบัวแดง 10 120 15 12.50 105 87.50 

หนองบัวระเหว 3 31 1 3.23 30 96.77 

ภักดีชุมพล 4 67 1 1.49 66 98.57 

รวม 11 อําเภอ 83 994 51 5.13 943 94.87 

2. ผลการสํารวจอัตราความชุกของโรคข้ีขาวในไกพื้นเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ปงบประมาณ 2541 

โดยการสุมตรวจสอบภายใน 101 หมูบาน ( ที่ไมซ้ํากับหมูบานในปงบประมาณ 2540 ) ในพื้นที่ 

101 ตําบล 14 อําเภอ  ในจังหวัดชัยภูมิ  จํานวนตัวอยางที่ทดสอบโรค 1,600 ตัวอยาง  พบวามีตัวอยางซีรัมที่ 

เปนโรคข้ีขาว 6.13 % ( 98/1600 ) เมื่อวิเคราะหเปนสัดสวนสําหรับแตละอําเภอที่พบโรคจากมากไปหานอย 

ตามลําดับ ดังนี้  อําเภอหนองบัวระเหว 20.51 %  ( 8/39 ) อําเภอหนองบัวแดง 17.50 %  ( 14/80 ) อําเภอ 

บําเหน็จณรงค 13.08 % ( 14/107 ) อําเภอคอนสวรรค 6.15 %  ( 11/179 ) อําเภอบานแทน 6.00 % 

(3/50) อําเภอแกงครอ 5.79 %  ( 11/190 ) อําเภอภักดีชุมพล 5.00 % ( 2/40 ) อําเภอเกษตรสมบูรณ 

4.58 % 

( 11/240) อําเภอเมืองชัยภูมิ 3.18 % ( 8/210 ) อําเภอเนินสงา 2.50%  ( 2/80 ) อําเภอจัตุรัส 2.31 % 

( 3/130 ) อําเภอบานเขวา 0 %  ( 0/55 ) และกิ่งอําเภอซับใหญ 0 % ( 0/40 )   ( ตารางที่ 2 )
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบทําอัตราความชุกของโรคข้ีขาวในไกพื้นเมือง ในจังหวัดชัยภูมิ จําแนกเปน 

รายอําเภอ ในปงบประมาณ 2541 

อําเภอ จํานวนหมูบานที่ จํานวนไกพ้ืนเมือง ผลการทดสอบ 

ทดสอบโรค 

(หมูบาน) 

ที่ทดสอบโรค 

(ตัว) 

เปนโรค 

(ตัว) 

คิดเปน 

รอยละ 

ไมเปน 

โรค 

(ตัว) 

คิดเปน 

รอยละ 

เมือง 15 210 8 3.81 202 96.19 

เกษตรกรสมบูรณ 12 240 11 4.58 229 95.42 

แกงครอ 10 190 11 5.79 179 94.21 

คอนสวรรค 9 179 11 6.15 168 93.85 

จัตุรัส 8 130 3 2.31 127 97.69 

บานเขวา 4 55 0 0.00 55 100.00 

บานแทน 5 50 3 6.00 47 94.00 

บําเหน็จณรงค 7 107 14 13.08 93 86.92 

หนองบัวแดง 4 80 14 17.50 66 82.50 

หนองบัวระเหว 5 39 8 20.51 31 79.49 

ภูเขียว 11 160 11 6.88 149 93.12 

ภักดีชุมพล 4 40 2 5.00 38 95.00 

เนินสงา 4 80 2 2.50 78 97.50 

ก่ิงซับใหญ 3 40 0 0 40 100 

รวม 14 อําเภอ 101 1,600 98 6.13 1,502 93.87 

3. คาอัตราความชุกของโรคข้ีขาว ในไกพื้นเมืองในจังหวัดชัยภูมิ  ระหวางป 2540 – 2541 

คิดคาเฉลี่ยจากอัตราความชุกของโรคป 2540 และ 2541 ได 5.74 %  ( ตารางที่ 3 ) 

ตารางท่ี 3 แสดงอัตราความชุกของโรคข้ีขาวในไกพื้นเมือง  ในจังหวัดชัยภูมิระหวาง  ป 2540  2541 

ป จํานวนตัวอยางท่ีตรวจสอบ จํานวนตัวอยางท่ีพบโรค รอยละของตัวอยางท่ีพบโรค 

2540 994 51 5.13 

2541 1,600 98 6.13 

เฉลี่ย 2,594 149 5.74
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วิจารณ และสรุป 

การวิจัยเชิงสํารวจนี้ เพื่อหาอัตราความชุกของโรคข้ีขาวของไกพื้นเมืองในจังหวัดชัยภูมิ ระหวาง 

ป 2540  2541 โดยการสุมตัวอยางตามความนาจะเปน พบการเกิดโรคข้ีขาวในอัตรา 5.74 % 

สาเหตุที่มีการตรวจพบโรคข้ีขาวในอัตราคอนขางสูง        เนื่องจากในการเลี้ยงไกพื้นเมือง  สวน 

ใหญจะเปนการเลี้ยงของเกษตรกรรายยอย  โดยมีเกษตรกรเลี้ยงไกพื้นเมืองจํานวนมากถึง 63,431 ราย 90.88 

% ของเกษตรกรเลี้ยงไกพื้นเมืองไวเพื่อบริโภค และจําหนาย  มีเพียง 9.12 % เทานั้นที่เลี้ยงไวเพื่อบริโภคอยาง 

เดียว  ไมมีเกษตรกรรายใดเลี้ยงไวเพื่อจําหนายอยางเดียว ( บัญญัติ และคณะ, 2529 ) เกษตรกรไมมีการ 

ตรวจสอบโรคในไกพื้นเมือง   จากการสอบถามเกษตรกรของชมรมนิสิตอาสา   คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชแบบสอบถาม ( 2540 ) พบวา  เกษตรกรสวนใหญ ( 59.55 %) จะไมรักษาไก 

ปวย  ในรายที่รักษาสัตวปวย  สวนใหญจะซื้อยามารักษาเอง  รองลงมาจะใชยาพื้นบาน  เกษตรกรไมมีระบบการ 

จัดการ  และการสุขาภิบาลเพื่อควบคุมโรคเหมือนในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ 

เมื่อวิเคราะหอัตราความชุกชองโรคข้ีขาวในไกพื้นเมืองเปนรายอําเภอ พบวาแตละอําเภอมีอัตราที่ 

แตกตางกัน  แสดงวาในพื้นที่แตละหมูบาน  ตําบล และอําเภอมีการเกิดโรคที่แตกตางกัน  ในป 2540 อําเภอที่ 

พบโรคมาก 3 อันดับแรก  คืออําเภอหนองบัวแดง  คอนสวรรค และบานเขวา   สวนในป 2541 อําเภอที่พบโรค 

มาก 3 อันดับแรก  คืออําเภอหนองบัวระเหว  หนองบัวแดง  บําเหน็จณรงค  โดยอําเภอหนองบัวแดงเปนอําเภอ 

ที่มีอัตราความชุกของโรคสูงทั้ง 2 ป  สําหรับอําเภออื่นๆ  อัตราความชุกของโรคในอําเภออาจจะสูงกวา  ต่ํากวา 

หรือใกลเคียงกับอัตราความชุกของโรคทั้งจังหวัด  เพราะปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ  ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัย 

เชิงสํารวจครั้งนี้  สํารวจจากเกษตรกรรายยอย  ซึ่งมีความแตกตางกันมากมาย  ทั้งการ 

จัดการ  ความรูความเขาใจ   ความเอาใจใส   อาชีพหลักอื่น   ถาการจัดการของเกษตรกรที่เลี้ยงโดยมีรั้วรอบขอบ 

ชิด  หรืออยูในบริเวณที่แยกหางจากชุมชน  เชน  ที่กระทอมในทุงนาสวนบุคคล  โอกาสที่จะสัมผัสโรคจะนอยกวา 

เกษตรกรที่เลี้ยงแบบปลอยอิสระรวมกันในหมูบาน  ความรูความเขาใจของเกษตรกรในการปองกันหรือควบคุมโรค 

ก็แตกตางกัน  เกษตรกรที่มีพื้นฐานความรูทางการเกษตร หรือ กระตือรือลนที่จะหาความรูเพิ่มเติม  จะมีการ 

ปองกันหรือควบคุมโรคดีกวาคนที่ไมมีความรู   เกษตรกรที่มีอาชีพหลักอื่นซึ่งทํารายไดดี  หรือไมมีเวลา  จะให 

ความเอาใจใสการเลี้ยงไกนอย   เนื่องจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองไมสามารถเปนอาชีพหลักใหแกเกษตรกรทั่วไปได ซึ่ง 

ขอมูลที่ไดจากการสํารวจครั้งนี้  สามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผนในการเผยแพรความรูและควบคุมโรคข้ี 

ขาวใหแกเกษตรกรได

ผลจากการวิจัยเชิงสํารวจหาอัตราความชุกของโรคข้ีขาวของไกพื้นเมืองในครั้งนี้  สามารถยืนยัน 

ไดวาโรคข้ีขาวเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหลูกไกแรกเกิดออนแอและตายโดยไมทราบสาเหตุที่ชัดเจน  สอดคลองกับ 

การศึกษา  ของกนก ( 2528 ), เกรียงไกร และคณะ ( 2527 ) , โครงการวิจัยระบบการทําฟารมมหาวิทยาลัย 

ของแกน ( 2529 ),เชิดชัย และคณะ ( 2524 ) และ วิโรจนและคณะ ( 2530 ) ที่พบวาการใหวัคซีนปองกันโรคไก 

ตามโปรแกรมที่กรมปศุสัตวกําหนด จะทําใหไกพื้นเมืองมีอัตราการเลี้ยงรอดเพิ่มขึ้น  แตการตายของไกเล็กกอน


