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 เรื่อง  การศึกษาความชุกและปจจัยเสี่ยงตอการพบผลบวกทางซีรั่มของโรคแทงติดตอในฝูงแพะ  
จังหวัดชัยภูมิ  ป 2561 – 2562 

วิชัย  กองโฮม1  สุรสิทธิ์  วิชัยแสง1 

บทคัดยอ 

โรคแทงติดตอเปนโรคติดตอที่สําคัญในแพะ มีสาเหตุมาจากเชื้อ Brucella melitensis ทําใหเกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงคการศึกษาเพื่อหาความชุกและปจจัยเสี่ยงตอการพบผลบวกทางซีรั่ม
ของโรคแทงติดตอในฝูงแพะจังหวัดชัยภูมิ ป 2561 – 2562 เพื่อกําหนดมาตรการสําหรับการควบคุม ปองกัน
และกําจัดโรคแทงติดตอในฝูงแพะไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดทําการเก็บตัวอยางเลือดแพะ จํานวน 4,093 
ตัวอยาง จาก 149 ฟารมจาก 13 อําเภอไดแก เกษตรสมบรูณ แกงครอ คอนสวรรค จัตุรัส ซับใหญ เทพสถิต 
บานเขวา บําเหน็จณรงค ภูเขียว เมืองชัยภูมิ หนองบัวระเหว บานแทน และเนินสงา เพื่อทดสอบหา
แอนติบอดีตอเชื้อบรูเซลลาดวยวิธี modified Rose Bengal Test (mRBT) เมื่อพบผลบวกจะทําการตรวจ
ยืนยันดวยวิธี Complement Fixation Test  ผลการศึกษา พบตัวอยางซีรั่มที่ใหผลบวก จํานวน 34 ตัวอยาง 
ความชุกรายตัวคิดเปนรอยละ 0.86 และฟารมที่ใหผลบวกตอโรคดังกลาว จํานวน 10 ฟารม  
ความชุกรายฟารมคิดเปนรอยละ 6.99 ปจจัยเสี่ยงตอการพบผลบวกทางซีรั่มระดับรายตัวคือ ขนาดฟารมที่มี
มากกวาหรือเทากับ 50 ตัว และฟารมที่มีประวัติเคยพบโรคภายในฟารม ปจจัยเสี่ยงระดับฝูงคือการไมมีการใช
น้ํายาฆาเชื้อโรคภายในฟารม ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถนํามาใชเพื่อกําหนดมาตรการสําหรับการควบคุม 
ปองกันและกําจัดโรคแทงติดตอในแพะของจังหวัดชัยภูมิ 

คําสําคัญ : ความชุก โรคแทงติดตอ แพะ จังหวัดชัยภูมิ       

ทะเบียนวิชาการเลขที่ :  63(2) – 0116(3) - 036 
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A Study of Seroprevalence and Risk Factors Affecting Brucellosis in Goats in 
Chaiyaphum Province from 2018 to 2019 

WichaiKonghome1 Surasit WichaiSaeng1 

Abstract 

            The objective of this study was to investigate seroprevalence and risk factors 
affecting brucellosis in goats in Chayaphum province from 2018 to 2019 in order to 
determine measures to control, protect, and get rid of brucellosis in goats effectively. Blood 
samples from 4,093 goats from 149 farms within 13 districts including KasetSombun, 
KaengKhro, KhonSawan, Chatturat, SapYai, ThepSathit, BanKhwao, BamnetNarong, PhuKhiao, 
MueangChaiyaphum, NongBuaRawe, BanThaen, and NoenSa-nga were collected. All of the 
serum was tested to identify antibodies toward Brucella melitensis using modified  
Rose Bengal Test (mRBT).The positive results were confirmed by Complement Fixation Test. 
The results showed that 34 blood samples were positive.The average of  seroprevalence 
rate of brucellosis of individual goat was 0.86%. In addition, there were 10 farms of  positive 
test for Brucella melitensis and the seroprevalencerate of each farm was 6.99%. Risk factors 
affecting positive serum in individual goat were farm size with 50 or more goats and farm 
with a history of disease found in the farm, herd size were farm lack of disinfectant. 
Therefore, the results could be used to regulate the measures to control, protect, and get 
rid of brucellosis in goats in Chaiyaphum province.    
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บทนํา 

 โรคแทงติดตอหรือโรคบรูเซลโลซีสเปนโรคติดตอชนิดเรื้อรัง  สามารถติดตอกับสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
ไดแทบทุกชนิด เชน  โค กระบือ แพะ แกะ สุกร (Corbel, 2006)  เปนโรคติดตอระหวางสัตวและคน เกิดจาก
เชื้อ Brucella spp. ในแพะมีสาเหตุจากเชื้อ Brucella melitensis ทําใหแทงลูกในชวงทายของการตั้งทอง  
ลูกตายหลังคลอด หรือลูกออนแอ  แมแพะจะขับเชื้อไปจนถึงการตั้งทองในครั้งตอไป และยังขับเชื้อออกมากับ
น้ํานมได (มนยา, 2552) ภายหลังแทงเชื้อจะยังคงอยูในมดลูกไดถึงระยะเวลา 5 เดือน ดังนั้นฝูงสัตวที่ติดเชื้อนี้
ในระยะแรกอัตราการแทงในฝูงจะเพิ่มมากขึ้นและลดลงในระยะตอมา (นพวรรณ คณะ, 2547)   
และในแพะตัวผูพบการอักเสบของอัณฑะ การอักเสบของทอพักตัวอสุจิ  ทําใหเกิดการเปนหมัน  ขาเจ็บหรือ
ขออักเสบ  สงผลใหผลผลิตลดลง  ผสมไมติดหรือผสมติดยาก  การแพรระบาดของโรคในฟารมแพะ   
ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงแพะเสียคาใชจายในการควบคุม  การรักษาและการกําจัดสัตวที่เปนโรค  ทั้งนี้เนื่องจาก
มนุษยสามารถติดโรคนี้ไดจาการสัมผัสโดยตรงจากสัตวที่ติดเชื้อ  การกินน้ํานมและผลิตภัณฑที่ติดเชื้อโรคนี้ 
(Mustafa and Nicoletti, 1993) มนุษยที่ติดโรคแทงติดตอจะมีอาการปวดศีรษะ ออนเพลีย ปวดตามขอ  
น้ําหนักลด อัณฑะอักเสบบวม อาจพบภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต  ระบบทางเดินอาหารและระบบประสาท
รวมดวย  ดังนั้นการปองกันโรคบรูเซลโลซิสในมนุษยนั้น  จึงขึ้นอยูกับการควบคุมและกําจัดโรคในปศุสัตว 
(Corbel, 1997)ประเทศไทยพบปญหาโรคบรูเซลโลซิสในแพะ  และพบผูปวยตั้งแตป 2546 จากการบริโภค
นมแพะท่ีไมผานกระบวนการพาสเจอรไรส(นพวรรณ และคณะ, 2547) นอกจากนี้จากรายงานการระบาดของ
โรคบรูเซลโลซิสในแพะ ระหวางป 2448 – 2555 พบวา มีการระบาดในทุกภาคของประเทศไทย   
ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบการระบาดมากที่สุดที่จั งหวัดชัยภูมิ  (กิติภัทท และวิ ไลภรณ ,2555)   
และจังหวัดชัยภูมิพบผูปวยติดเชื้อโรคแทงติดตอ ครั้งแรก เมื่อป พ.ศ.2550  
 จังหวัดชัยภูมิไดมีการศึกษาความชุกของโรคบรูเซลโลซีสในแพะของจังหวัดชัยภูมิโดยวิธี  RBT( Rose 
Bengal Test)ระหวางป พ.ศ. 2549 ถึง 2551 พบความชุกรายตัวเทากับรอยละ 3.01 (175/5,797) 
3.10(81/2,608) 3.20(33/1,029) ตามลําดับ (ทับทองและเทวัญ,2551) ซึ่งยังพบการระบาดของโรคอยาง
ตอเนื่องกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจแกผูเลี้ยงแพะเปนอยางมากเนื่องจากตองเสียคาใชจายในการ
ดําเนินการควบคุมโรคและสูญเสียรายไดจากการที่สัตวเปนโรคใหผลผลิตลดลง  

วัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อหาความชุกและปจจัยเสี่ยงตอการพบผลบวกทางซีรั่มวิทยาตอการเกิด
โรคแทงติดตอในแพะของพื้นที่จังหวัดชัยภูมิระหวาง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 เพื่อกําหนด
มาตรการสําหรับการควบคุม ปองกันและกําจัดโรคแทงติดตอในฝูงแพะใหไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ 

 1. การคํานวณตัวอยางและการสุม 
  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ( Cross – Sectional study ) โดยเลือก

ตัวอยางประชากรแพะในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ระหวาง  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน  2562 ใชฐานขอมูล
ประชากรสัตวของกรมปศุสัตวประจําป 2562 พบวามีจํานวนประชากรแพะทั้งสิ้น 8,719 ตัว   
และไดกําหนดจํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาดวยโปรแกรม Epitools โดยกําหนดการเกิดโรคในกลุม
ประชากรแพะที่คาดวามีความชุกของโรครอยละ 50 (expected prevalence) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
95 (level of confidence) specificity คือ 1 sensitivity คือ 0.97 
 จากการคํานวณจะไดกลุมตัวอยางแพะที่ตองใชในการศึกษาอยางนอย 408 ตัวอยางแตเนื่องจาก
สามารถเก็บตัวอยาง จากฟารมไดมากสงผลใหจํานวนตัวอยางเลือดแพะทั้งหมดจึงเปน 4,093ตัวอยาง  
(ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1จํานวนตัวอยางเลือดแพะที่เก็บตัวอยางสงตรวจแยกเปนรายอําเภอของจังหวัดชัยภูมิ 

 อําเภอ                     จํานวน(ตัวอยาง)  
 เกษตรสมบรูณ       122 
 แกงครอ       115 
 คอนสวรรค       345 
 จัตุรัส       595 
 ซับใหญ       70 
 เทพสถิต       415 
 บานเขวา       31 
 บําเหน็จณรงค      265 
 ภูเขียว       1,257 
 เมืองชัยภูมิ      392 
 หนองบัวระเหว      447 
 บานแทน       12 
 เนินสงา       27 
  รวม              4,093 
 
 2.  การเก็บตัวอยางและการตรวจวินิจฉัยโรค 
  2.1  เก็บเลือดแพะที่มีอายุตั้งแต 6 เดือนขึ้นไปจากฟารมแพะ จํานวน 149 ฟารม ที่มาจาก
13 อําเภอ ปริมาณตัวละ 10 มิลลิลิตร ทางเสนเลือดดําที่คอ (Jugular vein) แลวนําเลือดที่เก็บไดแยกซีรั่ม
โดยการปน 1,500 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที และเก็บซีรั่มท้ังหมดที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
  2.2  การตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ  Brucella spp. โดยวิธี modified Rose Bengal Test 
(mRBT) อานผลการเกิดปฏิกิริยาการจัดกลุม (Agglutination) เมื่อครบ 4 นาที  ถาไมเกิดปฏิกิริยา 
การจับกลุมของแอนติเจนและแอนติบอดี  แปลวาใหผลลบ (Negative) แตถาเกิดปฏิกิริยาการจับกลุมของ
แอนติเจนและแอนติบอดี แปลวาใหผลบวก (Positive) จากนั้นทําการยืนยันผลการตรวจตัวอยางที่ให 
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ผลบวกตอวิธี modified Rose  Bengal Test (mRBT)   ดวยวิธี Complement Fixation Test (CFT) 
โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดสุรินทร 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเกษตรกรผูเลี้ยงแพะดวยแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง 
ดานเพศ อายุ ขนาดฟารม ประวัติเคยพบโรคในฟารม การเลี้ยงรวมกับสัตวชนิดอื่น การนําแพะตัวใหม 
เขามาเลี้ยงรวมฝูง และการใชน้ํายาฆาเชื้อโรคภายในฟารม โดยแยกเปนปจจัยเสี่ยงระดับรายตัวและ 
ระดับรายฝูง 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหหาความชุกโรคแทงติดตอ 
นิยามแพะที่ใหผลบวกทางซีรั่มตอเชื้อ Brucella melitensis  : แพะตัวที่มีผลการตรวจวินิจฉัยโรคดวยวิธี 
mRBPTและวิธี CFT เปนบวก 
นิยามฟารมแพะที่ใหผลบวกทางซีรั่มตอเชื้อ Brucella melitensis : ฝูงแพะที่มีแพะอยางนอย 1 ตัวที่มี
ผลบวกตอเชื้อ จากการตรวจตามวิธีที่กําหนด 

4.1  คํานวณความชุกของการพบผลบวกทางซีรัมตอการติดเชื้อ Brucella melitensis 
ในแพะระดับตัวสัตวและระดับฝูงจากสูตร  

 

 
 

P  คือ คาความชุกท่ีแทจริง 
AP  คือ คาความชุกท่ีไดจากการตรวจ 
Sp1 คือ คาความจําเพาะเจาะจงจากการตรวจวินิจฉัยโดย mRBPT  =0.97 
Sp2 คือ คาจําเพาะเจาะจงจากการตรวจวินิจฉัยโดย CFT = 1 

 Se1 คือ คาความไวจากการตรวจวินิจฉัยโดย mRBPT=0.99 
 Se2 คือ คาความไวจากการตรวจวินิจฉัยโดย CFT =0.98 
คํานวณคาประมาณในชวงความเชื่อมั่น 95 % ของความชุกที่แทจริงดังนี้ 
 

 
P คือ คาความชุกท่ีแทจริง 
t คือ Student's tที ่95%  หรือมีคา 1.96 
S.E. คือ standard error หรือเทากับ รากที่ 2 ของ (P*(1-P))/จํานวนตัวอยาง 
 4.2  คํานวณหาปจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรั่มตอการติดเชื้อ Brucella melitensis

ในฝูงแพะระดับรายตัวและระดับฝูง  ใช คาจากการคํานวณสัดสวนโอกาสที่เปนไปได (odds ratio, OR) และ
ชวงความเชื่อมั่น 95% ดวยโปรแกรม Epi-Info (CDC, 2016) 
 

ผลการศึกษา 
  สัดสวนผลบวกรายฟารมและสัดสวนผลบวกรายตัว ที่พบในแพะของ 13 อํา เภอ 
จากทั้งหมด 16 อําเภอในจังหวัดชัยภูมิ พบวา ตัวอยางซีรั่มจากฟารมอําเภอคอนสวรรค พบสัดสวนรายฟารม
และสัดสวนรายตัวคิดเปนรอยละ33.33(3/9)และ 3.18(11/345) ตามลําดับ อําเภอแกงครอ25(1/4), 

P    =   AP – (1-Sp1) (1-Sp2) 

          Se1Se2 - (1-Sp1) (1-Sp2) 

95%CI= P  ± t *S.E. 
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0.87(1/115) อําเภอภูเขียว 14.28(4/28), 1.59(20/1,257) อําเภอเมืองชัยภูมิ 4(1/25), 0.25(1/392)   
และอําเภอจัตุรัส 3.22(1/31), 0.16(1/595)  สวนอําเภออื่นๆไดแก เกษตรสมบูรณ ซับใหญ เทพสถิต  
บานเขวา บําเหน็จณรงค หนองบัวระเหว บานแทนและเนินสงา ไมพบตัวอยางซีรั่มที่ใหผลบวกตอ 
โรคแทงติดตอ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2  ผลตรวจทางซีรั่มวิทยาตอการติดเชื้อ Brucella melitensis รายอําเภอในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
     อําเภอ        จํานวน                                                ใหผลบวก 
       ฟารม แพะ  ฟารม       รอยละ               แพะ            รอยละ 
                            (แหง)        (ตัว)          (แหง)                              (ตัว)  

เกษตรสมบรูณ   5      122      0    0               0             0 
แกงครอ    4 115      1    25.00         1     0.87 
คอนสวรรค   9 345      3    33.33         11     3.18 
จัตุรัส    31 595      1     3.22           1     0.16 
ซับใหญ    4 70      0     0               0     0 
เทพสถิต    15 415      0     0               0     0 
บานเขวา   2 31      0     0               0     0 
บําเหน็จณรงค   12 265      0      0               0             0 
ภูเขียว    28 1,257      4    14.28         20     1.59 
เมืองชัยภูมิ   25 392      1    4.00           1     0.25 
หนองบัวระเหว   11 447      0    0               0     0 
บานแทน   2 12      0    0               0     0 
เนินสงา    1 27      0    0               0     0  
รวม  149    4,093      10                           34                  
  ผลการทดสอบทางซีรั่มวิทยา เพื่อตรวจหาแอนติบอดี ตอเชื้อ Brucella melitensis 
ในแพะดวยวิธี mRBT และยืนยันซีรั่มใหผลบวกดวยวิธี CFT ในบริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ระหวาง  
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 รวมทั้งหมด 4,093 ตัวอยาง จาก 149 ฟารม พบความชุกระดับฝูงคือ
รอยละ 6.99 (2.84 -10.99) และความชุกระดับตัวสัตวคือรอยละ 0.86 (0.57 -1.14) (ตารางที่ 3 ) 
ตารางที่  3  ความชุกทางซีรั่มตอการติดเชื้อ B.melitensis ในแพะเนื้อในจังหวัดชัยภูมิ 
 
ระดับ ผลการศึกษา รวม  
ฝูง จํานวนที่บวก 10  
 จํานวนที่ตรวจ 149  
 ความชุกที่ปรากฎ (รอยละ) 6.71  
 ความชุกที่แทจริง(รอยละ) 6.99  
 95% CI (2.84 -10.99) 

 
 

    

ระดับ ผลการศึกษา รวม  
ตัวสัตว จํานวนที่บวก 34  

 จํานวนที่ตรวจ 4,093   
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 ความชุกที่ปรากฎ (รอยละ) 0.83  
 ความชุกที่แทจริง (รอยละ) 

95% CI 
0.86 
(0.57- 1.14) 

 

 
  ปจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรั่ม ตอการติดเชื้อ Brucella melitensis ระดับรายตัว
พบวา ปจจัยของขนาดฟารมที่มีมากกวาหรือเทากับ 50 ตัว มีโอกาสพบผลบวก 3.14 เทาของฟารมที่มีขนาด
การเลี้ยงนอยกวา 50 ตัว นอกจากนี้ ฟารมที่มีประวัติเคยพบโรคมีโอกาสพบผลบวก 3.41 เทาของฟารม 
ที่ไมเคยพบโรค สวนปจจัยเพศ อายุ การเลี้ยงรวมกับสัตวชนิดอื่น การนําแพะตัวใหมเขามาเลี้ยงรวมฝูง 
และการใชยาฆาเชื้อโรคภายในฟารมไมไดเปนปจจัยเสี่ยงตอการพบผลบวกทางซีรั่มตอการติดเชื้อ   
Brucella melitensis ระดับรายตัวในฝูงแพะท่ีเลี้ยงในจังหวดชัยภูมิ (ตารางที่ 4)  

ตารางที่ 4 ปจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรั่มตอการติดเชื้อ Brucella melitensis ของจังหวัดชัยภูมิ 
ระหวาง 1 ตุลาคม 2561 ถงึ 30 กันยายน 2562 ระดับรายตัว  
 ปจจัยเสี่ยง    + (n=34)    - (n=4,093)            OR     95%CI   P-Value 
- เพศ     
      ผู    5  579       1.05   0.40-2.71  0.925 
     เมีย    29  3,514  
- อาย ุ
    ≥ 4 ป   26   946  10.81  4.88-23.96  2.834 
   < 4 ป   8  3,147     
- ขนาดฟารม 
    ≥ 50 ตัว   10  480  3.14 1.49-6.60 0.001 
    < 50 ตัว   24  3,613     
- ประวัติเคยพบโรคในฟารม 
    ม ี    3  113  3.41 1.03-11.31 0.033  
    ไมม ี    31  3,980    
- เลี้ยงรวมกับสัตวชนิดอื่น 
    ม ี    2  121  2.05 0.49-8.66 0.317  
    ไมม ี    32  3,972  
- นําแพะตัวใหมเขามาเลี้ยงรวมฝูง 
    ไมม ี    12  341  6.00 2.94-12.23 2.165 
    ม ี    22  3,752    
- มีการใชยาฆาเชื้อโรคภายในฟารม 
    ไมม ี    25  350  29.71 13.76-64.14 2.276  
    ม ี    9  3,743      

  ปจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรั่มตอการติดเชื้อ Brucella melitensis ระดับรายฝูง 
พบวาปจจัยการไมมีการใชน้ํายาฆาเชื้อโรคภายในฟารมมีโอกาสพบผลบวก 9.66 เทา ของฟารมที่มีการใช
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น้ํายาฆาเชื้อโรคภายในฟารม สวนปจจัยขนาดฟารม ประวัติเคยพบโรคในฟารม การเลี้ยงสัตวรวมกับสัตวชนิด
อื่น และการนําแพะตัวใหมเขามาเลี้ยงรวมฝูง ไมไดเปนปจจัยเสี่ยงตอการพบผลบวก (ตารางที่ 5) 

ตารางที่ 5  ปจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรั่มตอการติดเชื้อ Brucella melitensis ของจังหวัดชัยภูมิ 
ชวงระหวาง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562  ระดับรายฝูง 
 

 ปจจัยเสี่ยง        + (n=10)         - (n=149)     OR     95%CI   P-Value 
- ขนาดฟารม 
    ≥ 50 ตัว   8  77   3.74 0.77-18.20 0.082 
    < 50 ตัว   2  72  
- ประวัติเคยพบโรคในฟารม 
    ม ี    3  21  2.61 0.63-10.91 0.173  
    ไมม ี    7  128   
- เลี้ยงรวมกับสัตวชนิดอื่น 
    ไมม ี    9  134  1.01 0.12-8.15 0.994  
    มี    1  15     
- นําแพะตัวใหมเขามาเลี้ยงรวมฝูง 
    ไมมี    6  18  10.92 2.81-42.44 4.174  
    มี    4  131    
- มีการใชยาฆาเชื้อโรคภายในฟารม 
    ไมม ี    7  29  9.66 2.35-39.63 0.0002  
    ม ี    3  120      
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วิจารณ 

  ความชุกของการพบผลบวกทางซีรั่มตอการติดเชื้อ Brucella melitensis ในแพะ 
ของจังหวัดชัยภูมิ ระหวาง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 พบความชุกรายตัวคิดเปนรอยละ 0.86 
ซึ่งมีความชุกต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของทับทองและเทวัณ (2551) ที่ทําการศึกษาความชุก
ของ โรคบรูเซลโลซิสในแพะของจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธี RBT พบความชุกรายตัวคิดเปนรอยละ 3.01, 3.10 
และ 3.20 ระหวางป พ.ศ.2549 ถึง 2551  ตระการศักดิ์และพิไลพร(2550) ที่รายงานสภาวะ 
โรคบรูเซลโลซิสในแพะ 5 จังหวัดในภาคตะวันตก ในป 2548–2549 พบความชุกรายตัวคิดเปน 
รอยละ 5.14 และ 3.68  สุวิมลและคณะ(2557) ทําการศึกษาความชุกและปจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ   
Brucella spp และ Neospore caninum ในแพะนมของจังหวัดนครปฐม พบความชุกรายตัวคิดเปน 
รอยละ 4.66  ชองมาศและคณะ(2555) ทําการศึกษาความชุกทางซีรั่มวิทยาและปจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ 
Brucella melitensis และ Caprine arthritis – encephalitis virus ในแพะภาคตะวันตกของประเทศไทย 
พบความชุกรายตัวคิดเปนรอยละ 5.08 พรทิพยและอรรถพร (2555) ทําการศึกษาทางซีรั่มวิทยาของ 
โรคบรูเซลโลซิสและเมลิออยโดซิส ในแพะที่เลี้ยงในภาคใต พบความชุกรายตัวคิดเปนรอยละ 1.02   
และการศึกษาของ พิเชษ (2551) ที่ศึกษาสภาวะโรค Brucellosis ในแพะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ในป 2549 พบความชุกรายตัวคิดเปนรอยละ 2.33  
  เมื่อพิจารณาความชุกเปนรายฟารม พบวามีคาความชุกคิดเปนรอยละ 6.99 ซึ่งมีคา 
ความชุกรายฟารมต่ํากวาผลการศึกษาของสุวิมลและคณะ(2557) ที่พบความชุกรายฟารมคิดเปนรอยละ 20  
ชองมาศและคณะ(2555) พบความชุกรายฟารมคิดเปนรอยละ 18.39 แตพบวาความชุกรายฟารม 
ของการเกิดโรคบลูเซลโลซิสในแพะของพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีความชุกสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษา
ของพรทิพยและอรรถพร (2555) ที่พบความชุกรายฟารมคิดเปนรอยละ 5.71  
  จากขอมูลพบวาจังหวัดชัยภูมิยังคงพบการระบาดของโรคบรูเซลโลซิสทั้งในระดับรายตัวและ
รายฟารม ถึงแมวาความชุกรายตัวจะมีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบจากการศึกษาของทับทองและเทวัณ (2551) 
โดยที่ความชุกรายตัวคิดเปนรอยละ 3.01, 3.10 และ 3.20 ในป 2549 – 2551 ซึ่งในชวงระหวาง 
1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562  มีความชุกรายตัวคิดเปนรอยละ 0.86 สาเหตุที่ความชุกลดลงนาจะ
เปนผลมาจากเกษตรกรมีความรู เรื่องการปองกันโรคไดอยางดี  อีกทั้งสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูม ิ
มีการส ง เสริมให เกษตรกรมีการทําฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ ยงสัตวที่ เหมาะสม  
Good Farming  Management (GFM) ตามนโยบายของกรมปศุสัตวเพื่อยกระดับและผลักดันใหฟารมแพะ
รายยอยเปนฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม สามารถลดปญหาจากการเกิดโรค
ระบาดได  เมื่อพิจารณาความชุกของการเกิดโรคบรูเซลโลซิสเปนรายฟารม พบวายังคงมีการระบาดของโรคอยู  
อาจเกิดเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน เกษตรกรนิยมซื้อขายแลกเปลี่ยนแพะระหวางฟารมทําใหอาจมี
การนําแพะที่ติดเชื้อและไมไดผานการตรวจโรคเขามาเลี้ยงในฝูง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอณัญญาและ
วันประเสริฐ (2557) ที่พบวา การเคลื่อนยายแพะมีความสัมพันธกับผลบวกทางซีรั่มตอการติดเชื้อ Brucella 
melitensis ในแพะ และการนําพอพันธุแพะจากฝูงที่เปนโรคหรือฝูงที่ไมทราบประวัติ รวมถึงการยืมพอพันธุ
มาใชรวมกัน  
  จากการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงในระดับรายตัวไดแก (1) ปจจัยของขนาดฟารมที่ม ี
การเลี้ยงมากกวาหรือเทากับ 50 ตัว มีโอกาสพบผลบวก 3.14 เทาของฟารมที่มีการเลี้ยงนอยกวา 50 ตัว  
สอดคลองกับ Raksakul (2009) ที่ศึกษาปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับการตรวจพบผลบวกตอ 
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โรคบรูเซลโลซิสในแพะและแกะ ที่จังหวัดราชบุรีในป พ.ศ. 2549 พบวาฟารมขนาดใหญ มีความเสี่ยงตอ 
การเปนโรคบรูเซลโลซีสมากกวาฟารมขนาดเล็ก 8.29 เทา ในประเทศเม็กซิโกที่พบวาแพะที่เลี้ยงในฝูง 
ขนาดใหญมีความหนาแนนสูง และมีอายุมากกวา 24 เดือน มีความเสี่ยงตอการตรวจพบแอนติบอดีตอ 
เชื้อ B. melitensis (Solorio-Rivera et al.,2007) (2) ฟารมที่มีประวัติเคยพบโรคมีโอกาสพบผลบวก  
3.41 เทาของฟารมที่ไมเคยพบโรคซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวัชรพงษ (2554) ที่ศึกษาโรคนี้ที่จังหวัด
ชัยนาท พบวาฟารมที่มีประวัติเคยพบโรคมีโอกาสพบผลบวกทางซีรั่มวิทยาตอเชื้อ Brucella melitensis สูง
เปน 12.5 เทา ของฟารมที่ไมเคยพบโรค สวนนพวรรณ (2552) กลาววาฝูงแพะที่เคยพบผลบวกทางซีรั่มตอ
การติดเชื้อ B. melitensis เปนปจจัยเสี่ยงตอการตรวจพบแอนติบอดีตอเชื้อ B. melitensis และเปนไปใน
แนวทางเดียวกับการศึกษาของ Islam et al (2010) ที่บังคลาเทศ และ Ashagrie et al(2011) ที่ประเทศ
เอธิโอเปย พบวาแพะที่แสดงอาการแทงเพียงครั้งเดียวมีความสัมพันธกับการตรวจพบแอนติบอดีตอเชื้อ  
B. melitensis ทั้งนี้เนื่องจากแพะที่ติดเชื้อ B. melitensis เชื้อจะยังคงอยูในรางกายสัตวไดเปนเวลานานและ
ขับเชื้อออกมาทางสิ่งคัดหลั่งอยางตอเนื่อง ทําใหเชื้อแพรกระจายอยูในสิ่งแวดลอมเปนเวลานานและติดตอสู
แพะท่ีเลี้ยงภายในฝูงเดียวกัน ดังนั้นกรมปศุสัตวตองติดตามการควบคุมโรคอยางเครงครัดและตอเนื่อง เมื่อพบ
ฝูงที่ใหผลบวกตอการติดเชื้อ Brucella melitensis เชนการเพิ่มความถี่ในการทดสอบโรคซ้ํา หรือการกําจัด
สัตวที่เปนโรคออกจากฝูงเปนตน ในขณะที่อายุและเพศ  ไมมีความสัมพันธกับการมีผลบวกทางซีรั่มตอการติด
เชื้อ Brucella melitensis ของแพะในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเหมือนกับการศึกษาในแพะนมที่จังหวัดนนทบุรี 
(นพวรรณ, 2552)และแพะเนื้อที่จังหวัดกาญจนบุรี (Wiraphatsara, 2008) แตแตกตางจากการศึกษาใน
ตางประเทศซึ่งพบวา แพะที่มีอายุมากกวา 24 เดือน มีโอกาสพบผลบวกตอการติดเชื้อ Brucella melitensis 
เปน 1.8 เทาของแพะที่อายุนอยกวา 24 เดือน (Solorio-Rivera et al.,2007)  สวนปจจัยเสี่ยงในระดับราย
ฟารมปจจัยที่มีผลตอการพบผลบวกทางซีรั่มวิทยาตอเชื้อ B. melitensis คือไมมีการใชน้ํายาฆาเชื้อโรคภายใน
ฟารมเปนประจํามีโอกาสเกิดโรคเปน 9.66 เทาของฟารมที่มีการใชน้ํายาฆาเชื้อโรคภายในฟารมเปนประจํา 
หากมีการใชน้ํายาฆาเชื้อโรคในการลางคอกแพะสามารถลดโอกาสในการเกิดโรคแทงติดตอในแพะไดถึงรอยละ 
63 (Musallam et al. ,2014) และการใชน้ํายาฆาเชื้อโรคจํานวนบอยครั้งในฟารมแพะในประเทศสเปน  
จะชวยลดโอกาสพบผลบวกตอการติดเชื้อ Brucella spp. (Reviriego et al., 2000) ฝูงแพะที่ไมทําความ
สะอาดโรงเรือนและกําจัดมูลจะมีโอกาสพบผลบวกตอเชื้อ B. melitensisเปน 2.87 เทา เปรียบเทียบกับฝูง
แพะท่ีมีการทําความสะอาดโรงเรือนและกําจัดมูลออก (Coelhoa et al., 2013)  
  วิธีการการควบคุม ปองกันและกําจัดโรคที่ดีที่สุดคือ การกําจัดหรือทําลายสัตวที่เปนโรคหรือ
ติดเชื้อ เพื่อเปนการคัดกรองแพะที่เปนโรคออกจากฝูงใหเปนไปอยางเร็วที่สุด รวมทั้งควรมีการเฝาระวังโรค
อยางตอเนื่องและมีมาตรการในการควบคุมโรคที่ชัดเจน เชน มาตรการการทดสอบโรค ซึ่งจากการศึกษาของ
สุวิมลและคณะ (2557) โดยพบวาฟารมท่ีมีการตรวจโรคบรูเซลโลซีสจะสามารถลดโอกาสของการพบโรค 11.1 
เทาเมื่อเปรียบเทียบกับฟารมที่ไมเคยมีการตรวจโรค มาตรการคัดแพะที่ใหผลบวกออกจากฝูงและทําลายแพะ
ที่ติดเชื้อ โดยทําการเก็บตัวอยางซีรั่มเพ่ือตรวจโรคซ้ําทกุเดือนจนกวาจะไมพบผลการทดสอบเปนบวกติดตอกัน 
3 ครั้ง และทําการตรวจซ้ําทุก 6 เดือน ถือเปนการควบคุมโรคที่สําคัญ (สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรค
สัตว, 2547) โดยใชรวมกับมาตรการควบคุมการเคลื่อนยายสัตวที่เปนโรค (Andrea et al., 1998) รวมทั้งการ
ตรวจสอบโรคกอนที่จะนําแพะเขามาเลี้ยงรวมฝูงใหม ตลอดจนการเพิ่มคาชดเชยการทําลายแพะที่เปนโรค 
จะชวยลดอัตราการเกิดโรคภายในฝูง เปนการปองกันโรคแพรไปสูสัตวและคนที่เกี่ยวของตอไป นอกจากนี้การ
จัดทําเบอรหูสัตวจะทําใหสามารถติดตามตัวสัตวที่ติดเชื้อออกจากฝูงสัตวปกติ การประชาสัมพันธใหความรูแก
เกษตรกรและประชาชนเรื่องโรคและผลกระทบของโรคบรูเซลโลซีสที่สามารถติดตอมาสูคนและสรางความ
เสียหายทางเศรษฐกิจเพื่อใหมีการระมัดระวังมิใหเกิดกับคนและสัตว การจัดทํามาตรฐานฟารมและฟารม
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ปลอดโรคอยางตอเนื่องรวมทั้งการสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรในการเขารวมโครงการดังกลาว เชน ใหการ
สนับสนุนดานปจจัยการผลิตในการปรับปรุงฟารมใหไดตามเกณฑการรับรองมาตรฐานฟารม (มีรั้วรอบฟารมที่
สามรถปองกันสัตวพาหะ มีระบบปองกันและทําลายเชื้อโรค ควบคุมบุคคลและยานพาหนะเขา – ออก มีการ
กําจัดของเสียโดยไมกอใหเกิดมลภาวะ มีระบบการจัดเก็บขอมูลและมีการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว) การ
สงเสริมดานราคาหรือการประกนัราคาเปนตน การสงเสริมความรูเทคนิควิธีการผสมเทียมในแพะเพื่อลดความ
ตองการพอพันธุและลดโอกาสการแพรกระจายของโรคโดยการยืมพอพันธุระหวางฟารม การมีมาตรการในการ
เคลื่อนยายสัตวภายในและนอกจังหวัด การนําระบบภูมิศาสตรสาระสนเทศมาใชในการบริหารและวางแผน
ควบคุมกําจัดโรคนาจะเปนวิธีการที่สามารถกําจัดโรคนี้ใหหมดไปได  
 

สรุป 
  ระหวางเดือน ตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562 พบความชุกโรคแทงติดตอในแพะรายตัว 
รอยละ 0.86  และรายฟารมรอยละ 6.99  ปจจัยเสี่ยงตอการพบผลบวกตอโรคแทงติดตอระดับรายตัว  คือ
ปจจัยของขนาดฟารมที่มีมากกวาหรือเทากับ 50 ตัว และฟารมที่มีประวัติเคยพบโรค  สวนปจจัยเสี่ยงระดับ
รายฝูง  คือการไมมีการใชน้ํายาฆาเชื้อโรคภายในฟารม  จากขอมูลสามารถที่จะนําไปใชในการวางแผนจัดการ
ภายในฟารมในการควบคุมและปองกันปญหาโรคแทงติดตอ  หากเกษตรกรจัดการทั้ง 3 ปจจัยนี้ใหเหมาะสมก็
จะสามารถแกปญหาโรคแทงติดตอในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     

 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการทดสอบโรคในพื้นที่อยางตอเนื่อง เนื่องจากยังมีการพบความชุกของการพบผลบวกทาง

ซีรั่มตอการติดเชื้อ Brucella melitensis 
2. กรณีพบผลบวกแนะนําใหเกษตรกรทําลายแพะท่ีพบผลบวกตามหลักวิชาการของกรมปศุสัตว 
3. ควรมีการศึกษาปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคเปนประจําเพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนด

มาตรการการปองกันและควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ควรมีการประชาสัมพันธแนะนําใหเกษตรกรฟารมแพะทุกฟารมหากมีการนําพอแมพันธและ 

แพะรุนจากฟารมที่ปลอดโรค  กอนนําเขารวมฝูงควรจะมีใบอนุญาตในการเคลื่อนยายสัตว  
และผลการตรวจทางหองปฏิบัติการประกอบการเคลื่อนยายจากพื้นที่ตนทาง และตองแจง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอในพื้นที่ทุกครั้งที่มีการยายแพะเขารวมฝูง 

5. ประชาสัมพันธใหความรูแกเกษตรกรและประชาชนใหรับรูเรื่องโรคแทงติดตอที่สามารถติดตอ
มายังคนไดและสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากฝูงแพะที่ติดเชื้อตองถูกทําลายเพื่อเปน
การควบคุมโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว 

6. ควรมีการสงเสริมใหเกษตรกรผูเลี้ยงแพะเปนฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่
เหมาะสม (Good Farming Mangement) 

7. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู ทัศนคติของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในเรื่องของการปองกัน
โรคและการควบคุมโรค  เพื่อแกปญหาเกี่ยวกับความรูและทัศนคติในการปองกันและควบคุมโรค
ที่ถูกตอง 

8. ควรมีการทดสอบโรคซ้ําในฝูงแพะที่มีประวัติการเกิดโรคอยางตอเนื่อง 
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9. ควรจัดตั้งกลุมผูเลี้ยงแพะเพื่อใชเปนศูนยขอมูลประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเลือกซื้อแพะที่ควรมา
จากแหลงปลอดโรคและใชเปนเครือขายในการควบคุม ปองกันไมใหเกิดการระบาดของโรค  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณสัตวแพทยหญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิที่ใหความสนับสนุนและความ

เห็นชอบในการเสนอผลงาน เจาหนาที่กลุ มพัฒนาสุขภาพสัตว  สํ านักงานปศุสัตวจั งหวัดชัยภูม ิ
และเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ใหความรวมมือในการเก็บตัวอยางซีรั่มเจาหนาที่ศูนยวิจัย 
และพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางจังหวัดสุรินทรที่อนุเคราะหในการตรวจวิเคราะห
ซีรั่ม 
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษาปจจัยเสี่ยงตอการพบผลบวกตอโรคแทงติดตอในแพะ 
 

ชื่อ – สกุล ผูใหสัมภาษณ (นาย/นาง/นางสาว)          
ที่อยู               
ที่ตั้งโรงเรือนฝูงแพะ  หมูที่ ตําบล    อําเภอ   จังหวัด    
1) จํานวนแพะ เพศ  ผู  ตัว  เมีย  ตัว   
2) อายุแพะภายในฝูง   < 4 ป  ตัว   ≥ 4 ป  ตัว    
3) จํานวนแพะภายในฝูง   < 50 ตัว  □ 
    ≥ 50 ตัว   □ 
4) ประวัติเคยพบโรคแทงติดตอภายในฟารม  
  □ มี 
  □ ไมมี 
 
5) มีการเลี้ยงแพะรวมกับสัตวชนิดอื่น เชน โค กระบือ สุกร แกะ 
  □ มี 
  □ ไมมี 
 
6) มีการนําแพะตัวใหมเขามาเลี้ยงรวมฝูงเปนประจํา □ 
  □ มี 
  □ ไมมี 
7) มีการใชน้ํายาฆาเชื่อโรคภายในฟารมเปนประจํา  
  □ มี 
  □ ไมมี 
 
 
 
 

 


