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การสอบสวนโรคบรูเซลโลซิสในแพะ ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย  
จังหวัดกาญจนบุร ีสิงหาคม 2555 

พรศักดิ์  ประสมทอง1                 มาโนชญ  บุญรอด2 

บทคัดยอ 

หนวยเฉพาะกิจควบคุมโรคระบาดสัตวสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการ
สอบสวนการระบาดของโรคบรูเซลโลซิสในแพะ ในพื้นที่ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี ระหวางวันที่ 7–21 สิงหาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาความชุกของการพบ
ผลบวกทางซีรัมตอโรคบรูเซลโลซิส  คนหาปจจัยเสี่ยงของการระบาด และกําหนดแนวทางการ
ควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรค  โดยสุมเก็บตัวอยางซีรัมแพะจากฟารมเกษตรกรใน
พื้นที่ตําบลบอพลอย  อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 35 ฟารม รวม 320 ตัวอยาง เพื่อ
ตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ Brucella melitensis ดวยวิธี Rose Bengal Test , Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay และตรวจยืนยันดวยวิธี Complement Fixation Test  สํารวจปจจัยเสี่ยงที่
สงผลตอการติดเชื้อ B.melitensis ในแพะ โดยใชแบบสัมภาษณเกษตรกรผูเล้ียงแพะเพื่อเก็บขอมูลที่
จําเปนจากเจาของฟารมแพะ ทําการวิเคราะหทีละตัวแปร เพื่อหาความเกี่ยวเนื่องระหวางผลบวก
ของโรคบรูเซลโลซิสในแพะ กับปจจัยเส่ียงที่เปนสมมติฐานในระดับรายฟารม ผลการศึกษาพบ
ผลบวกรายฟารมและรายตัวเทากับ 51.42 % (18/35) และ  15.31% (49/320) ตามลําดับ ปจจัยเสี่ยง
ตอการแพรกระจายของโรค คือ ฟารมที่เคยตรวจพบโรคบรูเซลโลซิสในแพะมากอน (OR=9.38 ; 
95% CI=1.64-53.62 ; p=0.006) และฟารมที่มีประสบการณการเลี้ยงแพะนอยกวา 2 ป (OR=19.20 ; 
95% CI=3.17-116.46 ; p<0.001) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบความชุกของโรคบรูเซลโลซิสอยูใน
ระดับสูงทั้งรายฟารมและรายตัว ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันและควบคุมโรคบรูเซลโลซิสอยางยั่งยืน 
ควรเนนใหเกษตรกรผูเล้ียงแพะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค และตรวจหาแอนติบอดีตอ 
โรคบรูเซลโลซิส และกําจัดแพะตัวที่ใหผลบวกออกจากฟารมอยางตอเนื่อง 
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Outbreak Investigation of Brucellosis among goats in Bo Phloi Sub District, 
 Bo Phloi District, Kanchanaburi Province, August 2012 

Pornsak  Prasomtong1      Manoch  Boonrawd2 
 

From August 7th to 21th, 2012, a rapid and response team of Kanchanaburi Provincial 
Livestock office conducted an investigation of outbreak of brucellosis among goats in Bo Phloi 
sub district, Bo Phloi district in Kanchanaburi province. The main objectives of the 
epidemiological investigation were to verify the outbreak, study a burden of disease in goats, 
evaluate risk factors, and provide prevention and control measures.  The study population was 
320 goat samples from 35 goat farms in Bo Phloi sub district by using a simple random sampling 
technique. All serum specimens  were tested parallel testing by Rose Bengal Test and Enzyme-
Linked Immunosorbent Assay, and confirmed Brucella melitensis by Complement Fixation Test. 
All owners of the goat farms were interviewed to elicit information on risk factors related to 
brucellosis in the goat herds. Odds ratios and 95% confidence intervals were estimated by 
univariate logistic regression. Overall prevalence of IgG anti-brucellosis among 320 goats was 
15.31% and herd prevalence among 35 farms was 51.42%. Farm with positive results for 
brucellosis infection from the previous record was associated with brucellosis  (OR=9.38 ; 95% 
CI=1.64-53.62 ; p=0.006) and the owners of the goat farms had less than two years farming 
experienced was associated with brucellosis (OR=19.20 ; 95% CI=3.17-116.46 ; p<0.001). This 
study represented a high prevalence of Brucella melitensis infection in both of individual goats 
and herds. To sustainable control and prevention of brucellosis, strengthen the goat farmers 
knowledge to address brucellosis, regular test for brucellosis and elimination of the positive goats 
were implemented.  
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บทนํา 
 

โรคบรูเซลโลซิส มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียอยูในจีนัส (genus) Brucella มักพบในสัตวเล้ียง
ลูกดวยนม เชน B. abortus ในโค B. ovis ในแกะ B. suis ในสุกรและ B. melitensis ในแพะ การติดตอ
ของโรคนี้ในสัตว จะติดโดยทางสิ่งคัดหล่ังจากระบบสืบพันธุ (Lopes et al, 2010) เชน ส่ิงคัดหล่ัง
จากการคลอด น้ําเชื้อจากพอพันธุ สัตวที่เปนโรคนี้จะพบอาการแทง รกคาง อัณฑะอักเสบ และขอ
อักเสบ โดยเฉพาะในสัตวเพศผูที่เปนพาหะกระจายโรคในฟารม บางครั้งพบวาสัตวแทงลูกในระยะ
ปลายหรือคลอดไดแตลูกตาย หรืออาจคลอดลูกตามปกติแตลูกสัตวออนแอ (มนยา, 2552) 
นอกจากนี้โรคบรูเซลโลซิสยังเปนโรคติดตอระหวางสัตวและคนซึ่งมีความรุนแรงโดยผูปวยจะมี
อาการ มีไขขึ้นๆลงๆ ปวดหัว ออนแรง เหงื่อออก ส่ัน ปวดขอ ซึม ปวดตามตัว (วรยา, 2554) ทั้งนี้
สามารถติดโรคนี้ไดจากการสัมผัสโดยตรงจากสัตวที่ติดเชื้อ  และการกินน้ํานมและผลิตภัณฑที่ 
ติดเชื้อโรคนี้ (CDC, 2012) มักติดตอถึงคนที่อยูในกลุมเสี่ยงเชน เกษตรกรผูเล้ียงแพะ 

การปองกันโรคบรูเซลโลซิสในมนุษยนั้น  จึงจําเปนตองมีการควบคุมและกักโรค 
ในปศุสัตว ซ่ึงในการควบคุมโรคจึงตองทราบสภาวะโรคและปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดโรคโดยเฉพาะ
บริเวณที่มีการเลี้ยงแพะหนาแนน ในจังหวัดกาญจนบุรีมีการเลี้ยงแพะ 341 ราย 22,867 ตัว  
(กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2554) และยังมีรายงานพบผูปวยโรคบรูเซลโลซิส 
จํานวน 2 ราย ในป 2555 การสอบสวนทางระบาดวิทยา ที่มีจุดมุงหมายในการคนหาขอเท็จจริงของ
การเกิดโรค โดยการรวบรวมขอมูลทางระบาดวิทยา ขอมูลส่ิงแวดลอม รวมทั้งขอมูลที่แสดงถึง
ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการระบาดของโรค (ภาวิน, 2550) โดยสามารถอธิบายใหเห็นลักษณะของ
ปญหา ทั้งขนาด ขอบเขต และการกระจายของโรค การกระจายตามพื้นที่ และปจจัยที่มีอิทธิพล
สําคัญตอการระบาด 

วันที่ 7 สิงหาคม 2555 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี ไดรับรายงานจากสํานักงาน 
ปศุสัตวอําเภอบอพลอย วาพบแพะของเกษตรกรมีอาการคลายโรคบรูเซลโลซิสในพื้นที่ ตําบล 
บอพลอย อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี หนวยเฉพาะกิจควบคุมโรคระบาดสัตวสํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี จึงไดดําเนินการสอบสวนและวางแผนการควบคุมโรคบรูเซลโลซิสใน
แพะระหวางวันที่ 7-21 สิงหาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาความชุกของการพบผลบวกทาง
ซีรัมตอโรคบรูเซลโลซิสในแพะ คนหาปจจัยเสี่ยงของการระบาด และกําหนดแนวทางการควบคุม
และปองกันการแพรระบาดของโรคที่เหมาะสม 

 
 
 
 



4 
 

วิธีการศึกษา 
การสุมตัวอยางแพะ  

สุมตัวอยางประชากรแพะในพื้นที่ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
ในชวงเดือน สิงหาคม 2555 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) คํานวณ
ขนาดตัวอยางแพะในแตละหมูบาน โดยใชขอมูลประชากรสัตวของปศุสัตวตําบลประจําป 2555 ซ่ึง
มีประชากรแพะจํานวนรวม 1,497 ตัว ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Win Episcope 2.0, Civil, The 
University of Edinburgh) โดยใชคาเปอรเซ็นตความชุก (Estimated prevalence) ของโรคบรูเซลโลซิส
ในแพะที่ 10% คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (% of accepted error) 5% ที่ระดับความ
เชื่อมั่น (Confidence Interval ; CI) 95% คํานวณตัวอยางแพะที่ทําการศึกษาไดอยางนอย  
127 ตัวอยาง และเพื่อใหมั่นใจวาตัวอยางที่ไดจะเปนตัวแทนของประชากร จึงไดทําการกระจาย
จํานวนตัวอยาง ตามสัดสวนประชากรแพะที่มีอยูในแตละหมูบาน ไดฟารมแพะ 35 ฟารม รวม
จํานวนตัวอยาง 320  ตัวอยาง (ตารางที่ 1)  กําหนดจํานวนตัวอยางดังนี้ ฟารมที่มีจํานวนแพะตั้งแต 
30 ตัวขึ้นไปจะเก็บตัวอยาง 15 ตัวตอฟารม สวนฟารมที่มีจํานวนแพะนอยกวา 30 ตัว จะเก็บ
ตัวอยาง 5-10 ตัวตอฟารม  

ตารางที่ 1  สัดสวนของจํานวนตัวอยางที่สุมตรวจเทยีบกบัจํานวนประชากรของแพะในพื้นที ่
ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ป 2555  

หมู 
ประชากรแพะ* จํานวนตัวอยางที่สุมตรวจ 

แพะ (%) ฟารม (%) แพะ (%) ฟารม (%) 
2 448(29.93) 10(28.57) 112(35.00) 10(28.57) 
3 95(6.35) 2(5.71) 24(7.50) 2(5.71) 
4 286(19.10) 5(14.29) 43(13.44) 5(14.29) 
5 20(1.34) 2(5.71) 19(5.94) 2(5.71) 
6 12(0.80) 1(2.86) 4(1.25) 1(2.86) 
7 216(14.43) 2(5.71) 14(4.38) 2(5.71) 
8 289(19.31) 10(28.57) 75(23.44) 10(28.57) 
11 131(8.75) 3(8.57) 29(9.06) 3(8.57) 
รวม 1,497(100) 35(100) 320(100) 35(100) 
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การเก็บตัวอยางซีรัมและการตรวจวินิจฉัย 
แพะที่ทําการเก็บซีรัมมีอายุตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป เก็บตัวอยางจากเสนเลือดดําบริเวณคอ 

(Jugular vein)โดยใชโมโนเว็ท และตั้งทิ้งไวใหซีรัมแยกออกมา นํามาปนแยกซีรัมดวย centrifuge 
ปนที่ 1,500 รอบในเวลา 10 นาที และเก็บซีรัมไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียลและรวบรวมสง
หองปฏิบัติการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
อยางรวดเร็ว ตรวจสอบการติดเชื้อ B. melitensis ในแพะทางซีรัมวิทยาดวยวิธี Rose Bengal Test 
(RBT) , Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) และยืนยันดวยวิธี Complement Fixation 
Test (CFT)  
 
การเก็บขอมูลเพื่อหาปจจัยเสี่ยง 

สํารวจขอมูลพื้นฐานของฟารมแพะและปจจัยเสี่ยงของการไดรับเชื้อโรคโดยใช
แบบสอบถาม ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเจาของฟารมแพะหรือผูที่เล้ียงแพะในวันที่
เก็บตัวอยาง เพื่อสํารวจขอมูลที่อาจเปนปจจัยเสี่ยง เชน ประวัติการเกิดโรค การใชแปลงหญา
รวมกัน ประสบการณการเลี้ยง การใชพอพันธุ การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 
เปนตน รวบรวมผลการตรวจวินิจฉัยโดยกําหนดนิยาม แพะที่ใหผลบวกตอเชื้อ Brucella ดังนี้ 
 นิยามสัตวปวย 

สัตวปวย หมายถึง แพะที่ใหผลบวกทางซีรัมวิทยาตอเชื้อ B. melitensis จากการตรวจดวย
วิธี Rose Bengal Test (RBT), Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) และยืนยันดวยวิธี 
Complement Fixation Test (CFT)  

ฟารมที่ตรวจพบแพะที่ใหผลบวกตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป ถือวาฟารมนั้นใหผลบวกตอการ
ทดสอบโรค และแสดงการกระจายตัวของฟารมแพะที่ใหผลบวก ลงบนแผนที่โดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
การวิเคราะหผล 
 นําผลการทดสอบที่ไดคํานวณคารอยละของจํานวนแพะรายตัวและรายฟารมที่ตรวจพบ
แอนติบอดีตอเชื้อ B. melitensis โดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหความสัมพันธระหวางการพบ
แอนติบอดีตอเชื้อ B. melitensis กับปจจัยเสี่ยงที่เปนสมมติฐานแบบรายฟารม โดยใชวิธีการศึกษา
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional) คํานวณคา Odds Ratio (OR), 95% Confidence Interval และ คา 
P-Value  โดยใชโปรแกรม  Epi Info  
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ผลการศึกษา 

ผลการตรวจแอนติบอดีตอโรคบรูเซลโลซิสในฟารมแพะ ดวยวิธี RBT, ELISA และยืนยัน
ดวย CFT ตามลําดับตรวจโดยศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี พบผลบวก รายฟารมและรายตัวเทากับ 51.42 % (18/35) และ 15.31% (49/320) 
ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2  ความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในแพะ ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

หมู 
จํานวน 
ฟารม 

(ฟารม) 

ผลบวก 
รายฟารม 
(ฟารม) 

ความชุก 
รายฟารม 

(%) 

แพะทั้งหมด 
(ตัว) 

สง 
ตัวอยาง 

(ตัว) 

ผลบวก 
รายตัวสัตว 

(ตัว) 

ความชุก 
รายตัวสัตว 

(%) 
2 10 9 90 448 112 27 24 
3 2 0 0 95 24 0 0 
4 5 3 60 286 43 5 11.62 
5 2 1 50 20 19 3 15.78 
6 1 0 0 12 4 0 0 
7 2 1 50 216 14 3     21.42 
8 10 3 30 289 75 10 13.33 
11 3 1 33.33 131 29 1 3.4 
รวม 35 18 51.42 1497 320 49 15.31 
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จัดทําแผนที่แสดงจุดเกิดโรค ที่ตั้งฟารมแพะแสดงการกระจายตัวของฟารม เสนทางคมนาคม  
(ภาพท่ี 1) ทําใหเจาหนาที่ปศุสัตวสะดวกในการควบคุมโรคมากยิ่งขึ้นโดยทําใหทราบพื้นที่ ที่ตั้ง
ฟารมแพะในรัศมีดังกลาว รวมถึงการกําหนดจุดตรวจในเสนทางหลักไดชัดเจนและแมนยํา 

 
รูปท่ี 1  แผนที่การกระจายตัวโรคบรูเซลโลซิสในแพะ ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
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ปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธตอการติดเชื้อโรคบรูเซลโลซิสในแพะอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ไดแก ฟารมที่เคยตรวจพบโรคบรูเซลโลซิสในแพะมากอน (OR=9.38 ; 95% CI=1.64-53.62 ; 
p=0.006) และฟารมที่มีประสบการณการเลี้ยงแพะนอยกวา 2 ป (OR=19.20 ; 95% CI =3.17-116.46 ; 
p=<0.001) สวนปจจัยอ่ืนๆ เชน มีการใชพอพันธในการผสม มีการใชแปลงหญารวมกัน และการ
ปลอยแปลงหญา ไมพบความสัมพันธตอการติดเชื้อโรคบรูเซลโลซิสในแพะอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ (ตารางที่ 3)  

ตารางที่ 3  แสดงปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคบรูเซลโลซิส ในพื้นที่ ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย  
    จังหวัดกาญจนบุรี 

ปจจัยเสี่ยง 
มีปจจัยเสี่ยง ไมมีปจจัยเสี่ยง 

(95% CI) OR p value 
ปวย ไมปวย ปวย ไมปวย 

มีการใชพอพันธุในการผสม 14 11 4 6 0.43-8.48 1.91 0.392 

ฟารมท่ีเคยตรวจพบโรคบรูเซลโลซิสในแพะ 10 2 8 15 1.64-53.62 9.38 0.006* 

มีการใชแปลงหญารวมกัน 15 13 3 4 0.29-8.18 1.54 0.612 

การปลอยแปลงหญา 17 15 1 2 0.19-27.55 2.27 0.512 

มีประสบการณการเลี้ยงแพะนอยกวา 2 ป 16 5 2 12 3.17-116.46 19.20 <0.001* 

*p value significant 

มาตรการควบคุมและปองกันโรค 

มาตรการเบื้องตนเพื่อการควบคุมโรค 
1. ประกาศโรคระบาดชั่วคราวโรคบรูเซลโลซิสชนิดแพะ และหามมีการเคลื่อนยายสัตวใน

พื้นที่ตําบลบอพลอย อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
2. จัดทําทะเบียนประวัติสัตวทุกฟารมในพื้นที่เกิดโรค  
3. คนหาแพะปวยเปนโรคบรูเซลโลซิส และกรณีพบสัตวปวยเปนโรค ตองทําการแยกสัตว

ปวยออกจากฟารมทันที 
4. ประชาสัมพันธ เตือนภัยโดยหนวยเฉพาะกิจควบคุมโรคระบาดสัตว ดําเนินการเชิงรุก 

ตรวจเยี่ยมใหความรูในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคบรูเซลโลซิสในแพะทุกฟารม  
5. ประชุมชี้แจงใหกลุมผูเล้ียงแพะในพื้นที่เกิดโรคมีความรูในโรคระบาดและการปองกัน

ตนเองจากโรคบรูเซลโลซิส 
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มาตรการระยะยาวเพื่อปองกันไมใหเกิดการระบาด 
1. กรณีมีเกษตรกรผูเล้ียงแพะรายใหมใหมีการขึ้นทะเบียนและตรวจโรคบรูเซลโลซิส 
2. สงเสริมใหเกษตรกรพัฒนาฟารมตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ และเปน

ฟารมปลอดโรคบรูเซลโลซิส พัฒนาฟารมแพะเปนฟารมมาตรฐาน  
3. ใหความรูกับเกษตรกรดานการเลี้ยง และการปองกันโรคในแพะ รวมทั้งใหสุขศึกษาแก

เกษตรกรในการปองกันตนเองจากการสัมผัสสิ่งคัดหล่ัง เชน เลือด น้ําคร่ํา ซากสัตว รวมทั้งการ
บริโภคแพะและผลิตภัณฑจากแพะ 

4. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจในแผนการเฝาระวังโรคบรูเซลโลซิสในหนวยงานของ  
ปศุสัตวเขต 7 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี 
หนวยงานดานสาธรณสุข  

5. ประสานงานแนวระนาบระหวางหนวยงานภายในจังหวัดและภายในเขตเพื่อลดข้ันตอน
การทํางาน เชน การออกสอบสวนโรคพรอมกันกรณีพบโรคสัตวติดคนโดยไมตองรอหนังสืออยาง
เปนทางการ 

6. สรางเครือขายการเฝาระวังโรคบรูเซลโลซิสในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการจัดตั้งกลุม
เกษตรกรผูเล้ียงแพะทําใหเกษตรกรสามารถรับรูขาวสารและสามารถควบคุมโรคไดอยางทันทวงที
กรณีเกิดโรคระบาดขึ้น  

7. บูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ เชน หนวยงานทางดานสาธารณสุข 
หนวยงานทางดานปศุสัตว หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนําชุมชน เพื่อใหเกิดองค
ความรู สามารถเขาถึง และควบคุมสถานการณการเกิดโรคไดอยางมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ 
 

วิจารณผล 

การตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อบรูเซลโลซิสในแพะจากการศึกษาครั้งนี้พบความชุก 
รายตัว 15.31% และรายฟารม 51.42% สูงกวาที่มีรายงานความชุกทางซีรัมวิทยาโรคบรูเซลโลซิส
ในแพะภาคตะวันตกของประเทศไทยรายตัว 5.08% และรายฟารม 18.39% (ชองมาศ และคณะ, 
2555)  เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาโรคบรูเซลโลซิสในแพะพื้นที่จังหวัดชันนาทที่มีความชุก 
รายตัว 1.33% และรายฟารม 14.08% (วัชรพงษ, 2554) พบวาการศึกษาครั้งนี้ความชุกสูงกวาทั้ง
ระดับรายตัวและรายฟารม ผลการศึกษาครั้งนี้บงชี้ไดวาในพื้นที่นี้จําเปนตองดําเนินการควบคุม 
โรคบรูเซลโลซิสอยางเขมงวด และตอเนื่องมากขึ้นเพื่อใหความชุกของโรคทั้งระดับรายตัวและ 
รายฟารมลดลง 

จากการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อโรคบรูเซลโลซิส ที่ทําใหพบ
ผลบวกตอโรคบรูเซลโลซิสในแพะที่คอนขางสูงในพื้นที่ คือมีฟารมที่เคยตรวจพบโรค (OR=9.38 ; 95% 
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CI=1.64-53.62) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาที่จังหวัดนนทบุรี โดยกลาววาฟารมแพะที่เคยตรวจพบ
โรคบรูเซลโลซิสมีความสัมพันธกับการติดเชื้อโรคบรูเซลโลซิสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(OR=70.50 ; 95% CI=4.89-1017.21) (จรูญศักดิ์และกิตติ, 2552) และสอดคลองกับการศึกษาที่
จังหวัดชัยนาทพบวาฟารมแพะที่ เคยมีประวัติแทงมีโอกาสพบผลบวกทางซี รัมวิทยาตอ                  
โรคบลูเซลโลซิสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (OR=36.67 ; 95% CI=6.23-213.91) (วัชรพงษ, 2554) 
เนื่องจากแพะที่ติดโรคบรูเซลโลซิสเปนการติดเชื้อแบบเรื้อรัง บางตัวมักไมคอยแสดงอาการชัดเจน 
การจะยืนยันแพะติดโรคบรูเซลโลซิสจะตองมีการตรวจทางซีรัมวิทยา ซ่ึงถามีแพะที่มีการการติด
เชื้อทําใหเปนตัวอมโรคและสามารถแพรเชื้อใหตัวอ่ืน (คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2554) ดังนั้นเพื่อจะทําใหฟารมนั้นปลอดโรคควรมีการตรวจซีรัมแพะอยางนอยปละ 
2 คร้ัง ถาพบแพะที่มีผลบวกใหคัดออกหรือทําลายทันที นอกจากนี้ปจจัยอ่ืนๆ เชน การใชพอพันธุ
ในการผสม การใชแปลงหญารวมกัน การปลอยแปลงหญา อาจมีแนวโนมเปนปจจัยในการติด     
โรคบรูเซลโลซิสในแพะได (มนยา, 2552)  ถึงแมวาในการศึกษานี้ไมพบความสัมพันธตอการติด
เชื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากขนาดกลุมประชากรที่ทําการศึกษามีขนาดเล็ก  

เนื่องจากไมมีการตรวจโรคบลูเซลโลซิสออยางตอเนื่อง อีกทั้งแพะมีราคาสูงจึงทําใหมี
เกษตรกรรายใหมสนใจเลี้ยงโดยไมมีการศึกษาหาความรู มาตรการการคนหาแพะที่เปนโรคเพื่อ
ปองกันการแพรกระจายของโรคและการใหความรูดานโรคระบาดจึงเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากเปน
โรคที่สามารถติดตอมาสูคนการใหความรูความเขาใจในการปองกันตนเองของเกษตรกรผูเล้ียงแพะ
ในพื้นที่ที่มีการระบาด การควบคุมโรคที่สําคัญคือการประสานความรวมมือและการบูรณาการ
ทํางานระหวางหนวยงานทั้งดานสาธารณสุขและปศุสัตว (พฤฒิ และสามารถ, 2551) ทําใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางดานระบาดวิทยาและสามารถแกปญหาการเกิดโรคระบาดไดทันตอ
สถานการณ 

ขอเสนอแนะ 
1. สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาการเลี้ยงแพะระดับจังหวัด ระดับเขต รวมทั้งงานวิจัย

เกี่ยวกับโรคบรูเซลโลซิสทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค 
2. จัดระบบพี่เล้ียงเพื่อดําเนินการสรางบุคลากรในระดับชุมชน สรางผูรับผิดชอบ 

รายโรคในภารกิจการเปนพี่เล้ียงใหนักระบาดวิทยาในสวนภูมิภาค 
3. ประสานผูเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยาในการสอบสวนโรคและดําเนินการเฝาระวังโรค 

ตรวจโรค ในพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ  
4. ใหความรูในการปองกันตนเองจากโรคและหลักการเลี้ยงสัตว การปองกันโรคระบาด

ใหกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง 
5.ควรมีการตรวจโรคบรูเซลโลซิสในแพะเปนประจําทุกปและตอเนื่อง 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ปศุสัตวเขต 7 คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานปศุสัตวอําเภอบอพลอย    
องคการบริหารสวนตําบลบอพลอย  
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