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บทคัดย่อ 
โรคบรูเซลลาในแพะเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน (zoonotic disease) ทีส่ำคัญของประเทศไทย เป็น

หนึ่งในโรคติดต่อในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวังควบคุม
โรคโดยมีโครงการสำรวจความชุกของโรคบรูเซลลาในแพะแกะเป็นประจำทุกปีเพ่ือเฝ้าระวังอาการทางคลินิก และ
สำรวจสุขภาพของแพะแกะในภาพรวมทั้งประเทศ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจระดับความชุกของ    
โรคบรูเซลลาในฟาร์มแพะเนื้อในจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างปี 2558-2562 เพ่ือเป็นข้อมูลในการให้คำแนะนำด้านการ
ควบคุมป้องกันโรคให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที ่ ใช้วิธีการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross - sectional study) โดยเก็บ
ตัวอย่างซีรัมจากแพะเนื้อทุกตัวในฝูงที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปในทุกอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งหมด 422 ฝูง 
ตัวอย่างซีรัมทั้งหมด 16,692 ตัวอย่าง นำมาศึกษาข้อมูลในระดับฝูงและระดับตัวสัตว์ ตัวอย่างซีรัมถูกส่งไปตรวจ
ห้องปฏิบัติการทีส่ถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ใช้วิธี modified Rose Bangal test (mRBT) ในการ
ตรวจคัดกรอง และตรวจยืนยันผลบวกด้วยวิธี Complement fixation test (CFT) ผลการศึกษาพบว่าผลบวกทาง
ซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาในแพะเนื้อระหว่างปี 2558 – 2562 ระดับฝูงพบผลบวกร้อยละ 6.16 (26/422) ระดับตัวสัตว์
พบผลบวกร้อยละ 0.68 (114/16,692) ในฝูงสัตว์ที่พบผลบวกมีผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับตัวสัตว์     
ร้อยละ 2.57 (115/4,483) โดยเมื่อจำแนกข้อมูลเป็นรายปี พบว่าปี 2561 ผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับฝูง
สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 7.09 (10/141) และปี 2559 ผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับตัวสัตว์ในฝูงแพะเนื้อที่เกิด
โรคมีค่าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 8.25 (24/291) และเมื่อจำแนกข้อมูลเป็นรายอำเภอ พบว่าอำเภอท่าช้างพบผลบวก
ทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับตัวสัตว์สูงสุดร้อยละ 3.10 (8/258) และอำเภอค่ายบางระจันพบผลบวกทางซีรัมต่อ
เชื้อบรูเซลลาระดับตัวสัตว์ในฝูงที่เกิดโรคสูงสุดร้อยละ 26.32 (10/38) จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าระดับความชุกของ
โรคบรูเซลลาในแพะเนื้อของจังหวัดสิงห์บุรีในช่วงปี 2558 – 2561 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ในปี 2562 ความชุกของ
โรคมแีนวโน้มลดลง มาตรการควบคุมโรคด้วยการเฝ้าระวังเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้เกษตรกร
ยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good 
Agricultural Practices; GAP) และมาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good 
Farming Management; GFM) มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้อุบัติการณ์ของโรคลดลง และนำไปสู่การกำจัดโรคนี้
ออกจากฟาร์มแพะเนื้อได้อย่างถาวร 
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Seroprevalence of brucellosis in meat goat farms in Singburi province during 2015-2019 
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Abstract 

Brucellosis is one of the most important zoonotic disease in goat and was consisted in 
Thailand Animal Epidemics Act B.E. 2558 (2015). For this reason, Department of Livestock 
Development (DLD) has launched yearly brucellosis surveillance campaign in goat and sheep 
farms to monitor diseases status. The objectives of this study were to determine brucellosis 
prevalence in meat goat farms in Singburi province during 2015-2019 and gather this information 
for disease prevention and control strategy planning. Serum samples were collected from meat 
goat age over 6 months in every district of Singburi province. Laboratory testing was conducted 
by the National Institute of Animal Health (NIAH). 16,692 samples from 422 farms were screened 
by modified Rose Bangal test (mRBT) and confirmed positive results by Complement fixation test 
(CFT). Laboratory results shown that seroprevalence of brucellosis in farm level was 6.16% 
(26/422) and in animal level was 0.68% (114/16,692). Seroprevalence of animals in positive farms 
was 2.57% (115/4,483). In 2018, seroprevalence in farm level was highest as 7.09% (10/141) while 
seroprevalence of animals in positive farms was highest as 8.25% (24/291) in 2016. The highest 
prevalence in animal level was in Tha Chang district 3.10% (8/258) and highest prevalence in 
animal level of positive herd was in Khai Bang Rachan district, 26.32% (10/38). During 2015-2018 
seroprevalence of brucellosis was increased but slightly decreased in 2019. This study has shown 
the result of intensive brucellosis control measures of DLD. But to complete elimination of 
brucellosis from goat farms it also needs promotion of farms biosecurity and continuing of 
surveillance and control policies.  
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บทนำ 
โรคบรูเซลลา หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) (ชื่อพ้อง Undulant fever, Mediterranean fever หรือ 

Malta fever) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย genus brucella เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์ และโรคสัตว์ติดคน โดยเชื้อ    
ทำให้เกิดโรคใน แพะ แกะ โค กระบือ สุกร  สุนัข ม้า และสัตว์ฟันแทะ ซึ่ง Brucella melitensis ทำให้เกิดโรคใน
แพะและแกะ เชื้อบรูเซลลาในสัตว์ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ และเกิดการแท้ง  แพะเพศผู้จะมี
อาการข้ออักเสบ อัณฑะอักเสบ ท่อเก็บน้ำเชื ้ออักเสบ สัตว์สามารถขับเชื ้อแบคทีเรียออกจากร่างกายได้ 
(Robinson, 2003)    โดยเชื้อสามารถขับออกมาทางสิ่งคัดหลั่ง ซึ่งการติดเชื้อเรื้อรังจะทำให้แพะมีปัญหาผสมไม่
ติด เนื่องจากต่อมน้ำเหลืองที่อวัยวะสืบพันธุ์เป็นอวัยวะเป้าหมายหนึ่งของเชื้อ ส่วนในแพะเพศเมียแสดงอาการ
เด่นชัดคือ การแท้งในช่วงท้ายของการตั้งท้อง โดยจะเกิดการแท้งในช่วง 2 เดือนสุดท้าย ในขณะที่สัตว์ชนิดอื่นๆ 
อาจมีการแท้งรุนแรงในระยะแรก และความรุนแรงจะลดลงในเวลาต่อมา พบว่าฝูงแพะที่ติดเชื้อใหม่จะมีอัตราการ
แท้งสูงร้อยละ 60-80  สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กที่ติดเชื้อบรูเซลลา จะเกิดการแท้งลูกในท้องแรก หลังจากนั้นสัตว์
สามารถคลอดลูกได้ตามปกติ และพบว่าสัตว์สามารถปล่อยเชื้อ  B. melitensis ออกมากับสารคัดหลั่งจากอวัยวะ
สืบพันธุ์ได้มากกว่า 2-3 เดือน การแพร่โรคเกิดจากการคลุกคลีของสัตว์ในฝูง การรวมฝูงสัตว์จากหลายเจ้าของ  
การนำสัตว์เป็นโรคมาเลี้ยงรวมกันกับสัตว์อ่ืนๆในฝูง การซื้อสัตว์มาจากแหล่งที่ไม่มีการคัดกรองโรค การใช้พ่อพันธุ์
สัตว์ร่วมกันเป็นสาเหตุของการแพร่โรคระหว่างฟาร์มได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อพันธุ์ที่เป็นโรคสามารถแพร่เชื้อไปให้
ตัวเมียอ่ืนๆภายในฝูงได้อย่างรวดเร็ว การกินเชื้อบรูเซลลาที่ออกมากับสิ่งคัดหลั่งจากช่องคลอด น้ำนม หรือติดเชื้อ
จากการผสมพันธุ์กับสัตว์ที่เป็นโรค การรวมสัตว์เข้าฝูงเดียวกันในตลาดค้าสัตว์ การนำสัตว์ไปแสดงโชว์ สภาพ
อากาศหนาวเย็นหรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่โรค ในแกะพบว่าพันธุ์ของสัตว์มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับความไวในการติดโรค โดยเฉพาะแกะพันธุ์นมจะมีความไวสูงต่อการติดเชื้อ B. melitensis (มนยา, 2552) 

โรคบรูเซลลาพบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนของทวีปยุโรปแอฟริกาเหนือ 
และแอฟริกาตะวันออก ประเทศในแถบตะวันออกกลาง อินเดีย เอเชียกลาง เม็กซิโก อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ 
(OIE, 2009) ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก โรคนี้สามารถแพร่กระจายในฝูงอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉลี่ยพบแพะแกะเป็นโรคร้อยละ 50 – 70 ภายหลังจากนำแพะหรือแกะที่เป็นโรคเข้าไปเลี้ยงในฝูงระยะเวลา
ไม่เกิน 6 เดือน การดำเนินการควบคุมโรคโดยเฉลี่ยแล้วแพะแกะจำนวน 60 ตัว ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 
250,000 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมการสูญเสียรายได้ของเกษตรกรจากผลผลิตที่ลดลงจากการแท้ง รกค้าง หรือค่าอาหาร
ที่เลี้ยงแพะ แกะ (สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2548) ประเทศไทยเริ่มพบปัญหาของ    
โรคบรูเซลลาในผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2546 จากการบริโภคนมแพะที่ไม่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ (นพวรรณ และ
คณะ, 2547) ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของ
การกำจัด และควบคุมโรค โดยทั่วไปมักพบผู้ป่วยในกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่ติดเชื้อ ตลอดจนผู้ที่ประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (มนยา, 2546) โรคบรูเซลลาถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญทาง
สาธารณสุขไปทั่วโลก เนื่องจากพบการแพร่กระจายของโรคใน 86 ประเทศ (AS, 2002) โดยข้อมูลทางปศุสัตว์พบ
ระดับความชุกของเชื้อบรูเซลลาในปี พ.ศ. 2553 ของกลุ ่มประเทศแอฟริกาตะวันออกร้อยละ 8.2 แอฟริกา
ตะวันตกร้อยละ 15.5 แอฟริกาใต้ร้อยละ 14.2 แอฟริกาเหนือร้อยละ 13.8 เอเชียใต้ร้อยละ 16.0 และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ร้อยละ 2.9 (McDermott J., 2013) โดยเชื้อสามารถปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เนื้อ 
นม เป็นต้น ซึ่งเชื้อแพร่กระจายสู่มนุษย์ทางการดื่มน้ำนมดิบของสัตว์ที่ติดเชื้อ และเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยใน
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มนุษย์ โดยมนุษย์เป็น accidental host และสามารถติดเชื้อได้ทุกอายุ และมีผลกระทบกับอวัยวะของระบบต่างๆ 
ในร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก อัณฑะบวม หรืออ่อนเพลีย เป็นต้น 

โรคบรูเซลลาเป็นโรคตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีกฎระเบียบและข้ันตอนในการ
ดำเนินการเมื่อพบโรค โดยกรมปศุสัตว์ได้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และกำจัดโรค ได้แก่
โครงการสำรวจความชุกของโรคบรูเซลลาในแพะแกะเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการตรวจติดตามโรคบรูเซลลาในแพะ
แกะระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา (มนยา, 2552) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นระบบเฝ้าระวังอาการทางคลินิก 
เพ่ือควบคุมสุขภาพของแพะแกะในประเทศไทย โดยจะดำเนินการเจาะเลือดจากแพะในฝูงทุกตัวที่มีอายุมากกว่า 6 
เดือนขึ้นไป และส่งตัวอย่างทดสอบโรคที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ประจำภาค สังกัดกรมปศุสัตว์ ซึ่งฟาร์มที่ให้ผลการทดสอบโรคเป็นลบ กรมปศุสัตว์จะรับรองให้เป็นฟาร์มปลอดโรค
แพะของกรมปศุสัตว์ ส่วนฟาร์มที่ให้ผลการทดสอบโรคเป็นบวก จะดำเนินการตามมาตรการกรมปศุสัตว์โดยการคัด
แยกแพะตัวดังกล่าวออกจากฝูง และกำจัดแพะตัวที่ให้ผลบวกออกจากฟาร์ม ซ่ึงทางกรมปศุสัตว์จะมีการจ่าย
ค่าชดเชยการทำลายสัตว์ให้กับเกษตรกรตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ โดยชดเชยเป็นเงินร้อยละ 75 ของราคา
ตลาดที่ประเมินในขณะนั้น สัตว์ร่วมฝูงที่เหลือให้ทำการทดสอบโรคทุก 2 เดือน จนกว่าจะให้ผลลบติดกัน 3 ครั้ง 
หลังจากนั้นให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจอีกครั้งใน 6 เดือนถัดไป หากผลการตรวจเป็นลบ ให้ถือว่าฝูงสัตว์ไม่มีโรค หรือ
โรคสงบ และปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มปลอดโรคของกรมปศุสัตว์  

จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่พ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร 142 กิโลเมตร          
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ เป็นพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ 396 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.08 (สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี, 2561) โดยมีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่รวม 6,335 ราย (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์, 2561) แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 43 ตำบล 364 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย อำเภอเมืองสิงห์บุรี  อำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรหมบุรี อำเภอท่าช้าง และ 
อำเภออินทร์บุรี ทิศเหนือ ติดจังหวัดชัยนาทและนครสวรรค์ ทิศใต้ติดจังหวัดอ่างทอง ทิศตะวันออกติดจังหวัด
ลพบุรี และทิศตะวันตกติดจังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรี ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี  
เริ่มหันมานิยมและให้ความสนใจเลี้ยงแพะเนื้อมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนแพะเนื้อในปี 2558 จำนวน 6,345 ตัว และ
ในปี 2562 เพ่ิมจำนวนขึ้นเป็น 11,041 ตัว  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีไดด้ำเนินโครงการสำรวจความชุกของ
โรคบรูเซลลาในแพะแกะเป็นประจำทุกปี ซึ่งตรวจพบความชุกของโรคบรูเซลลาในแพะเนื้ออย่างต่อเนื่อง เพราะ
จำนวนแพะเนื้อมีการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ระหว่างปี 2558 – 2562 จากการสนับสนุนของกรมปศุสัตว์ และ
หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงจำนวนแพะเนื้อที่มากขึ้นในพ้ืนที่เป็นสาเหตุชักนำให้แพะเกิดการติดโรคบรูเซลลาเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อมีความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้นจากการติดโรค ดังนั้นการเฝ้าระวังติดตามโรคจึงช่วย
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของโรคในพ้ืนที่ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพ่ือสำรวจความชุกของโรค   
บรูเซลลาในฟาร์มแพะเนื้อของพ้ืนทีจ่ังหวัดสิงห์บุรีระหว่างปี 2558-2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการให้คำแนะนำใน
การป้องกัน และควบคุมโรคบรูเซลลากับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบกับเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานของการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคตสำหรับการประเมินปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค และลดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจากโรคบรูเซลลาอันเป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้ออย่างยั่งยืน 

 
 
 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นแพะเนื้อที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปทุกตัวในฝูงของพื้นที่ทั้งหมดจำนวน   
6 อำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ อำเภอบางระจัน อำเภออินทร์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอเมือง อำเภอ      
ท่าช้าง และอำเภอพรหมบุรี โดยการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแพะเนื้อในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี  ใช้โปรแกรม
คำนวณตัวอย่างสำเร็จรูป (WinEpi; Working in Epidemiology, University of Zaragoza) ซึ่งกำหนดให้ความ
ชุกที่คาดไว้ (expected prevalence) เท่ากับร้อยละ 15 ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (accepted 
error) เท่ากับร้อยละ 2 และระดับความเชื่อมั่น 95% (Confidence Intervals; CI) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ Simple 
random sampling จากฐานข้อมูลเกษตรกรผู ้เลี ้ยงแพะเนื ้อของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร      
กรมปศุสัตว์ ซึ่งมจีำนวนฟาร์ม และจำนวนประชากรสัตว์ทีใ่ช้จากการดำเนินการตรวจโรคตามแผนโครงการสำรวจ
ความชุกของโรคในแพะแกะประจำปี 2558-2562 ของสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์  
(ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความชุกของการพบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาในฟาร์มแพะเนื้อ 
จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2558-2562 

ปี จำนวนประชากรสัตว์ จำนวนตัวอย่างในการศึกษา 
จำนวนฟาร์ม (แห่ง) จำนวนสัตว ์(ตัว) จำนวนฟาร์ม (แห่ง) จำนวนสัตว ์(ตัว) 

2558 118 6,345 61 1,963 
2559 123 7,181 73 2,976 
2560 216 9,354 45 2,053 
2561 265 11,124 141 3,539 
2562 317 11,041 102 6,161 

 
พื้นที่และวิธีการศึกษา 
 ทำการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Crossectional study) โดยสำรวจโรคจากประชากรแพะเนื้อในพื้นที่    
6 อำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างปี 2558 – 2562 ประกอบด้วย อำเภอบางระจัน อำเภออินทร์บุรี อำเภอ     
ค่ายบางระจัน อำเภอเมือง อำเภอท่าช้าง และอำเภอพรหมบุรี (รูปที่ 1) 

       
รูปที่ 1 พ้ืนที่ดำเนินการศึกษาจำนวนทั้งหมด 6 อำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างปี 2558 – 2562 
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การเก็บตัวอย่างและทดสอบโรค 
 เก็บตัวอย่างซีรัมแพะเนื้อในฟาร์มที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยทำการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำใหญ่บริเวณ
คอ (Jugular vein) ของแพะเนื้อตัวละ 10 มิลลิลิตร ทิ้งให้เลือดแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนำไปปั่นแยก         
ซีรัมภายใน 12 ชั่วโมง ที่ความเร็ว 2,500 – 3,000 รอบต่อนาที เก็บซีรัมไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และส่ง
ตัวอย่างซีรัมเพื่อทดสอบทางซีรัมวิทยาเพื่อตรวจการติดเชื้อที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร       
ซึ่งดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยวิธี modified Rose Bengal test (mRBT) ซึ่งวิธีทดสอบนี้มี sensitivity 
และ specificity เป็น ร้อยละ 99 และร้อยละ 97  ตามลำดับ และตรวจยืนยันผลบวกจาก mRBT โดยวิธี 
Complement fixation test (CFT)  ซ่ึงม ี  sensitivity และ specificity เป ็นร ้อยละ 98 และร ้อยละ 100 
ตามลำดับ โดยกำหนดนิยามแพะที่ให้ผลบวกทางซีรัมต่อโรคดังนี้  

นิยามแพะเนื้อที่ให้ผลบวกทางซีรัมต่อโรค : แพะเนื้อตัวที่มีผลการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธีการ mRBT 
และ CFT เป็นบวกทั้งสองวิธี 

นิยามฝูงแพะที่ให้ผลบวกทางซีรัมต่อโรค : ฝูงแพะเนื้อที่มีแพะอย่างน้อย 1 ตัว มีผลบวกทางซีรัมต่อ    
โรคบรูเซลลา จากการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธีการ mRBT และ CFT เป็นบวก 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจำนวนประชากรแพะเนื้อในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยจำแนกตามรายปี และราย
อำเภอ วิเคราะห์ข้อมูลผลการเฝ้าระวัง โดยติดตามความชุกของการพบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาในพื้นที่
จังหวัดสิงห์บุรีระหว่างปี 2558 - 2562 ซึ่งรายงานผลการทดสอบโรคจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ส่งมาที่
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และแบบบันทึกประวัติสัตว์ในการเจาะ
เลือด ประกอบด้วยข้อมูล เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ (เบอร์หู) หมายเลขตัวอย่าง ชื่อสัตว์ เพศ พันธุ์ อายุ ลักษณะ
ของแพะเนื้อ เป็นต้น 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบโรคเป็นสัดส่วนร้อยละของความชุกทางซีรัม ซึ่ง คำนวณค่าระดับ
ความชุกของโรคระดับฟาร์มและระดับตัวสัตว์ อธิบายผลโดยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) โปรแกรม 
Microsoft office excel และ Epi info (Centers for Disease Control and Prevention, 2016) เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล และโปรแกรม QGIS version 2.18.16 แสดงตำแหน่งแผนที่ดำเนินการศึกษา 
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การคำนวณความชุกของโรคที่แท้จริงโดยอาศัยความชุกของผลบวกทางซีรัมต่อโรคบรูเซลลาในฝูงแพะเนื้อ
ระดับฝูง และระดับตัวสัตว์ (นพวรรณ, 2552)  

 
P = AP – (1-Sp1) (1-Sp2) 

          Se1Se2 - (1-Sp1) (1-Sp2) 
P คือ ค่าความชุกที่แท้จริง  
AP คือ ค่าความชุกท่ีได้จากการตรวจ  
Sp1 คือ ค่าความจำเพาะเจาะจงจากการตรวจวินิจฉัยโดย mRBT = 0.97 (มนยา, 2552)  
Sp2 คือ ค่าความจำเพาะเจาะจงจากการตรวจวินิจฉัยโดย CFT = 1 (มนยา, 2552)  
Se1 คือ ค่าความไวจากการตรวจวินิจฉัยโดย mRBT = 0.99 (มนยา, 2552)  
Se2 คือ ค่าความไวจากการตรวจวินิจฉัยโดย CFT =0.98 (มนยา, 2552) 

 
การคำนวณค่าประมาณในช่วงความเชื่อมั่น 95% ของความชุกที่แท้จริง ดังนี้ (Thrusfield, 2005) 

 

 
 

P คือ ค่าความชุกที่แท้จริง 
n คือ จำนวนตัวอย่าง 
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ผลการศึกษา 
จำนวนฟาร์มและประชากรแพะเนื้อ ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างปี 2558 – 2562 มีแนวโน้มพบจำนวน

แพะเนื้อเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2558 จำนวน 118 ฝูง เพ่ิมข้ึนในปี 2562 เป็น 317 ฝูง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
62.78 ในระยะเวลา 4 ปี โดยอำเภออินทร์บุรีมีจำนวนประชากรแพะเนื้อสูงสุด รองลงมาเป็นอำเภอบางระจัน 
อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอเมือง อำเภอท่าช้าง และอำเภอพรหมบุรี ตามลำดับ โดยอำเภออินทร์บุรี และอำเภอ
บางระจันมีขนาดพ้ืนที่ใหญ่ ทำให้มีพ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก (ตารางที่ 2 และรูปที่ 2) 

 
ตารางท่ี 2 จำนวนประชากรแพะเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรีจำแนกตามรายอำเภอระหว่างปี 2558 - 2562 
อำเภอ/ปี 2558 2559 2560 2561 2562 

รายตัว รายฝูง รายตัว รายฝูง รายตัว รายฝูง รายตัว รายฝูง รายตัว รายฝูง 
บางระจัน 
อินทร์บุรี 
ค่ายบางระจัน 
เมือง 
ท่าช้าง 
พรหมบุร ี

2,134 
2,856 
880 
361 
100 
14 

49 
39 
17 
11 
1 
1 

1,991 
3,888 
755 
355 
182 
10 

41 
54 
18 
6 
3 
1 

2,133 
5,534 
703 
720 
249 
15 

59 
116 
20 
16 
4 
1 

3,052 
5,767 
948 

1,109 
221 
27 

83 
122 
24 
29 
6 
1 

3,027 
5,539 
732 

1,506 
219 
18 

93 
135 
30 
42 
15 
2 

รวม 6,345 118 7,181 123 9,354 216 11,124 265 11,041 317 
 
 

 
รูปที่ 2 จำนวนประชากรแพะเนื้อในจังหวัดสิงห์บุรีจำแนกตามรายฝูงและรายตัว ระหว่างปี 2558 – 2562 
 

118 123 216 265 317

6,345

7,181

9,354

11,124 11,041

2558 2559 2560 2561 2562

จ ำ
นว

นแ
พะ

 (ฝู
ง/

ตัว
)

ปี

จ ำนวนฝูง จ ำนวนตัว
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 จากตัวอย่างแพะเนื้อ 422 ฝูง จำนวนตัวอย่างซีรัม 16,692 ตัวอย่าง พบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลา
จากตัวอย่างแพะเนื้อระดับฝูงเท่ากับร้อยละ 6.16 (26/422) ระดับตัวสัตว์เท่ากับร้อยละ 0.68 (114/16,692) และ
ระดับตัวสัตว์ในฝูงที่เกิดโรคเท่ากับร้อยละ 2.57 (115/4,483) โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 1.27 (20/158) - 16.32 
(31/190) โดยเมื่อแบ่งตามรายปีพบความชุกระดับฝูงสูงกว่าความชุกระดับตัวสัตว์ และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในช่วง
ปี 2558-2560 โดยระดับความชุกสูงสุดในปี 2561 แบ่งเป็นความชุกระดับฝูงร้อยละ 7.09 (10/141) และระดับตัว
สัตว์ร้อยละ 1.27 (45/3,539) และลดระดับต่ำลงในปี 2562 คิดเป็นความชุกระดับฝูงและระดับตัวสัตว์ร้อยละ 3.92 
(4/102) และ 0.55 (34/6,161) ตามลำดับ (รูปที่ 3) 
 

 
รูปที่ 3 ความชุกของผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับฝูง และระดับตัวสัตว์ของแพะเนื้อ ในพื้นที่จังหวัด
สิงห์บุรี ระหว่างปี 2558 – 2562 
 
ตารางท่ี 2 ความชุกของผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับฝูงของแพะเนื้อจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2558 - 2562 

อำเภอ ระดับความชุกของเชื้อบรูเซลลารายปี (จำนวนผลบวก/จำนวนที่ทดสอบ) 
2558 2559 2560 2561 2562 

บางระจัน 5.0 (2/40) 16.67 (1/6) 12.5 (2/16) 5.41 (2/37) 0 (0/36) 
อินทร์บุรี N/A 5.1 (2/39) 0 (0/15) 8 (4/50) 16.67 (2/12) 
ค่ายบางระจัน 9.1(1/11) 5.9 (1/17) 16.67 (1/6) 6.25 (2/32) 0 (0/12) 
เมือง 12.5 (1/8) 10.0 (1/10) 0 (0/4) 6.25 (1/16) 5.0 (2/40) 
ท่าช้าง 0.0 (0/1) 0.0 (0/1) 0 (0/3) 100 (1/1) 0 (0/1) 
พรหมบุร ี 0.0 (0/1) N/A 0 (0/1) 0 (0/5) 0 (0/1) 
รวม 6.56 (4/61) 6.9 (5/73) 6.67 (3/45) 7.09 (10/141) 3.92 (4/102) 

 N/A คือ ไม่มีการเก็บตัวอย่างซีรัมจากแพะเนื้อ 
 

6.56
(4/61)

6.9
(5/73)

6.67
(3/45)

7.09
(10/141)

1.98
(4/102)

0.41
(8/1,963)

0.81
(24/2,976) 0.15

(3/2,053)

1.27
(45/3,539) 0.55

(34/6,161)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2558 2559 2560 2561 2562

ปี

ระดับควำมชุก
(ร้อยละ)

ระดับฝูง ระดับตัวสัตว์
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เมื่อนำผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลามาจำแนกตามรายปีระหว่างปี 2558 - 2562 พบผลบวกทางซีรัม
ต่อเชื้อบรูเซลลาระดับฝูงสูงสุดในปี 2561 ร้อยละ 7.09 (10/141) ถัดมาปี 2559 ลดลงเป็นร้อยละ 6.9 (5/73)    
ปี 2560 2558 และ 2562 พบร้อยละ 6.67 (3/45), 6.56 (4/61) และ 3.92 (4/102) ตามลำดับ โดยในปี 2561 
อำเภอท่าช้างพบผลบวกจำนวน 1 ฝูง ซึ่งเป็นความชุกระดับฝูงสูงสุดร้อยละ 100.00 (1/1) รองลงมาในปี 2562  
อำเภออินทร์บุรี ปี 2560 อำเภอค่ายบางระจัน และปี 2559 อำเภอบางระจันพบร้อยละ 16.67 (2/12), 16.67 
(1/6) และ 16.67 (1/6) ตามลำดับ ทั้งนี้อำเภอพรหมบุรีเป็นอำเภอเดียวที่ไม่พบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลา
ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา (ตารางที่ 2) 

 
ตารางท่ี 3 ความชุกของผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับตัวสัตว์ของแพะเนื้อจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2558 - 2562 

อำเภอ ระดับความชุกของเชื้อบรูเซลลารายปี (จำนวนผลบวก/จำนวนที่ทดสอบ) 
2558 2559 2560 2561 2562 

บางระจัน 0.2 (2/1,063) 1.3 (2/150) 0.26 (2/759) 0.68 (6/885) 0 (0/1,190) 
อินทร์บุรี N/A 1.1 (20/1,884) 0 (0/736) 1.22 (20/1,635) 1.00 (31/3,199) 
ค่ายบางระจัน 0.4 (2/514) 0.2 (1/532) 0.34 (1/291) 1.58 (10/631) 0 (0/373) 
เมือง 1.3 (4/310) 0.3 (1/378) 0 (0/103) 0.19 (1/55) 0.27 (3/1,132) 
ท่าช้าง 0.0 (0/45) 0.0 (0/32) 0 (0/139) 3.1 (8/258) 0 (0/240) 
พรหมบุร ี 0.0 (0/31) N/A 0 (0/25) 0 (0/75) 0 (0/27) 
รวม 0.41(8/1,963) 0.81 (24/2,976) 0.15 (3/2,053) 1.27 (45/3,539) 0.55 (34/6,161) 

N/A คือ ไม่มีการเก็บตัวอย่างซีรัมจากแพะเนื้อ 
 

ผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับตัวสัตว์ระหว่างปี 2558 - 2562 พบว่าปี 2561 ผลบวกทางซีรัมต่อ
เชื้อบรูเซลลาระดับตัวสัตว์สูงสุดร้อยละ 1.27 (45/3,539) ถัดมาปี 2559 ลดลงเป็นร้อยละ 0.81 (24/2,976) และ
ปี 2562  2558  และ 2560 พบร้อยละ 0.55 (34/6,161), 0.41 (8/1,963) และ 0.15 (3/2,053)  ตามลำดับ และ
เมื่อนำผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลามาจำแนกตามรายอำเภอ พื้นที่อำเภอท่าช้างพบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อ   
บรูเซลลาสูงสุดตลอดช่วงระยะเวลาที่ศึกษาในปี 2561 ร้อยละ 3.1 (8/258) รองลงมาเป็นอำเภอค่ายบางระจัน 
1.58 (10/631) และถัดมาปี 2559 ในพื้นที่อำเภอบางระจัน และ 2558 พื้นที่อำเภอเมืองเท่ากับร้อยละ 1.30 
(2/150) และ 1.30 (4/310) ตามลำดับ และอำเภอพรหมบุรีเป็นอำเภอเดียวที่ไม่พบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อ       
บรูเซลลาในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา (ตารางที่ 3)  
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ตารางท่ี 4 ความชุกของผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับตัวสัตว์ในฝูงแพะเนื้อที่เกิดโรคของจังหวัดสิงห์บุรี ปี 
2558 - 2562 

อำเภอ ระดับความชุกของเชื้อบรูเซลลารายปี (จำนวนผลบวก/จำนวนที่ทดสอบ) 
2558 2559 2560 2561 2562 

บางระจัน 3.92 (2/51) 4.88 (2/41) 2.44 (2/82) 5.08 (6/118) 0 (0/1,190) 
อินทร์บุรี N/A 1.27 (20/158) 0 (0/736) 8.05 (21/261) 16.32 (31/190) 
ค่ายบางระจัน 3.63 (2/55) 1.96 (1/51) 2.5 (1/40) 26.32 (10/38) 0 (0/373) 
เมือง 4.76 (4/84) 11.11 (1/9) 0 (0/103) 4.55 (1/22) 3.61 (3/83) 
ท่าช้าง 0.0 (0/45) 0.0 (0/32) 0 (0/139) 4.35 (8/184) 0 (0/240) 
พรหมบุร ี 0.0 (0/31) N/A 0 (0/25) 0 (0/75) 0 (0/27) 
รวม 3.01(8/266) 8.25 (24/291) 0.27 (3/1,125) 6.59 (46/698) 1.62 (34/2,103) 

N/A คือ ไม่มีการเก็บตัวอย่างซีรัมจากแพะเนื้อ 
 
ผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับตัวสัตว์ของฟาร์มที่เกิดโรคบรูเซลลาระหว่างปี 2558 - 2562 พบว่า

ปี 2559 ผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับตัวสัตว์สูงสุดร้อยละ 8.25 (24/291) ถัดมาปี 2561 ร้อยละ 6.59 
(46/698) และปี 2558 2562 และ 2560 พบร้อยละ 3.01 (8/266), 1.62 (34/2,103) และ 0.27 (3/1,125)  
ตามลำดับ และเมื ่อนำผลบวกทางซีรัมต่อเชื ้อบรูเซลลามาจำแนกตามรายอำเภอ ในปี 2561 พื้นที่อำเภอ         
ค่ายบางระจันพบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาสูงสุดตลอดช่วงระยะเวลาที่ศึกษาร้อยละ 26.32 (10/38) 
รองลงมาปี 2562 อำเภออินทร์บุรี  16.32 (31/190) และถัดมาปี 2559 อำเภอเมืองร้อยละ 11.11 (1/9) โดยในปี 
2559 2561 และ 2562 อำเภออินทร์บุรีพบจำนวนแพะเนื้อรายตัวที่ตรวจพบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาสูง
มาก ซึ่งพบจำนวน 20, 21 และ 31 ตัว ตามลำดับ และอำเภอพรหมบุรีไม่พบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลา
ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา (ตารางที่ 4)  

จากการศึกษาความชุกของการพบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาในแพะเนื้อพื้นที ่จังหวัดสิงห์บุรี 
ระหว่างปี 2558 – 2562 พบว่าแพะเนื้อ 422 ฝูง ซีรัม 4,483 ตัวอย่าง ระหว่างปี 2558 – 2561 ผลบวกทางซีรัม
ต่อเชื้อบรูเซลลาระดับตัวสัตว์ และระดับฝูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยความชุกระดับฝูงสูงสุดในปี 2561 พบ
ความชุกที่ปรากฏร้อยละ 7.09 (10/141) และความชุกที่แท้จริงร้อยละ 7.31 (10/141)  (95% CI = 3.01-11.61) 
ความชุกระดับตัวสัตว์สูงสุดในปี 2559 พบความชุกที่ปรากฏร้อยละ 8.25 (24/291) และความชุกที่แท้จริงร้อยละ 
8.50 (24/291) (95% CI = 5.30-11.70) แต่ในปี 2562 แนวโน้มการพบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาในพื้นที่
ลดลง โดยความชุกระดับฝูงต่ำสุดในปี 2562 พบความชุกที่ปรากฏร้อยละ 3.92 (4/102) และความชุกที่แท้จริง
ร้อยละ 4.04 (4/102)  (95% CI = 0.22-7.86) นอกจากนี้พบว่าความชุกระดับตัวสัตว์ต่ำสุดในปี 2560 พบความ
ชุกท่ีปรากฏ และความชุกที่แท้จริงมีค่าเท่ากันที่ร้อยละ 0.27 (3/1,125)  (95% CI = 0.03-0.57) (ตารางท่ี 5)
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระดับความชุกที่ปรากฏ และความชุกที่แท้จริงของบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาในฝูงแพะเนื้อที่เกิดโรคของพื้นที่ 6 อำเภอ จังหวัด
สิงห์บุรี ระหว่างปี 2558 – 2562 
 

ระดับ ผลการศึกษา ปี 
2558 2559 2560 2561 2562 

ฝูง จำนวนที่ตรวจ 61 73 45 141 102 
 จำนวนที่บวก 4 5 3 10 4 

 ความชุกท่ีปรากฏ (%) 6.56 6.90 6.67 7.09 3.92 

 ความชุกท่ีแท้จริง (%) 6.76 7.06 6.87 7.31 4.04 

 95% CI 0.46-13.06 1.18-12.94 0.52-14.26 3.01-11.61 0.22-7.86 
ตัวสัตว ์ จำนวนที่ตรวจ 266 291 1,125 698 2,103 

 จำนวนที่บวก 8 24 3 46 34 

 ความชุกท่ีปรากฏ (%) 3.01 8.25 0.27 6.59 1.62 

 ความชุกท่ีแท้จริง (%) 3.10 8.50 0.27 6.79 1.67 

 95% CI 1.02-5.18 5.30-11.70 0.03-0.57 4.92-8.66 1.12-2.22 
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วิจารณ์ผลการศึกษา 
จำนวนตัวอย่างแพะเนื้อในการศึกษาของพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างปี 2558 – 2562 มีการเปลี่ยนแปลง

จำนวนไม่คงที ่โดยระหว่างปี 2558-2559 มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนฟาร์มแพะเนื้อ และจำนวนแพะเนื้อในพ้ืนที่จาก
การสนับสนุนของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถัดมาในปี 2560 จำนวนแพะลดลงเนื่องจากนโยบายของ
รัฐบาลภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งที่ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อให้กับเกษตรกรทางภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้มี
การซื้อแพะเนื้อจำนวนมากเพื่อนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนแพะเนื้อในพื้นที่จังหวัด
สิงห์บุรีลดลง ในปี 2561 จำนวนแพะเนื้อกลับมาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยงแพะเนื้อมาก
ขึ้น ประกอบกับจังหวัดสิงห์บุรีมีการจัดประกวดงานแพะระดับจังหวัด และในปี 2562 จำนวนแพะเนื้อกลับมา
ลดลงอีกครั้งเนื่องจากการคัดทิ้ง และทำลายแพะเนื้อในฟาร์มที่ให้ผลการทดสอบโรคบรูเซลลาเป็นบวกตาม
มาตรการของกรมปศุสัตว์ ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยหลายรายในพื้นที่เลิกเลี้ยงแพะเนื้อ เนื่องจากพบปัญหาการ
ขาดทุน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรแพะเนื ้อในพื้นที่ ประกอบกับจำนวนตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นจำนวนตัวอย่างที ่สุ ่ม และกำหนดจำนวนฟาร์มตามแผนงานโครงการสำรวจความชุกของโรค         
บรูเซลลาในแพะแกะประจำปี 2558-2562 ของสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ ่งไม่
ครอบคลุมจำนวนประชากรแพะทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จึงควรมีการปรับเพิ่มงบประมาณโครงการจาก
ส่วนกลาง เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนการเก็บตัวอย่างของประชากรสัตว์ในพื้นที่ เนื่องจากงบประมาณของจังหวัดไม่
เพียงพอในการดำเนินการดังกล่าว 

ระดับความชุกของผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับฝูงและระดับตัวสัตว์ในแพะเนื้อจังหวัดสิงห์บุรี 
ระหว่างปี 2558 – 2562 คิดเป็นร้อยละ 6.16 (26/422) และ 0.68 (114/16,692) ตามลำดับ และความชุกระดับ
ตัวสัตว์ในฝูงที่เกิดโรคเท่ากับ 2.57 (115/4,483) เมื่อนำผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับฝูงมาเปรียบเทียบ
กับการศึกษาอื่นๆ พบว่าสูงกว่าการศึกษาของพรทิพย์ และอรรถพร (2553) รายงานผลระดับความชุกของโรค   
บรูเซลลาในแพะพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยระหว่างปี 2551-2553 พบความชุกระดับฝูงร้อยละ 5.71 การศึกษา
ของชน ินทร ์  และภ ูม ินทร์  (2563) รายงานความช ุกของโรคบรู เซลลาระด ับฝ ูงในแพะเน ื ้อพ ื ้นท ี ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนร้อยละ 4.12 การศึกษาของพรหมภัสสร และสืบชาติ (2559) รายงานความชุกระดับ
ฝูงของโรคบรูเซลลาในแพะและแกะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2556 ร้อยละ 1.83 (2/109) และการศึกษาของพิเชษฐ์ 
และวิเชียร (2550) ในแพะแกะจังหวัดชัยนาทปี 2548 พบความชุกร้อยละ 1.59 รวมทั้งการศึกษาของตระการศักดิ์
และพิไลพร (2550) ในภาคตะวันตก ซึ ่งพบผลบวกในปี 2547 – 2549 เท่ากับร้อยละ 1.52 5.14 และ 3.68 
ตามลำดับ และพบว่าการศึกษานี้มีความชุกของโรคบรูเซลลาระดับฝูงต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานปี 2559 
ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งพบความชุกของโรคบรูเซลลาระดับฝูงในแพะของประเทศไทย ร้อยละ 7.25 (Kanitpun et al, 
2017) จรูญศักดิ์ และกิตติ (2553) รายงานความชุกของโรคบรูเซลลาในฝูงแพะจังหวัดนนทบุรีปี 2552 ร้อยละ 
7.86 การศึกษาของเกียรติศักดิ์และคมชาย (2560) ศึกษาระดับความชุกของโรคบรูเซลลาในแพะจังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบความชุกระดับฝูงร้อยละ 9.4 Kanitpun et al. (2017) รายงานความชุกของโรคบรูเซลลาระดับฝูงในแพะ
พื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ร้อยละ 9.09 ดุลยวัต และคณะ (2560) พบความชุกระดับฝูงในแพะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่   
ร้อยละ 16.67 (2/12) เกียรติศักด์และคมชาย (2560) พบระดับความชุกระดับฝูงในแพะพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธ์านี  
ร้อยละ 9.4 (6/64) กนิษฐา และคณะ (2559)  พบฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็กของจังหวัดสุพรรณบุรี มีความชุก
ระดับฝูงร้อยละ 16.67 (31/186) และวัชรพงษ์ และคณะ (2554) รายงานความชุกของโรคในแพะเนื้อจังหวัด



14 
 

ชัยนาท พบความชุกระดับฝูงร้อยละ 14.08 (10/71) ช้องมาศ และคณะ (2555) รายงานผลความชุกของโรคใน
ซีรัมของแพะพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย พบความชุกระดับฝูงร้อยละ 18.39 พรหมภัสสร และสืบชาติ 
(2559) รายงานความชุกระดับฝูงของโรคในแพะและแกะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2555 และ 2557 เท่ากับร้อยละ 
16.35 (17/104) และ 16.67 (14/84) ตามลำดับ และยุทธนาและนพวรรณ (2556) รายงานระดับความชุกของ
โรคระดับฝูงแพะ จังหวัดสระแก้ว ปี 2555 เฉลี่ยร้อยละ 12.02 ส่วนระดับความชุกของการพบผลบวกต่อเชื้อ     
บรูเซลลาระดับตัวสัตว์ในฝูงแพะที่เกิดโรคเท่ากับ 2.57 (115/4,483) สูงกว่าการศึกษาของชนินทร์ และภูมินทร์ 
(2563) ซึ่งได้รายงานความชุกของโรคในแพะเนื้อพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระดับตัวสัตว์มีค่าร้อยละ 
0.34 เกียรติศักดิ์และคมชาย (2560) พบระดับความชุกของโรคในแพะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฎระดับตัวสัตว์
ร้อยละ 0.49  วัชรพงษ์ และคณะ (2554) รายงานความชุกของโรคในแพะเนื้อจังหวัดชัยนาท พบความชุกระดับ 
ตัวสัตว์ร้อยละ 1.33 (55/4,150) พรทิพย์ และอรรถพร (2553) รายงานผลการศึกษาระดับความชุกของโรค       
บรูเซลลาในแพะพื ้นที ่ภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่างปี 2551-2553 พบความชุกระดับตัวร้อยละ 1.02       
พรหมภัสสร และสืบชาติ (2559) รายงานความชุกระดับตัวสัตว์ของโรคในแพะและแกะ จังหวัดเพชรบูรณ์          
ปี 2555-2557 ร้อยละ 1.26, 0.08 และ 1.39 ตามลำดับ การศึกษาของยุทธนาและนพวรรณ (2556) พบระดับ
ความชุกของโรคในแพะ จังหวัดสระแก้ว ปี 2555 ระดับตัวสัตว์เฉลี่ยร้อยละ 0.78 ระดับความชุกของการศึกษา  
ครั้งนี้พบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับตัวสัตว์ต่ำกว่าการศึกษาของคมศักดิ์และคณะ (2562) ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น พบความชุกของผลบวกระดับตัวสัตว์ร้อยละ 2.78 และพบว่าการศึกษานี้มีระดับความชุกของ    
โรคบรูเซลลาระดับตัวสัตว์ต่ำกว่าการศึกษาของช้องมาศ และคณะ (2555) รายงานผลระดับความชุกของโรคใน
ซีรัมของแพะพ้ืนที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย พบความชุกระดับตัวสัตว์ร้อยละ 5.08 ซึ่งจากการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดสิงห์บุรีพบความชุกระดับฝูง และระดับตัวสัตว์ต่ำกว่าบางพ้ืนที่ เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ จึงได้รับการถ่ายทอดความรู้การป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาก่อน
ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะเนื้อ อีกทั้งเกษตรกรเริ่มมีความสนใจทำให้มีจำนวนเกษตรกรและประชากรแพะน้อยกว่า
พื้นที่อื่นๆ และจากข้อมูลการสำรวจทุกปีพบว่าความชุกระดับฝูงจะสูงกว่าระดับตัวสัตว์ สอดคล้องกับการศึกษา
ของวัชรพงษ์ และคณะ (2554) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทพบความชุกระดับฝูงสูงอาจเป็นเพราะว่าจำนวนของ
เกษตรกรผู้เลี ้ยงแพะมีน้อยและส่วนใหญ่ฟาร์มเหล่านี้มีแพะอย่างน้อย 1 ตัวให้ผลบวกทางซีรัมต่อการติดเชื้อ       
บรูเซลลา และการศึกษาของช้องมาศ และคณะ (2555) พบระดับความชุกของโรคในแพะภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยพบความชุกระดับฝูงสูงกว่าระดับตัวสัตว์ ซ่ึงแสดงถึงการแพร่กระจายของเชื้อบรูเซลลาอย่างกว้างขวาง
ในแพะที่เลี้ยงในพื้นที่นี ้

ระหว่างปี 2558 – 2561 พบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับฝูงและระดับตัวสัตว์ มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยสูงสุดในปี 2561 เนื่องจากในปี 2559-2560 มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนฟาร์ม และ
จำนวนแพะเนื้อในพื้นที่ซึ ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐที่ส่งเสริมให้
เกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ ส่งผลให้บางพื้นที่มีจำนวนเครื่องหมายประจำตัวสัตว์หรือเบอร์หูของแพะเนื้อ ที่ได้รับการ
จัดสรรจากกรมปศุสัตว์ไม่เพียงพอกับจำนวนสัตว์ในพื้นที่ เนื่องจากกรมปศุสัตว์จะจัดสรรหมายเลขประจำตัวสัตว์
ให้เฉพาะช่วงต้นของการดำเนินโครงการ หลังจากนั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนดังกล่าวเอง ส่งผลให้เจ้าของฟาร์มไม่ประสงค์เจาะเลือดแพะเนื้อเพ่ือทดสอบโรคบรูเซลลา เนื่องจากไม่มีความ
พร้อมในการรองรับค่าใช้จ่ายจากการติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ เพราะกรณีพบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลา
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แล้วแพะที่ไม่ได้ติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ จะไม่สามารถคัดทิ้งหรือทำลายแพะตัวดังกล่าวออกจากฝูงได้      
จากสาเหตุดังกล่าวทำให้ช่วงปี 2559 – 2560 ซึ่งมีการเพิ่มจำนวนของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่จังหวัด
สิงห์บุรีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีเกษตรกรรายใหม่ที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรคบรูเซลลา 
เช่น การซื้อแพะจากแหล่งที่ไม่ทราบข้อมูลฟาร์ม การซื้อแพะตัวใหม่เข้าฟาร์ม โดยไม่มีผลการตรวจโรคบรูเซลลา 
ทำให้แพะบางตัวไม่ได้รับการทดสอบโรค ประกอบกับเกษตรกรมีการนำแพะตัวใหม่เข้ามาในฝูงจำนวนมากขึ้น 
จากความต้องการปริมาณจำนวนแพะที่มากขึ้นของเกษตรกรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด บางราย
ซื้อแพะเนื้อเข้ามาในฝูง เนื่องจากเห็นว่าราคาถูกทั้งที่ไม่ทราบข้อมูลการตรวจโรคบรูเซลลา อาจทำให้แพะเนื้อที่มี
เชื้อบรูเซลลาปะปนอยู่ในฟาร์มแล้วเกิดการแพร่กระจายติดเชื้อภายในฝูง ขณะเดียวกันพบว่าอาจมีเกษตรกรบาง
รายขายแพะเนื้อให้ฟาร์มอื่น ทั้งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง ก่อนที่ห้องปฏิบัติการจะแจ้งผลการ
ทดสอบโรค ซ่ึงกรณแีพะเนื้อตัวที่ขายออกไปพบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลา ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของ
โรคไปยังฟาร์มแพะเนื้ออื่นๆ รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการตรวจติดตามฟาร์มที่พบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อ      
บรูเซลลาอาจตรวจติดตามไม่ครบถ้วนตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ ทำให้แพะบางตัวที่พบเชื้อหลงเหลืออยู่ในฝูง 
ซึ่งสามารถเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อภายในฝูงได้ต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของมนกานต์ และคณะ (2557) 
พบว่าปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ B. melitensis คือการเคลื่อนย้ายแพะ โดยเฉพาะเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการจัดการฟาร์ม (Solorio-Rivera et al., 2007) รวมทั้งการแพร่กระจายโรคบรูเซลลาในฟาร์ม
แพะเนื้อที่อาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เข้าไปในฟาร์มแพะ แล้วไม่ได้ป้องกันโรคจากการปฏิบัติตามระบบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม ส่งผลให้ปี 2561 พบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาเพ่ิมสูงขึ้นทั้งระดับฝูงและ
ระดับตัวสัตว์ หลังจากนั้นจึงมีมาตรการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ร่วมกับด่านกักกัน
สัตว์ควบคุมโรคอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจติดตามระดับความชุกโรคในฟาร์มแพะ การควบคุม
การเคลื่อนย้าย การตรวจโรคในแพะใหม่ก่อนนำเข้าฟาร์ม การคัดทิ้งและทำลายแพะเป็นโรคออกจากฝูง โดย
เจ้าของสัตว์จะได้รับค่าชดเชยในอัตราร้อยละ 75 ของราคาประเมินจากกรมปศุสัตว์ในระยะเวลาที่รวดเร็วมากข้ึน 
และอบรมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรในการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่  
รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการติดเบอร์หูซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำตัวสำหรับแพะ เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ในการขึ้นทะเบียนระบุตัวแพะหลังเจาะเลือดเพ่ือทดสอบโรคบรูเซลลา และ
เป็นประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายต่อไปในอนาคต ส่งผลให้ระดับความชุกปี 2562  เทียบกับปี 2561 พบระดับความ
ชุกลดลงอย่างต่อเนื่องประมาณ 2 เท่าอย่างเห็นได้ชัดเจน จากการศึกษาพบว่าในปี 2562 ความชุกของการพบ
ผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาระดับรายฝูงและรายตัวสัตว์มีแนวโน้มลดลง  เนื่องจากทางสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้และแนวทางทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
ให้กับเกษตรในพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อรายใหม่ นอกจากนี้พบว่าปี 2560 และ 2562 จำนวนฝูง
แพะเนื้อที่เข้ารับการทดสอบโรคบรูเซลลาลดลง แต่ในทางตรงกันข้ามจำนวนแพะเนื้อรายตัวที่เข้ารับการทดสอบ
โรคกลับเพ่ิมขึ้น เนื่องจากฟาร์มแพะเนื้อขนาดเล็กที่พบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาต้องคัดทิ้งและทำลายแพะ
ในฝูงที่เป็นโรค ทำให้เกษตรกรรายย่อยบางส่วนตัดสินใจเลิกประกอบอาชีพเลี้ยงแพะเนื้อ เพราะประสบปัญหา
ขาดทุนซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรแพะเนื้อในพื้นที่ และประกอบกับระดับความชุกที่ลดลง
อาจเนื่องจากการตรวจติดตามทดสอบยืนยันโรคในฟาร์มแพะเนื้อที่พบผลบวกของการติดเชื้อบรูเซลลาจากปีก่อน
หน้าไม่ครบถ้วนตามมาตรการของกรมปศุสัตว์  
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ความชุกระดับฝูงและระดับตัวสัตว์ในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและสูงสดุใน 
ปี 2561 และลดต่ำลงในปี 2562 เมื่อแบ่งตามเขตอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี พบว่าอำเภออินทร์บุรีพบแพะเนื้อ
ที ่มีผลบวกทางซีรัมต่อเชื ้อบรูเซลลาจำนวนมาก และพบสูงสุดในปี 2562 ซึ ่งเป็นแพะเนื ้อในฟาร์มเดียวกัน          
เมื่อสอบสวนโรคพบว่าเกษตรกรเจ้าของฟาร์มซื้อแพะเนื้อราคาถูกท่ีไม่ได้รับการตรวจโรคบรูเซลลาก่อนนำแพะเนื้อ
เข้ารวมฝูง ปี 2558 อำเภออินทร์บุรีไม่มีการเก็บตัวอย่างซีรัม เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรัม
แพะเนื้อเพื่อทดสอบโรคมีความคาบเกี่ยวระหว่างปีงบประมาณ 2558 และ 2559 ประกอบกับจำนวนตัวอย่างมี
จำนวนมาก จึงปรับเปลี่ยนจำนวนตัวอย่างที่ดำเนินการเก็บในปี 2558 ไปเป็นตัวอย่างในปีงบประมาณ 2559 และ
ในปี 2561 อำเภอท่าช้างพบความชุกระดับตัวสัตว์สูงสุดร้อยละ 3.1 (8/258) เนื่องจากจำนวนฟาร์มแพะเนื้อ     
ในพ้ืนที่มีจำนวน 1 ฟาร์ม ทำให้ค่าความชุกสูงกว่าพื้นทีอ่ำเภออ่ืนๆ  

จากการศึกษาครั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรัมจากแพะเนื้อที่มีอายุตั ้งแต่        
6 เดือนขึ้นไปสอดคล้องกับการศึกษาของกนิษฐา และคณะ (2559) พบว่าแพะที่มีอายุ 4-5 เดือน หรือน้ำหนัก
ประมาณ 15 – 20 กิโลกรัม เป็นช่วงอายุที่มีการซื้อขายมากที่สุดให้แก่พ่อค้าหรือฟาร์มอ่ืน และยังเป็นวัยเจริญพันธุ์ 
(Department of Livestock Development, 2011) จึงอาจทำให้มีการซื้อขายที่มาก แต่แพะกลุ่มอายุนี้ ไม่ได้อยู่
ในโปรแกรมการตรวจโรคบรูเซลลาของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเริ่มตรวจที่แพะอายุ 6 เดือนขึ้นไป อาจทำให้ไม่ทราบว่า
แพะที่กลุ่มอายุ 4-5 เดือน สามารถแพร่กระจายโรคบรูเซลลาได้หรือไม่ นอกจากนี้ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
สามารถตรวจทางซีรัมวิทยาสำหรับโรคบรูเซลลาได้ในแพะที่อายุมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป เนื่องจากภูมิคุ้มกันจากแม่
ที่ยังมีผลในลูกแพะที่อายุต่ำกว่า 4 เดือน และพบว่าฟาร์มที่ให้ผลบวกต่อโรคบรูเซลลาส่วนใหญ่ ไม่สามารถตรวจ
ติดตามโรคได้ทุก 2 เดือน ตามโปรแกรมการควบคุมการระบาดของโรคบรูเซลลาของกรมปศุสัตว์ในกรณีที่ตรวจพบ
สัตว์ให้ผลบวกจากการทดสอบโรค (Department of Livestock Development, 2014) จึงอาจเป็นโอกาสให้เกิด
การแพร่กระจายของโรคได้มากขึ้น เนื่องจากยังคงมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างฟาร์มและพ่อค้า อย่างไร     
ก็ตาม การสำรวจความชุกของโรคเป็นการศึกษาที่สามารถช่วยในการเฝ้าระวังโรคบรูเซลลา มีประโยชน์ในการ
ป้องกันควบคุมโรค และจำกัดการแพร่กระจายของโรคได้มากขึ้น สอดล้องกับการศึกษาความชุกของโรคบรูเซลลา
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าการนำสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ได้รับการทดสอบโรค เป็นทางลัดนำเชื้อเข้าสู่
ฟาร์มโดยตรงแม้ว่าจะมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงอ่ืนแล้วก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ยังขาด
ความยั่งยืน ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำแพะจากภายนอกมาเพิ่มขนาดฝูงหรือทดแทน หากไม่มีการตรวจสอบประวัติ
ทดสอบโรคของแหล่งที่มาอย่างเข้มงวด ฟาร์มจะได้รับและแพร่กระจาย เชื้อจากการกิน สัมผัสใกล้ชิด หรือ      
ผสมพันธุ์ ทำให้เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว (เกียรติศักดิ์ และคมชาย, 2560)  
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สรุปผลการศึกษา 
จากตัวอย่างแพะเนื้อจำนวน 422 ฝูง จำนวนตัวอย่างซีรัม 16,692 ตัวอย่าง ระหว่างปี 2558 – 2562      

พบความชุกของผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี ระดับฝูงเท่ากับร้อยละ 6.16 และระดับ   
ตัวสัตว์เท่ากับ 0.68 และความชุกระดับตัวสัตว์ในฝูงที่เกิดโรคเท่ากับร้อยละ 2.57 ซึ่งผลบวกทางซีรัมต่อ             
เชื้อบรูเซลลามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นระหว่างปี 2558 – 2561 โดยพบว่าปี 2561 เป็นปีที่พบผลบวกทางซีรัมสูงสุด  
แล้วลดลงในปี 2562 จึงถือว่าโรคบรูเซลลาเป็นปัญหาสำคัญในการเลี้ยงแพะเนื้อของจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากยังคง
พบระดับความชุกของโรคในแพะเนื้อตลอดช่วงการศึกษาดังกล่าว ซ่ึงแม้จะมีแนวโน้มการพบระดับความชุกของโรค
ที่ลดลง แต่ถือเป็นตัวชี้วัดว่ายังคงพบปัญหาในการป้องกันและควบคุมโรค โดยถ้าไม่สามารถควบคุมการเพ่ิมข้ึนของ
ระดับความชุกของโรคอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อไปยังผลิตภัณฑ์สัตว์ สิ่งแวดล้อม และเพ่ิมความเสี่ยงของ
การติดเชื้อในมนุษย ์ ดังนั้นการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโดยการทดสอบโรคเป็นประจำทุกปี และการตรวจติดตาม
ฟาร์มที่ให้ผลบวกต่อโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้การเฝ้าระวังติดตามโรคในฟาร์ม
ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันควบคุมโรคบรูเซลลาให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ที่เริ่มเลี้ยงแพะเนื้อ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้
เกษตรกรเข้าร่วมการจัดทำฟาร์มแพะที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming 
Management; GFM) และฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา  

ข้อเสนอแนะ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ควรเข้มงวดมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแพะตามระเบียบวิธีของ 

กรมปศุสัตว์ เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคบรูเซลลาในพ้ืนที่ และดำเนินโครงการเจาะเลือดเพ่ือทดสอบโรคบรูเซลลา
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการรณรงค์การตรวจโรคบรูเซลลาเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดความ
สนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน ควบคุม และผลเสียจากโรคบรูเซลลา  โดยการอบรมให้ความรู้
เกษตรกรต้องเน้นวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาที่ถูกต้องและให้เกษตรกรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรพัฒนาฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มหรืออย่างน้อยต้องมีระบบการ
ป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ควรสนับสนุนเกษตรกรให้ตรวจโรคบรูเซลลาในแพะเนื้อเป็นประจำทุกปี 
และควรมีการตรวจคัดกรองโรคบรูเซลลาเพิ่มขึ้นในแพะที่มีอายุระหว่าง 4-6 เดือน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการ
เคลื่อนย้ายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเน้นย้ำเกษตรกรต้องทดสอบโรคในแพะเนื้อตัวใหม่ก่อนนำเข้ามาเลี้ยงภายใน
ฟาร์ม และควรมาจากฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา  

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี ควรมีการติดตามฟาร์มทุกฟาร์มที่ให้ผลบวกตามมาตรการ
ของกรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะอยู่ในสถานะฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ประกอบกับมีการเฝ้าระวังเชิงรุก
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางซีรัมวิทยา ร่วมกับมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ การทำ
เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ การกักแยกสัตว์ป่วยและทำลายสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ และระเบียบ
กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  
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   ปัจจุบันเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรีมีความสนใจ และมีแนวโน้มเลี้ยงแพะเนื้อมากข้ึน ประกอบกับมี
หลายหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อ ดังนั้นเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องให้ความรู้
เกษตรกรในการเลือกซื้อแพะเนื้อ และการปฏิบัติที่ดีในการป้องกันโรค ตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 
ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. 2561  

การเฝ้าระวังโรคบรูเซลลาจำเป็นต้องแจ้งข้อมูล และอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน เช่น ด่านกักกันสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร โดยส่งเสริมความรู้และ
ความตระหนักถึงอันตรายของโรคแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการแนะนำให้เกษตรกรปฏิบัติ
ตามมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือประโยชน์ของเกษตรกร และการควบคุมโรคของ
จังหวัดสิงห์บุรี   

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคบรูเซลลาในแพะเนื้อของจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ
การศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติ (Knowledge, Attitude and Practice; KAP) ของเกษตรกร 
ผู้บริโภค และการศึกษาวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis; SNA) ของพ่อค้าท่ีซื้อขายแพะ
เนื้อในจังหวัดสิงห์บุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคบรูเซลลาในพ้ืนที่ต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ สพ.ญ.มนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลลา สพ.ญ.เรขา คณิตพันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  และ น.สพ.ประกิจ ศรีไสย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครพนม สพ.ญ.วิไลภรณ์ วงศ์พฤกษาสูง กลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรค
สัตว์ กรมปศุสัตว์ และ สพ.ญ.พชรมน ทองเฟื่อง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์
เขต 1 ที่ให้ข้อมูล และคำแนะนำต่างๆ ในการเขียนรายงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บรุี 
และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เกษตรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มภูมิคุ้มกัน
วิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะกรรมการวิชาการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ในการให้ข้อมูลคำปรึกษา 
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีส่วนร่วมให้การดำเนินงานสำเร็จลุร่วงไปได้ด้วยดี 
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