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Sero-Prevalence of Brucellosis in Goat in Goat farmers participating in Brucellosis Testing
Program in U-Thong District during 2009 to 2011
Anusorn Sungpad 1

Pornchanok Sukwong

Abstract
Goat farming is growing rapidly with the support of the government but farmers have to struggle
with Brucellosis, which lead to reduced yields. Therefore, the prospective study was conducted to
determine the sero-prevalence of Brucellosis in goat in goat farmers participating in Brucellosis testing
Program in U-Thong District during 2009 -2011. Two thousand two hundred and sixty-six serum samples
were collected from goats at the age of four months or more and were tested for antibodies to Brucella sp
with Rose Bengal test. Results of the test showed that the annual prevalence of serum decreased
continuously in both farm level and individual level. Sero-prevalence of Brucellosis in animal level were
10.96 (65/593), 7.86(67/852) and 4.50 (37/821), and the highest in NongOng sub-district in the year 2010
and 2011. Result of this study can be used for surveillance planning, monitoring, control and prevention of
Brucellosis in Goat in U-Thong District more effectively
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ความชุกทางซีรั่มของโรคบรูเซลโลซิสในแพะในกลุมเกษตรกร
ที่เขารวมกิจกรรมทดสอบโรคบรูเซลโลซิสในพื้นที่อําเภออูทอง ป 2552 – 2554
อนุสรณ สังขผาด1 ภรณชนก สุขวงษ2
บทคัดยอ
การเลี้ยงแพะมีแนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็วจากการสนับสนุนของภาครัฐแตตองประสบปญหา
โรคบรูเซลโลซีสซึ่งทําใหผลผลิตลดลง ดังนั้นจึงทําการศึกษาเพื่อหาความชุกทางซีรั่มของโรคบรูเซลโลซิส
ในเกษตกรที่เขารวมโครงการเจาะเลือดทดสอบโรคบรูเซลโลซิสในแพะของพื้นที่อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ระหวางป 2552-2554 โดยเปนการศึกษาแบบไปขางหนา (Prospective study) โดยทําการเก็บ
ตัวอยางซีรั่มจากแพะที่อายุ 4 เดือนขึ้นไปในฟารมที่เขารวมโครงการฯ จํานวนทั้งสิ้น 2,266 ตัวอยาง เพื่อ
ทดสอบหาแอนติบอดีตอเชื้อบรูเซลลาดวยวิธี Rose Bengal test ผลจากการทดสอบพบวาคาความชุกทาง
ซีรั่มรายปมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องทั้งในสวนของความชุกรายตัวและความชุกรายฟารมโดยพบวาคา
รอยละความชุกทางซีรั่มโรคบรูเซลโลซิสรายตัวคิดเปนรอยละ 10.96 (65/593), 7.86(67/852) และ 4.50
(37/821) และพบสูงสุดในตําบลหนองโองทั้งในปพ.ศ. 2553 และ 2554 คาความชุกรายฟารมคิดเปนรอยละ
57.14 (4/7), 53.33 (8/15) และ 42.85 (12/28) การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงความชุกทางซีรั่มของโรคบรู
เซลโลซิสในแพะของเกษตรกรที่เขารวมโครงการเจาะเลือดทดสอบโรคบรูเซลโลซิสในแพะของพื้นที่
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการวางแผนเฝาระวัง ควบคุม และ
ปองกันโรคในพื้นที่อําเภออูทองไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คําสําคัญ โรคบรูเซลโลซิส แพะ Rose Bengal test อําเภออูทอง
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บทนํา
แพะเปนสัตวเศรษฐกิจที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐใหมีการเลี้ยงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจังหวัดภาคใตตอนลาง แตในปจจุบันการเลี้ยงแพะเริ่มแพรหลายและขยายวงกวางในพื้นที่ภาคกลาง
เกษตรกรใหความสนใจมาเลี้ยงแพะกันมากขึ้น สวนหนึ่งมาจากการสงเสริมและการผลักดันของภาครัฐ
เนื่องจากแพะเปนสัตวที่เลี้ยงงายทนทานตอทุกสภาพภูมิอากาศ มีขนาดเล็ก ตนทุนการผลิตต่ํา ใหลูกได
ครั้งละ 1-2ตัว แตแมแพะบางตัวอาจใหลูกครั้งละ 3-4 ตัว แตพบไมบอยนัก และ ใหลูกไดปละ 2 ครอก ใช
เวลาในการเลี้ยงดูสั้นขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว ใหผลผลิตและผลตอบแทนเร็วกวาการเลี้ยงโค ผลผลิตที่ได
จากแพะมีทั้งเนื้อและนมใชเปนอาหารเพื่อเปนทางเลือกใหมใหแกผูบริโภค (สุวิทย, 2544) การเลี้ยงแพะมี
แนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็ว แตตองประสบปญหาโรคบรูเซลโลซีส ซึ่งเปนโรคติดตอที่รายแรงและเปน
โรคติดตอระหวางสัตวและคนที่สําคัญและพบไดทั่วโลก ทั้งนี้โรคบรูเซลโลซีสเปนทางดานปศุสัตวไมนิยม
ทําการรักษาแตจะใชวิธีในการทําลายสัตวปวยเพื่อปองกันการแพรกระจายของโรค
โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) ในแพะเปนโรคติดตอระหวางสัตวและคนที่พบไดทั่วโลก (OIE,
2004) สัตวที่เปนโรคสามารถแพรเชื้อไปยังสัตวตัวอื่นๆได (Nielsen, 2002) สาเหตุของโรคบรูเซลโลซิสสวน
ใหญในแพะเกิดจาก เชื้อ B. melitensis เชื้อบรูเซลลาสามารถมีชีวิตอยูไดนานในฝุนละออง มูลสัตว น้ํา น้ํา
จากฟารมเลี้ยงสัตวลูกสัตวแทง ดิน เนื้อ และผลิตภัณฑจากนม ระยะเวลาที่เชื้อมีชีวิตจะนานมากหรือนอย
จะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของสิ่งที่เชื้อปนเปอน ปริมาณของเชื้อ อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง
แสงแดด การปนเปอนดวยเชื้อจุลชีพอื่นๆ การติดเชื้อ B. melitensis ในแพะ เหมือนกับในโค แตการติดตอ
จากการผสมพันธุจะมีบทบาทสําคัญมาก การแพรโรคจะเกิดโดยการคลุกคลีของสัตวในฝูงการรวมฝูงจาก
หลายเจาของ และจากการซื้อสัตวมาจากแหลงที่ไมมีการคัดกรองโรค การใชพอพันธุสัตวรวมกันก็เปน
สาเหตุหนึ่งในการแพรโรคระหวางฟารมได การรวมสัตวเขาในฝูงเดียวกันในตลาดคาสัตว หรือการนําสัตว
ไปแสดงโชว หรือ ในสภาพอากาศหนาวมีการนําสัตวมาอยูรวมกันก็เปนสาเหตุหนึ่งของการแพรโรคใน
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กที่เปนโรคบรูเซลโลซิส หลังจากมีการแทงลูก หรืออาจคลอดลูกไดตามปกติก็ตาม
(มนยา, 2552) การแพรเชื้อระหวางฝูงมักเปนผลจากการนําตัวเมียที่ติดเชื้อและอยูในระหวางตั้งทองมาจาก
ฝูงอื่น (Alton, 2002)พบวาในแพะมีการปลอยเชื้อ B. melitensis ออกมากับสารคัดหลั่งจากอวัยวะสืบพันธุได
นานมากกวา 2-3 เดือน สวนในแกะประมาณ 3 สัปดาห และ สามารถพบเชื้อไดในน้ํานม และน้ําเชื้ออสุจิ
และโดยเฉพาะอยางยิ่งในแพะจะปลอยเชื้อไดนาน หรืออาจจะตลอดชีวิต ในลูกสัตวที่ไดรับน้ํานมจากแมที่
เปนโรคอาจพบเชื้อไดจากมูลของลูกสัตว สัตวที่เปนโรคบรูเซลโลซิสมักจะไมแสดงอาการ แตหากแสดง
อาการของโรคจะพบอาการที่เปนลักษณะเฉพาะแตไมจําเพาะ คือการแทงลูกหรือการตกลูกกอนกําหนดและ
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รกคาง สัตวสวนใหญที่เปนโรคมักพบมีการแทงลูกเพียงครั้งเดียว หรืออาจไมมีการแทงลูก(มนยา, 2552)
สวนอาการในคนที่ติดเชื้อ B. melitensis จะมีอาการปวดศีรษะ ออนเพลียปวดตามขอ น้ําหนักลด อัณฑะ
อักเสบบวม อาจพบภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาทรวมดวย (Solera et
al., 1997)ในการควบคุมโรคบรูเซลโลซิสจะตองมีการคัดกรองโรคเบื้องตนโดยเปนวิธีที่งาย สะดวก และ
รวดเร็ว เชน Rose Bengal test และ Rapid Plate test ซีรั่มที่ใหผลบวกจะตองทดสอบยืนยันโดยวิธี
Complement fixation test (CFT), Enzyme-linkedimmunosorbent assay (ELISA) หรือ EDTA-tube
agglutination (EDTA-TAT) สําหรับในกรณีที่ไมสามารถจะทดสอบโดยวิธี CFT ได (มนยา, 2552)
อําเภออูทองมีพื้นที่ 630.29 ตารางกิโลเมตร มีการเลี้ยงแพะ 8 ตําบลจากทั้งหมด 13 ตําบลไดแก
ตําบลอูทอง ตําบลสระยายโสม ตําบลจระเขสามพัน ตําบลบานดอน ตําบลยุงทะลาย ตําบลหนองโอง ตําบล
พลับพลาไชย และ ตําบลกระจัน พบมีเกษตรกรเลี้ยงแพะจํานวนทั้งสิ้น 32 ราย มีประชากรแพะ 3,392 ตัว
โดยมีการเลี้ยงแพะมากในพื้นที่ตําบลดอนคา ตําบลหนองโอง และตําบลยุงทะลายตามลําดับ (ขอมูลการ
สํารวจประชากรสัตวสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี ป 2554) แพะที่เลี้ยงในพื้นที่อําเภออูทองทั้งหมด
เปนแพะเนื้อ เลี้ยงในลักษณะเปนเกษตรกรรายยอย ตลาดการซื้อ-ขายทั้งภายในจังหวัดสุพรรณบุรีและ
จังหวัดในภาคใต เกษตรกรผูเลี้ยงแพะอําเภออูทองมีการจัดตั้งกลุมผูเลี้ยงแพะเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับกลุมผูเลี้ยง ลักษณะการเลี้ยงจะปลอยใหหาอาหารเองในชวงกลางวัน แลวกลับมานอนรวมกันใน
โรงเรือนชั่วคราวที่สรางดวยไม หรือตะแกรงลวดตอนกลางคืน หรือยืนโรงตลอดการเลี้ยง สวนใหญเปน
ฟารมขนาดเล็ก การซื้อขายแพะมีที่มาจากแหลงที่หลากหลายทั้งภายในและตางจังหวัด ไมสามารถระบุที่
แหลงที่มาของแพะไดชัดเจน และมักทําการซื้อ-ขายชวงอายุนอยเพื่อนําไปขุนระยะสั้น (4

- 5 เดือน)

เกษตรกรผูเลี้ยงแพะในอําเภออูทองคอนขางใหความสําคัญกับการทดสอบโรคในฝูงแพะ ทําใหการควบคุม
ปองกัน โรคบรูเซลโลซีสในแพะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความชุกทางซีรั่มของโรคบรูเซลโลซีสในแพะใน
เกษตรกรที่เขารวมโครงการเจาะเลือดเพื่อทดสอบทดสอบโรคบรูเซลโลซิส ในพื้นที่อําเภออูทอง

โดยผล

การศึกษาในครั้งนี้จะทําใหการวางแผน ควบคุม ปองกันโรคในพื้นที่อําเภออูทองมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (Descriptive study) แบบ Prospective study
โดยการศึกษาหาความชุกทางซีรั่มของโรคบรูเซลโลซิสในแพะของเกษตรกรที่เขารวมโครงการเจาะเลือด
ทดสอบโรคบรูเซลโลซิสในแพะของพืน้ ทีอ่ ําเภออูทอง จังหวัดสุพรรรณบุรี ระหวางป 2552-2554 มี
ขั้นตอนการศึกษาดังนี้
ตัวอยางซีรัมสงทดสอบ
ทําการเก็บตัวอยางซีรั่มแพะที่มีอายุมากกวา 4 เดือนขึน้ ไปทุกตัวจากเกษตรกรผูเลี้ยงแพะทีใ่ หความ
รวมมือและยินดีเขารวมโครงการเจาะเลือดทดสอบโรคบรูเซลโลซิสในพื้นที่อําเภออูทองโดยแบงเปน
ตัวอยางซีรั่มในป2552 - 2554 จํานวน 593, 852 และ 821 ตัวอยางตามลําดับ (ตาราง 1)
ตาราง 1 การเก็บตัวอยางซีรั่มแพะในกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ
ประชากรสัตว

ปพ.ศ.
2552
2553
2554

เกษตรกร (ราย)
28
32
32

จํานวนแพะ(ตัว)
2,951
3,392
3,392

จํานวนเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการฯ
เกษตรกร(ราย)
จํานวนแพะที่เก็บซีรั่ม(ตัว)
7
593
15
852
28
821

ที่มา: ขอมูลการสํารวจประชากรสัตวสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี ป 2552-2554
การทดสอบตัวอยางซีรั่ม
ทําการทดสอบโรคบรูเซลโลซีสดวยวิธี Rose Bengal Test ซึ่งทดสอบหาแอนติบอดีตอเชื้อ Brucella
spp จากซีรั่มของแพะ-แกะ ประมาณ 1-2 มิลลิลิตร ดวยปฏิกิริยา Agglutination (การเกาะกลุม ) ซึ่งการ
ทดสอบนี้ มีความไว รอยละ 100 ,ความจําเพาะ รอยละ 100 มีวิธีการโดยการผสมซีรั่มกับแอนติเจนอยางละ
30 ไมโครลิตรเทากัน บนแผนสไลด แลวอานผล โดยหากการพบการเกาะกลุมกันของซีรั่มกับแอนติเจนของ
เชื้อ บรูเซลลา จนทําใหเกิดตะกอนสีชมพู ภายในเวลา 4 นาที แสดงวาสัตวตวั ดังกลาวมีการติดเชื้อ ใหอาน
ผลเปนบวก แตหากไมเกิดการเกาะกลุมของเชื้อ อานผลเปนลบ (มนยา,2552)
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การวิเคราะหขอมูลผลการทดสอบโรค
ทําการวิเคราะหขอมูลผลการทดสอบโรคบรูเซลโลซีสเปนสัดสวนรอยละของความชุกทางซีรั่มโดย
ใชโปรแกรม MS Excel และวิเคราะหนยั สําคัญทางสถิติดวยโปรแกรม EpiInfo และแปลผลตามการศึกษา
ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา
จากการดําเนินการเก็บตัวอยางซีรั่มแพะตลอดระยะเวลาการศึกษาพบวามีจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยง
แพะที่เขารวมโครงการเจาะเลือดทดสอบโรคบรูเซลโลซิสในพื้นที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวาง
ปพ.ศ. 2552-2554 เพิ่มมากขึ้นทุกป ในปพ.ศ. 2554 มีเกษตรกรที่เขารวมโครงการสูงถึงรอยละ 87.5 (28/32)
จากเกษตรกรผูเลี้ยงแพะทั้งหมดในอําเภออูทอง และขยายพื้นที่ออกไปในตําบลอื่นๆ มากขึ้นถึง 7 ตําบล
โดยผลการทดสอบหาแอนติบอดีตอเชื้อ B. melitensis โดยวิธี Rose Bengal test จากตัวอยางซีรั่มแพะใน
เกษตรกรผูเลี้ยงแพะที่เขารวมโครงการฯ โดยแยกเปนผลบวกรายป พบวาคารอยละความชุกทางซีรั่มโรคบรู
เซลโลซิสรายตัวคิดเปนรอยละ 10.96, 7.86 และ 4.50 ซึ่งสัดสวนของความชุกรายตัวมีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเนื่องและมีนัยสําคัญทางสถิติ (Chi-square 21.08, P-value < 0.001)ในสวนของผลบวกรายฟารม พบ
สูงสุดในตําบลหนองโองทั้งในปพ.ศ. 2553 และ 2554 คาความชุกรายฟารมคิดเปนรอยละ 57.14, 53.33 และ
42.85 ในปพ.ศ. 2552 ถึง 2554 ตามลําดับ พบวามีฟารมที่ตรวจไมพบผลบวกทางซีรั่มเพิ่มมากขึ้นในแตละป
จํานวนทั้งสิ้นรอยละ 42.9 (3/7), 46.7 (7/15) และ57.1 (16/28) ตามลําดับ (ตารางที่1 และรูปที่ 1)
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางซีรั่มตอโรคบรูเซลโลซิสในแพะของเกษตรกรที่เขารวมโครงการทดสอบโรค
บรูเซลโลซีส ในพื้นที่อําเภออูทองระหวางป 2552-2554
ป 2552
เกษตรกร ตัวอยางซี่รัม
รอยละผลบวก

ตําบล

(ราย)

(ตัว)

ฟารม

ดอนคา

5

489

60(3/5) 9.81(48/489)

หนองโอง

1

68

0(0/1)

ยุงทะลาย

-

-

อูทอง

-

บานดอน

ป 2553
เกษตรกร ตัวอยางซี่รัม
รอยละผลบวก

ตัวอยางซีรั่ม (ราย)

ป 2554
เกษตรกร ตัวอยางซี่รัม
รอยละผลบวก

(ตัว)

ฟารม

8

553

50(4/8) 3.43(19/553)

7

377

0(0/68)

7

299

57.14(4/7) 16.05(48/299)

8

199

50(4/8) 12.06(24/199)

-

-

-

-

-

-

5

101

40(2/5)

1.98(2/101)

-

-

-

-

-

-

-

4

62

0(0/4)

0(0/62)

-

-

-

-

-

-

-

-

2

45

50(1/2)

2.22(1/45)

กระจัน

-

-

-

-

-

-

-

-

1

35

100(1/1)

5.71(2/35)

พลับพลาไชย

1

36

-

-

-

-

-

-

-

-

จรเขสามพัน

-

-

-

-

-

-

1

2

0(0/1)

0(0/2)

รวม

7

593

15

852

28

821

100(1/1) 47.22(17/36)
-

-

57.14(4/7) 10.96(65/593)

ตัวอยางซีรั่ม (ราย)

53.33(8/15) 7.86(67/852)

1 Chi-Square for trend สําหรับสัดสวนความชุกรายฟารม = 3.49, P- value = 0.06
2 Chi-Square for trend สําหรับสัดสวนความชุกรายตัว = 21.08, P-value < 0.001

(ตัว)

ฟารม

ตัวอยางซีรั่ม

57.14(4/7) 2.12(8/377)

42.85(12/28) 4.50(37/821)
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รูปที่ 1 แผนภูมิแทงและเสน แสดงคารอยละความชุกทางซีรั่มโรคบรูเซลโลซิสรายฟารมและรายตัวในแพะ
ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯในปพ.ศ. 2552-2554

60

57.14

53.33

50

ความชุกรายฟารม
ความชุกรายตัว
42.85

40
รอยละ

30
20

10.96
7.86

10

4.5

0
ป 2552

ป 2553

ป 2554
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ผลการทดสอบความชุกทางซีรั่มโรคบรูเซลโลซิสรายตัวภายในฟารมในแพะของเกษตรกรที่เขารวม
โครงการฯ พบวาคาเฉลี่ยรอยละของความชุกทางซีรั่มโรคบรูเซลโลซิสในแตละปมีคา 5.58, 7.43 และ 4.28 โดยมี
คารอยละของความชุกสูงสุดในแตละปเทากับ 47.22, 32.08 และ 48.28 ตามลําดับ ทั้งนี้ในสวนของฟารมที่
ตรวจพบผลบวกสวนมากจะมีคาความชุกทางซีรั่มนอยกวารอยละ 10 (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แผนภูมิแทงแสดงจํานวนฟารมแยกตามรอยละความชุกทางซีรั่มโรคบรูเซลโลซิสรายตัวภายในฟารมใน
แพะของเกษตรกรที่เขารวมโครงการทดสอบโรคฯบรูเซลโลซีสในพื้นที่อําเภออูทอง ระหวางป พ.ศ.2552-2554
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สรุปและวิจารณผล
การทดสอบสอบโรคบรูเซลโลซิสในแพะของเกษตรกรที่เขารวมโครงการเจาะเลือดทดสอบโรคบรู
เซลโลซิสในแพะ ของพื้นที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในระหวางป 2552-2554 โดยการทดสอบหา
แอนติบอดีตอเชื้อ B. melitensis จากตัวอยางซีรั่มแพะที่ใหผลบวกคอนขางสูงเมื่อเทียบกับการทดสอบใน
พื้นที่อื่นๆ เชน การศึกษาของ พิเชษฐ และวิเชียร(2550) ที่ศึกษาทางซีรั่มวิทยาของจังหวัดชัยนาทในป 2549
ใหผลบวกรอยละ 1.59 การศึกษาของ ทับทอง และเทวัณ(2552) ที่ศึกษาทางซีรั่มวิทยาของจังหวัดชัยภูมิ ใน
ป 2549-2551 ที่ใหผลบวก 3.01,3.10และ 3.20 ตามลําดับ และการศึกษาของ กิติภัทท สุจิต และคณะ (2551)
ที่ศึกษาทางซี่รั่มวิทยาในจังหวัดเพชรบุรี ในป 2551 ที่ใหผลบวก 3.2 อยางไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้พบวา
ความชุกรายตัวมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Chi-square 21.08, P-value < 0.001) ทั้งนี้ความชุก
รายฟารมมีแนวโนมลดลงเชนกัน คาดวาเปนผลสืบเนื่องจากเกษตรกรมีการจัดตั้งกลุมผูเลี้ยงแพะในพื้นที่
อําเภออูทองกันมากขึ้น มีการจัดประชุมภายในกลุมเปนประจําทุกเดือน ซึ่งมีการใหความรูเรื่องการเลี้ยงแพะ
และมีกฎระเบียบขอบังคับเกษตรกรที่เขารวมภายในกลุม อาทิเกษตรกรที่เขารวมกลุมผูเลี้ยงแพะทุกราย
จะตองมีการทดสอบเลือดหาเชื้อโรคบรูเซลโลซิสทุกตัว ทั้งนี้มาตรการควบคุมโรคบรูเซลโลซิสในแพะ
กรณีพบแพะที่ใหผลบวกจะตองทําการบันทึกสั่งกักไวในบริเวณที่สามารถปองกันการแพรกระจายของเชื้อ
โรคจากสัตวปวยได มีการทําลายสัตวตามระเบียบกรมปศุสัตวที่เปนโรคระบาดและทําลายสัตวหรือซาก
สัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2547 โดยเจาของสัตวไดรับคาชดใชในอัตรารอยละ 75 ของราคา
ประเมิน ซึ่งเกษตรกรมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของโรคบรูเซลโลซิส และ ทราบถึงมาตรการ
การควบคุมปองกันโรคของกรมปศุสัตวเปนอยางดี แตทั้งนี้มาตรการชดเชยเงินดังกลาวยังติดปญหาเรื่องการ
เบิกจายลาชา มีขั้นตอนมาก ทําใหเกษตรกรบางรายยังไมเขารวมโครงการฯในชวงแรก แตทั้งนี้ไดมีการปรับ
แผนการดําเนินการทําลายสัตวที่เปนโรค โดยใหเขาโรงฆาที่สามารถควบคุมโรคไดแทน โดยมีเจาหนาที่เขา
มาดูแลการเคลื่อนยายเขาโรงฆาเพื่อความมั่นใจในการควบคุมโรคไมใหมีการแพรกระจายได ซึ่งเกษตรได
คาตอบแทนจากการสงเขาโรงฆาสูงกวาคาชดเชยกรณีทําลายสัตวตามที่กฎหมายกําหนด ทําใหมีเกษตรกร
สนใจเขารวมโครงการฯมากขึ้น สวนในดานการใหความรูและดานการบริการสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
สุพรรณบุรี และ สํานักงานปศุสัตวอําเภออูทอง ไดเขามารวมดําเนินการในกิจกรรมทั้งในสวนเกษตรที่เลี้ยง
แพะที่จัดตั้งกลุม หรือเกษตรกรที่เลี้ยงแพะอิสระ ในการ ติดเบอรหู พรอมทําทะเบียนประวัติแพะ ตามระบบ
การจัดทําทะเบียนประวัติและขึ้นทะเบียนสัตวแหงชาติ กดพิกัดดาวเทียม (GPS) ณ สถานที่ตั้งฟารมแพะทุก
ฟารมที่เขารวมโครงการฯ อยางไรก็ตามขอมูลที่ทําการศึกษา จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขประชากรแพะ
และเกษตรกรผูเลี้ยงทุกป เนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยงแพะบางรายเลิกเลี้ยงไปบาง เกษตรกรที่เลี้ยงอยูเดิมมีการ
ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน มีลูกแพะเกิดใหม และมีแพะปวย ตายอยูตลอดเวลา และคาความชุกทางซีรั่มของโรค
บรูเซลโลซีสที่ทําการศึกษาเฉพาะในกลุมผูเลี้ยงที่สมัครใจเขารวมโครงการเจาะเลือดแพะเพื่อทดสอบโรค
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บรูเซลโลซิสในพื้นที่อําเภออูทองซึ่งไมใชคาความชุกของแพะทั้งหมดในพื้นที่อําเภออูทอง แตทั้งนี้ จาก
มาตรการควบคุม ปองกันโรคบรูเซลโลซิส ของกรมปศุสัตวสามารถลดจํานวนแพะที่ติดเชื้อโรคบรูเซลโล
ซิส ไดจริง ทําใหเกษตรกรในพื้นที่มีความมั่นใจที่จะเขารวมโครงการดังกลาวมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
เกษตรกรผูเลี้ยงแพะควรมีการทดสอบโรคในพื้นที่เปนประจําอยางตอเนื่อง มีมาตราการเขมงวด
การควบคุมโรคภายในฟารม และชักชวนเกษตรกรที่เลี้ยงแพะทานอื่นใหเขารวมโครงการทดสอบโรค
บรูเซลโลซิส กับเจาหนาที่กรมปศุสัตวในพื้นที่ใหมากที่สุด สวนเกษตรกรกรที่มีการนําแพะใหมเขามา
ภายในฟารมตองมั่นใจวาแพะที่นําเขามาผานการทดสอบโรคบรูเซลโลซิสในชวงเวลาที่กําหนด และทําการ
ทดสอบซ้ํากอนนําเขารวมฝูง ทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือจากเจาหนาสวนราชการเชน ดานกักกันสัตว
เจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอในพื้นที่ ตองมีมาตราการควบคุมการเคลื่อนยายแพะเขา-ออก ในพื้นที่อยางจริงจัง
ดวย เพื่อใหพื้นที่อําเภออูทองปลอดโรคบรูเซลโลซิส ในอนาคต ตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายสัตวแพทย สันติ อัจยุตโภคิน ปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ใหการสนับสนุน และ
ความเห็นชอบในการเสนอผลงาน เจาหนาที่กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุพรรณบุรี
และ เกษตรกรผูเลี้ยงแพะในพื้นที่อําเภออูทอง ที่ใหความรวมมือในการเก็บตัวอยางซีรั่ม เจาหนาที่สถาบัน
สุขภาพสัตวแหงชาติ ที่อนุเคราะหในการทดสอบวิเคราะหซีรั่ม
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