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บทคัดย่อ 

         โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ท่ีมีการพบโรคนี้ได้ในหลายภูมิภาค    

และท่ัวโลก เช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุการเกิดโรค อยู่ในตระกูล Brucella spp. มักพบได้ในสัตว์เล้ียงลูก    

ด้วยนมชนิดต่างๆ  ส่วนในแพะมีสาเหตุมาจากเช้ือ Brucella melitensis. มีผลท าให้เกิดการสูญเสียต่อ

ผลผลิต และเพิ่มต้นทุนในการเล้ียง วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาความชุกทางซีรั่มวิทยา และปัจจัยท่ีมีผล

ต่อโรคแท้งติดต่อในแพะเนื้อ ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในการวางแผน การป้องกันโรคและลดการ

สูญเสียท่ีจะเกิดขึ้นกับเกษตรกร โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดแพะเนื้อ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน ธันวาคม ปี 

พ.ศ. 2562 จ านวน 4,150 ตัวอย่าง จาก 71 ฟาร์ม ท้ังหมด 8 อ าเภอ ได้แก่ พิมาย สูงเนิน โนนไทย ขาม

สะแกแสง พระทองค า ปากช่อง สีค้ิวและโชคชัย เพื่อทดสอบหาแอนติบอดีต่อเช้ือบรูเซลลา ในเบื้องต้นด้วยวิธี 

Modified Rose Bengal test เมื่อพบผลบวกจะท าการตรวจยืนยันด้วยวิธี Complement Fixation test 

(CFT test) การศึกษาปัจจัยเส่ียงท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคแท้งติดต่อ โดยใช้แบบสอบถาม โดยก าหนด

ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% พบว่าความชุกของโรคแท้งติดต่อรายตัว คิดเป็นร้อยละ 1.35 (56/4,150) ระดับฝูง 

คิดเป็นร้อยละ 14.08 (10/71) และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค พบว่ามี 6 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ขนาดฝูง ปัญหาระบบสืบพันธุ์ โปรแกรมการตรวจโรคแท้งติดต่อ แหล่งท่ีมาของแพะใหม่เข้าฝูง แปลงหญ้าท่ีใช้

เล้ียงสัตว์ การใช้น้ ายาฆ่าเช้ือ ภายในฟาร์ม ข้อมูลเรื่องปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคแท้งติดต่อนี้สามารถท่ีจะน าไป 

ใช้ในการวางแผน การจัดการฟาร์ม เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคแท้งติดต่อในแพะเนื้อภายในจังหวัด

นครราชสีมา  
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Abstract 

Brucellosis is zoonotic disease that was found in several regions all around the world. The 

causing agent is Brucella spp., mostly found in mammal. Brucella melitensis. causes in meat 

goat and affects productivity and the investment. The study was to determine 

seroprevalence and the factors that affecting Brucellosis in meat goat and set up the disease 

protective plan to reduce the losses. The 4,150 serum samples were collected during 

January to December 2019, from 71 meat goat farms, 8 districts were Phimai, Sung Noen, 

Non Thai, Kham Sakae Sang, Phar Thong Kam, Pak Chong, Sikhio, Chokchai districts of 

Nakhon Ratchasima province. The Brucella screening test was the Modified Rose Bengal Test 

and repeated confirming by Complement Fixation test (CFT test). The factors that associated 

with the Brucellosis incidence were collected by questionnaire were determined 95% 

confidence. The results showed that individual seroprevalence was 1.35 % (56/4,150) the 

herd seroprevalence was 14.08 % (10/71). There were 6 factors associated with Brucellosis in 

farm including herd size, reproductive failure, Brucellosis screening test program, the source 

of imported goat, grazing field and using disinfection. The derived data of the risk factors can 

be provided the prevent and control program of the Brucellosis in meat goat farm in Nakhon 

Ratchasima province. 
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บทน า 

          ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา มีความสนใจในการเล้ียงแพะเป็นจ านวนมาก เนื่องจาก
เนื้อแพะเป็นท่ีต้องการของตลาดและของผู้บริโภค การเล้ียงแพะเนื้อเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร แพะเล้ียง
ง่ายโตไว ขยายพันธุ์ได้เร็ว กินอาหารได้หลายชนิด ใช้พื้นท่ีในการเล้ียงน้อย ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี     
แต่แพะก็สามารถติดโรคและแพร่กระจายโรคภายในฝูงได้ อีกท้ังยังน าโรคติดต่อมาสู่มนุษย์หรือสัตว์ชนิดอื่นได้ 
โดยเฉพาะโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) ซึ่งมีสาเหตุจากเช้ือแบคทีเรีย Brucella melitensis ส่งผลให้เกิด
ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรเป็นจ านวนมาก แพะเพศเมียจะแท้งลูก ส่วนแพะเพศผู้จะมี
อาการอัณฑะอักเสบ เกิดการอักเสบของท่อพักตัวอสุจิท าให้เกิดการเป็นหมัน ขาเจ็บหรือข้ออักเสบ ส่งผลให้
ผลผลิตลดลงผสมไม่ติดหรือผสมติดยาก การแพร่ระบาดของโรคแท้งติดต่อในฟาร์มแพะจะท าให้เกษตรกรผู้
เล้ียงแพะ เสียค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มต้นทุนในการควบคุมโรค การรักษาและการจัดการสัตว์ท่ีเป็นโรคชนิดนี้ มนุษย์
ติดโรคจากแพะมักเกิดกับผู้ท่ีท างานใกล้ชิดกับสัตว์ท่ีเป็นโรค โดยการสัมผัสโดยตรงกับรก ส่ิงคัดหล่ังหรือลูก    
ท่ีแท้ง หรืออาจติดเช้ือโดยการกิน การหายใจ (Kaewket, 2008)  หรือการบริโภคน้ านมแพะท่ีไม่ผ่าน
กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ (นพวรรณ และคณะ, 2547)  คนท่ีติดโรคนี้จะมีอาการป่วยค่อนข้างรุนแรง อาการท่ี
พบในผู้ป่วยท่ีติดเช้ือจะมีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดตามข้อ น้ าหนักลด อัณฑะอักเสบ บวมและอาจพบ
ภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต ระบบทางเดินอาหารและระบบประสาทร่วมด้วย 
        การศึกษาปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลต่อการเกิดโรคแท้งติดต่อในแพะเนื้อ  สามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย 
ประกอบด้วย (1) ปัจจัยจากตัวสัตว์ เช่น ปัญหาระบบสืบพันธุ์ ประวัติการต้ังท้อง ประวัติการแท้ง ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ ก็จะมีความเส่ียงในการเกิดโรคต่างกันไปในแพะแต่ละตัว (2) ปัจจัยภายนอกตัวสัตว์ เช่น ขนาดฝูง 
จ านวนสัตว์ต่อพื้นท่ีการเล้ียง การน าแพะเข้าเล้ียงใหม่ แหล่งท่ีมาของแพะ แปลงหญ้าท่ีใช้เล้ียงสัตว์ รวมท้ังการ
สัมผัสสัตว์ชนิดอื่นๆด้วย (Raksakul,2009; Abdallah et al., 2015) ในประเทศเอธิโอเปีย พบว่าการเล้ียง
สัตว์ชนิดอื่นในฟาร์มแพะใหผ้ลบวกต่อการติดเช้ือ Brucella spp. ในฟาร์มเป็น 2 เท่า (Asmare et al.,2013)   
การใช้น้ ายาฆ่าเช้ือท าความสะอาดในฟาร์มแพะในประเทศสเปน พบว่าจะช่วยลดโอกาสพบผลบวกต่อ        
การติดเช้ือ Brucella spp. (Reviriego et al, 2000) ได้ดีกว่าฟาร์มแพะท่ีไม่ใช้น้ ายาฆ่าเช้ือท าความสะอาด
โรงเรือนหรือการก าจัดมูลออก มีโอกาสพบผลบวกต่อเช้ือ Brucella spp. เป็น 2.87 เท่า ถ้าเปรียบเทียบ
ฟาร์มแพะท่ีมีการท าความสะอาดโรงเรือนและก าจัดมูลออก (Coelhoa et al., 2013)  
      โดยพบว่าในพื้นจังหวัดกาญจนบุรีปี พ.ศ.2553 มีค่าความชุกของโรคแท้งติดต่อระดับรายตัว คิดเป็น
ร้อยละ 7.26 รายฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 46.18 (ทวีและพรศักด์ิ,2553) และช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึง   
เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 ในพื้นท่ีภาคตะวันตกของประเทศไทย ความชุกของโรคแท้งติดต่อระดับรายตัวคิดเป็น
ร้อยละ 5.08 รายฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 18.39 (ช้องมาศและคณะ,2555) ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา           
ปี พ.ศ.2562 มีรายงานพบผู้ป่วย จ านวน 2 คนท่ีติดเช้ือจากการเล้ียงสัตว์ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา,2562) และยังพบว่าในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมายังไม่มีรายงานการศึกษาความชุกและปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการติดเช้ือ Brucella spp. ในแพะเนื้อ ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกทางซีรั่มวิทยา 



และปัจจัยท่ีมีผลต่อโรคแท้งติดต่อในแพะเนื้อ ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ใน
การก าหนดมาตรการส าหรับควบคุม และป้องกันก าจัดโรคแท้งติดต่อในแพะเนื้อในพื้น ท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. ขอบเขตการศึกษา 
          การเลือกตัวอย่างในครั้งนี้เป็น การศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross – Sectional study) โดยใช้
แบบสอบถามเกษตรกรผู้เล้ียงแพะเนื้อ เกี่ยวกับข้อมูลบุคคล ข้อมูลการจัดการฟาร์ม และข้อมูลรายตัว วิธีการ
สุ่มตัวอย่างจะเลือกตัวอย่างประชากรแพะในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2562  
2. นิยามค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง 

        นิยามฟาร์มแพะท่ีให้ผลบวกทางซีรั่มต่อเช้ือ Brucella spp. หมายถึง ฝูงแพะท่ีมีแพะอย่างน้อย 1 ตัว   

ท่ีมีผลบวกต่อเช้ือ Brucella spp. จากการตรวจตามวิธีท่ีก าหนด 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        3.1 ประชากรแพะจ านวน 50,219 ตัว และเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ จ านวน 1,516 ราย ของจังหวัด
นครราชสีมา ในปี พ.ศ.2562 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว์. 2562) 
        3.2 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาด้วยโปรแกรม Epitools โดยก าหนดการเกิดโรคในกลุ่ม
ประชากรแพะท่ีคาดว่ามีความชุกของโรคร้อยละ 20 (Expected Prevalence) ท่ีระดับความเช่ือมั่น         
ร้อยละ 95 specificity คือ 1 sensitivity คือ 0.97 (Kladkempetch et al.,2017) ค่า precision เท่ากับ 
0.1 จากการค านวณจะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างแพะท่ีต้องใช้ในงานวิจัยท้ังหมดอย่างน้อย 2,355 ตัวอย่าง 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มีเกษตรกรให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ จึงเก็บตัวอย่างเลือดแพะได้ท้ังหมด 
4,150 ตัวอย่าง จาก 71 ฟาร์ม 8 อ าเภอ (ตารางท่ี 1)      

ตารางที่ 1  จ านวนตัวอย่างเลือดแพะท่ีส่งตรวจโรคแท้งติดต่อ แยกเป็นรายอ าเภอของจังหวัดนครราชสีมา    
อ าเภอ จ านวนตัวอย่าง (N) 

        1. พิมาย 
        2. สูงเนิน 
        3. โนนไทย 
        4. ขามสะแกแสง 
        5. พระทองค า 
        6. ปากช่อง 
        7. สีคิ้ว 
        8. โชคชัย 

764 
245 
262 
308 
301 

1,413 
469 
388 

รวม 4,150 

 



4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        4.1 การทดสอบความชุกทางซีรั่มวิทยาของโรคแท้งติดต่อ 
       เก็บตัวอย่างเลือดและกลุ่มตัวอย่างคือ เลือกฟาร์มท่ีอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน  71 ฟาร์ม จาก 
8 อ าเภอ โดยท าการเก็บตัวอย่างจากหลอดเลือดด าบริเวณคอ (jugular vein) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ลงใน
หลอดเก็บเลือดท่ีไม่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด และปั่นแยกซีรั่มด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง ด้วยความเร็ว 
5,000 g ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที แยกซีรั่มบรรจุหลอดไมโครทิวป์ ปริมาตร   1 มิลลิลิตร 
อุ่นท่ีอุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  
          4.2 การทดสอบหาภูมิคุ้มกันต่อโรคแท้งติดต่อ 
                  การทดสอบหาแอนติเจนด้วยวิธี modified Rose Bengal test (mRBT) เป็นแอนติเจนท่ีผลิต

จากเช้ือ B. abortus เช้ือสาย (Strain) 99 ได้รับความอนุเคราะห์จากส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์           

กรมปศุสัตว์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี mRBT ตามท่ี OIE (2009) ให้ค าแนะน าเป็นการตรวจโดย

เบ้ืองต้น เนื่องจากมีคุณสมบัติของแอนติเจนร่วมกันและมีความไวในการทดสอบต่อโรคแท้งติดต่อในแพะโดย

น าซีรั่มและแอนติเจนวางท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องก่อนการทดสอบ จากนั้นหยดซีรั่ม  จ านวน 80 ไมโครลิตรและ

แอนติเจน จ านวน 30 ไมโครลิตร ลงบนแผ่นกระจก คนให้เข้ากันเป็นอย่างดี ให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 

3 เซนติเมตร เอียงกระจกไปมาเพื่อให้เข้ากันดีพักไว้ 4 นาที อ่านผลการเกิดปฏิกิริยาการจับกลุ่มของแอนติเจน 

และแอนติบอดีบนแผ่นกระจกภายในระยะเวลา 8 นาที การแปลผล คือ (1) ผลบวก (positive) คือ มีการจับ

กลุ่มของแอนติเจนและแอนติบอดี (Agglutination) และ  (2) ผลลบ (Negative) คือ ไม่มีการจับกลุ่มของ

แอนติเจนและแอนติบอดี  (No-agglutination) หากซีรั่มให้ผลบวกจะท าการตรวจยืนยันด้วย                        

วิธี Complement Fixation Test (CFT)  โดยการส่งตัวอย่างไปตรวจท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีวิธีการตรวจตามมาตรฐานของ OIE และสามารถใช้

ตรวจยืนยันผลทางซีรั่มวิทยาของโรคแท้งติดต่อได้  

        4.3 การเก็บข้อมูลการจัดการฟาร์มเพื่อศึกษาปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคแท้งติดต่อ 

         การศึกษาปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคแท้งติดต่อ ใช้วิธีการ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เกษตรกรผู้เล้ียงแพะด้วยแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยเส ี่ยงด้านขนาดของฝูง ปัญหาระบบสืบพันธุ์ โปรแกรม
การตรวจโรคแท้งติดต่อ การขออนุญาตการเคล่ือนย้ายแพะเนื้อ การกักสัตว์เมื่อน าสัตว์เข้ามาใหม่ การเล้ียง
สุนัขในฟาร์ม แหล่งท่ีมาของแพะเข้ามาเล้ียงร่วมฝูง การเล้ียงร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น แปลงหญ้าท่ีใช้เล้ียงสัตว์
รวมถึงการใช้น้ ายาฆ่าเช้ือโรคภายในฟาร์ม ท้ังนี้การศึกษาแยกเป็นปัจจัยเส่ียงระดับรายตัว และระดับรายฟาร์ม 

5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
       ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจซีรั่มท่ีให้ผลบวกท้ัง 2 วิธี น ามาวิเคราะห์หาค่าความชุกโรคแท้งติดต่อ       
โดยแสดงผลเป็นร้อยละของความชุกทางซีรั่มวิทยา และน าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีพบผลบวกมา วิเคราะห์



ปัจจัยเส่ียงต่างๆ ต่อการพบแอนติบอดีต่อเช้ือ Brucella spp. โดยวิธี Univariate logistic regression 
ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี p<0.05 มีดังนี้ ขนาดของฝูง ปัญหาระบบสืบพันธุ์ โปรแกรมตรวจโรคแท้ง
ติดต่อ การกักสัตว์เมื่อน าสัตว์เข้ามาใหม่ การขออนุญาตการเคล่ือนย้ายแพะเนื้อ การเล้ียงสุนัขในฟาร์ม 
แหล่งท่ีมาของแพะเข้ามาเล้ียงร่วมฝูง แปลงหญ้าท่ีใช้เล้ียงสัตว์ การเล้ียงร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น  และการใช้น้ ายา
ฆ่าเช้ือโรคภายในฟาร์ม  

ผลการศึกษา 

1. การศึกษาความชุกทางซีร่ัมวิทยาของโรคแท้งติดต่อในแพะ   

การศึกษาความชุกทางซีรั่มวิทยาเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือ  Brucella spp. ในแพะ             

ด้วยวิธี mRBT เพื่อการคัดกรองและตรวจยืนยันซีรั่มให้ผลบวกด้วยวิธี CFT ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2562  ท้ังหมด 4,150 ตัวอย่าง จาก 71 ฟาร์ม 8 อ าเภอ พบความชุก

รายตัว คิดเป็นร้อยละ 1.35 (56/4,150) และพบความชุกระดับฟาร์มร้อยละ 14.08 (10/71) (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2   ความชุกทางซีรั่มของเช้ือ Brucella spp.  ในแพะเนื้อในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.2562 

ความชุกทางซีรั่ม 
ต่อโรคแท้งติดต่อ 

จ านวนตัวอย่าง 
    (ตัว) 

        ผลตรวจ (ต.ย.) 
 
   ผลบวก            ผลลบ 

 
  ความชุกของโรค 
        (%) 

  
   95%CI 

รายตัว   4,150      56    4,094        1.35 0.46-2.24 
ฟาร์ม   71      10     61       14.08 13.19-14.97 

         ความชุกระดับรายตัวและรายฟาร์ม พบว่า ตัวอย่างซีรั่มจากฟาร์มอ าเภอขามสะแกแสง ให้ผลบวก

รายตัวคิดเป็นร้อยละ 11.36 (35/308) รายฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 42.86 (3/7) ฟาร์มอ าเภอโชคชัย ให้ผลบวก

รายตัวคิดเป็นร้อยละ 1.29 (5/388) รายฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 14.08 (3/7) ฟาร์มอ าเภอสีค้ิว ให้ผลบวกรายตัว

คิดเป็นร้อยละ 1.92 (9/469) รายฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 15.38 (2/13)  ฟาร์มอ าเภอพระทองค า ให้ผลบวก    

รายตัวคิดเป็นร้อยละ 1.33 (4/301) รายฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 14.28 (1/7)  ฟาร์มอ าเภอปากช่อง ให้ผลบวก

รายตัวคิดเป็นร้อยละ 0.21 (3/1,413) รายมคิดเป็นร้อย 11.11 (1/9) พื้นท่ีอ าเภอท่ีไม่พบตัวอย่างซีรั่ม          

ท่ีให้ผลบวกต่อโรคแท้งติดต่อ ระดับรายตัวและรายฟาร์ม  จ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพิมาย สูงเนิน      

โนนไทย แสดงข้อมูลดังตารางท่ี 3 

 

 

 



ตารางที่ 3   จ านวนและร้อยละผลบวกต่อเช้ือ Brucella spp. จากผลการตรวจทางซีรั่มวิทยา โดยจ าแนก 
                เป็นรายอ าเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ.2562 

อ าเภอ 
จ านวนฟาร์ม 

(แห่ง) 

จ านวนตัวอย่าง
เลือดแพะที่ส่งตรวจ 

(ต.ย.) 

จ านวนผลบวกต่อการตรวจพบเชื้อ Brucella spp.  
รายฟาร์ม รายตัว 

จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
 

จ านวน (ตัวอย่าง) 
 

ร้อยละ 

พิมาย 6 765 0 0 0 0 
สูงเนิน 17 245 0 0 0 0 
โนนไทย 5 262 0 0 0 0 
ขามสะแกแสง 7 308 3 42.86 35 11.36 
โชคชัย 7 388 3 42.86 5 1.29 
สีคิ้ว 13 469 2 15.38 9 1.92 
พระทองค า 7 301 1 14.28 4 1.33 
ปากช่อง 9 1,413 1 11.11 3 0.21 
 รวม 71 4,150 10 14.08 56 1.35 

2. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแท้งติดต่อ 

ข้อมูลการจัดการฟาร์มจากการเก็บข้อมูลปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคแท้งติดต่อในฟาร์มแพะเนื้อ 

จ านวน 71 ฟาร์ม พบว่าฟาร์มแพะเนื้อส่วนใหญ่มีจ านวนการเล้ียงน้อยกว่า 50 ตัว จ านวน 52 ฟาร์ม         

(ร้อยละ 73.24) และเป็นฟาร์มท่ีไม่มีการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของแพะท่ีน าเข้าว่าปลอดโรคแท้งติดต่ อ     

จ านวน 54 ฟาร์ม (ร้อยละ 76.06) ท้ังนี้ เมื่อน าเข้าแพะใหม่ไม่มีการกักแยกก่อนเข้าร่วมฝูง จ านวน 43 ฟาร์ม 

(ร้อยละ 60.56) ด้านปัญหาระบบสืบพันธุ์ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในระบบสืบพันธุ์ จ านวน 57 ฟาร์ม (ร้อยละ 

80.28) และมีการจัดท าโปรแกรมตรวจโรคแท้งติดต่อ จ านวน 54 ฟาร์ม (ร้อยละ 76.06) การเล้ียงสัตว์อื่น    

ในฟาร์มพบว่ามีการเล้ียงสุนัขเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 57 ฟาร์ม (ร้อยละ 80.28) ส าหรับปศุสัตว์อื่นๆท่ีเล้ียง     

ร่วมด้วย เช่น โค กระบือ พบว่าเกษตรกรส่วนไม่ได้เล้ียงร่วมในพื้นท่ีเดียวกับแพะ จ านวน 39 ฟาร์ม          

ร้อยละ (54.93) ส าหรับการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มีฟาร์มท่ีใช้น้ ายาฆ่าเช้ือโรคภายในฟาร์ม 

จ านวน 47 ฟาร์ม (ร้อยละ66.20)  

จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจทางซี่รั่มต่อเช้ือ Brucella spp.  โดยวิธี Rose Bengal Test 

และ Complement Fixation Test วิเคราะห์โดย Univariate logistic regression จ าแนกตามปัจจัยเส่ียง            

ต่อการเกิดโรคแท้งติดต่อ พบว่ามีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดโรคแท้งติดต่อได้ท้ังหมด 6 ปัจจัย ได้แก่ ขนาด    

ของฝูง ปัญหาระบบสืบพันธุ์ แหล่งท่ีมาของแพะท่ีเข้ามาเล้ียงร่วมฝูง แปลงหญ้าท่ีใช้เล้ียงสัตว์  มีโปรแกรม   

การตรวจโรคแท้งติดต่อ และมีการใช้น้ ายาฆ่าเช้ือโรคในฟาร์ม ส าหรับปัจจัยอื่น เช่น การกักสัตว์เมื่อน าสัตว์เข้า



มาใหม่ การขออนุญาตการเคล่ือนย้ายแพะเนื้อ การเล้ียงสุนัขในฟาร์ม และการเล้ียงแพะร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น 

เช่น โค กระบือ โดยปัจจัยเหล่านี้ท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคแท้งติดต่ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        

นั้นอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ี และรูปแบบการเล้ียงแต่ละพื้นท่ีไม่เหมือนกัน อาจจะส่งผลต่อการเกิด

โรคในแต่ละพื้นท่ีด้วย แสดงข้อมูลดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4    ปัจจัยเส่ียงท่ีมีต่อผลบวกการตรวจทางซีรัมต่อเช้ือ Brucella spp.  โดยวิธี Rose Bengal  
          Test และ Complement Fixation Test วิเคราะห์โดย Univariate logistic regression (N=71) 

ปัจจัยเสี่ยง จ านวน (ฟาร์ม) 
ผล RBT และ CFT[จ านวน (ร้อยละ)] 

P-Value 
ผลบวก ผลลบ 

1. ขนาดของฝูง     
     - มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ตัว 19 1 (5.26) 18 (94.74) 0.000* 
     - น้อยกว่า 50 ตัว 52 26 (50.00) 26 (50.00)  
2. ปัญหาระบบสืบพันธ์ุ     
     - มี 14 8 (57.14) 6 (42.86) 0.000* 
     - ไม่ม ี 57 2 (3.51) 55 (96.49)  
3. การกักสัตว์เมื่อน าสัตว์เข้ามาใหม่     
     - มี 28 1 (3.57) 27 (96.43) 0.062 
     - ไม่ม ี 43 9 (20.93) 34 (79.07)  

4. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายแพะเน้ือ     

     - มี 23 1 (4.35) 22 (96.65) 0.135 

     - ไม่ม ี 48 9 (18.75) 39 (95.65)  

5. มีการเลี้ยงสุนัขในฟาร์ม     

     - มี 57 7 (12.28) 50 (87.72) 0.324 

     - ไม่ม ี 14 3 (21.43) 11 (78.57)  

6. ตรวจสอบแหล่งที่มาของแพะเข้ามาเลี้ยงร่วมฝูงที่ปลอดโรค 

     - มี 17 1 (5.88) 16 (94.12) 0.004* 

     - ไม่ม ี 54 25 (46.30) 29 (53.70)  

7.แปลงหญ้าท่ีใช้เล้ียงสัตว์                     
    - มี                                                         30                    8(26.67)             22(73.33)            0.002* -  
    -ไม่ม ี                                                       41                 2(4.88)              39(95.12)  
8. เล้ียงร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น (โคกระบือ) 
     - มี                                                         32                    6(18.75)            26(81.25)            0.333 
     -ไม่ม ี                                                      39                    4(10.26)            35(89.74) 

 



 
ตารางท่ี 4    ปัจจัยเส่ียงท่ีมีต่อผลบวกการตรวจทางซีรัมต่อเช้ือ Brucella spp.  โดยวิธี Rose Bengal  
          Test และ Complement Fixation Test วิเคราะห์โดย Univariate logistic regression (N=71)  
                                                              (ต่อ) 

ปัจจัยเสี่ยง จ านวน (ฟาร์ม) 
ผล RBT และ CFT[จ านวน (ร้อยละ)] 

P-Value 
ผลบวก ผลลบ 

9. มีโปรแกรมการตรวจโรคแท้งติดต่อ     

   -มี                                              54 2 (3.70) 52 (96.30) 0.007* 

   -ไม่มี 17 8(47.06) 9 (52.94)  

10. มีการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์ม     

   - ม ี
   - ไม่ม ี

47 
24 

2(4.26) 
 8(33.33) 

45(95.74) 
16(66.67)
  

0.004* 

* p<0.005     

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาความชุกของโรคแท้งติดต่อ โดยการทดสอบหาแอนติบอดีต่อเช้ือ  Brucella spp.           

จากตัวอย่างซีรั่มแพะ ด้วยวิธี mRBT และท าการตรวจยืนยันตัวอย่างท่ีให้ผลบวกด้วยวิธี CFT พบว่า ระหว่าง

เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2562 พบความชุกโรคแท้งติดต่อในแพะเนื้อ  ความชุกของโรคแท้งติดต่อ ใน

ระดับรายตัวคิดเป็นร้อยละ 1.35 และรายฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 14.08 มีค่าค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับการทดสอบ

ในพื้นจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2553 ซึ่งมีค่าความชุกของโรคแท้งติดต่อ ระดับรายตัวคิดเป็นร้อยละ 7.26 ราย

ฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 46.18 (ทวีและพรศักดิ์, 2553) และช่วงระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ.2555 ใน

พื้นท่ีภาคตะวันตกของประเทศไทย ระดับรายตัวคิดเป็นร้อยละ  5.08  รายฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 18.39 (ช้อง

มาศ  และคณะ,2555) การท่ีพบความชุกในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมาต่ ากว่าบริเวณอื่นนั้น อาจจะเป็นผลมา

จากปัจจัยในด้านของเกษตรกรเองเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพ

สัตว์ และพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีเล้ียงแพะไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีใกล้กันหรือหนาแน่น เกินไป ท าให้โอกาสในการสัมผัสกับ

เช้ือท่ีก่อโรคของแพะลดลงไปด้วย ประกอบกับการที่เกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา ถ้ามีการน าแพะเข้า

มาและทราบแหล่งท่ีมาของแพะ ท าให้โอกาสในการน าเช้ือโรคท่ีมากับแพะเข้ามาในพื้นท่ีลดลงด้วย จากข้อมูล

ในป ี2562 จังหวัดนครราชสีมา มีการเฝ้าระวังโรคโดยการสร้างสถานภาพฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ ในแพะ 

ระดับ  A  จ านวน 3 ฟาร์ม ระดับ B จ านวน 8 ฟาร์ม พบว่าในพื้นท่ีอ าเภอพิมาย สูงเนิน สีค้ิว ซึ่งเป็นพื้นท่ี

ได้รับการรับรองฟาร์มปลอดโรคเป็นส่วนใหญ่ จึงพบว่ามีผลบวกจ านวนน้อย อาจเกิดจากเกษตรกรเอง          

รู้และเข้าใจถึงมาตรการการควบคุมป้องกันโรคของกรมปศุสัตว์เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามข้อมูลท่ีท าการศึกษา



อาจมีการเปล่ียนแปลงจ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงแพะและจ านวนประชากรแพะทุกๆปี  เนื่องจากเกษตรกรผู้เล้ียง

แพะมีการซื้อขายตลอดเวลาและยังมีลูกแพะเกิดใหม่ รวมท้ังมีแพะป่วยและตาย เกษตรกรบางรายเลิกเล้ียง

โดยไม่แจ้งข้อมูลให้ทางหน่วยราชการทราบ การศึกษาในครั้งนี้เฉพาะในเกษตรกรผู้เล้ียงแพะท่ีมีความสมัครใจ

และเต็มใจเข้าร่วมโครงการเพื่อทดสอบโรค และตัวอย่างท่ีได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น ไม่ได้

เป็นค่าความชุกทางซีรั่มของโรคแท้งติดต่อท้ังหมดในจังหวัดนครราชสีมา และปัจจัยเส่ียงท่ีมีความสัมพันธ์กับ

การตรวจพบแอนติบอดีของเช้ือ Brucella spp. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ในแพะรายตัว (1) ขนาดของ

ฝูง พบว่าฝูงแพะท่ีมีขนาดเล็กจะมีความสัมพันธ์ในการเกิดโรคแท้งติดต่อมากกว่าฝูงแพะท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ท้ังนี้

อาจเป็นผลมาจากเรื่องความหนาแน่นของตัวสัตว์ต่อพื้นท่ีในการเล้ียง จากรายงานก่อนหน้านี้พบว่าขนาด

ฟาร์มแพะท่ีมีความหนาแน่นมากกว่า 3.5 ตารางเมตรต่อตัว นั้นจะมีโอกาสในการเกิดโรคแท้งติดต่อเพิ่มขึ้นถึง 

1.7เท่า (Solorio-Rivera et al., 2007) แต่ในฟาร์มที่มีขนาดพื้นท่ี ไม่หนาแน่นและมีการจัดการท่ีดีจะส่งผลให้

เกิดโรคได้น้อยลง (2) ปัญหาระบบสืบพันธุ์ เช่น มีประวัติการแท้ง การผสมไม่ติดส่งผลให้มีโอกาสท่ีจะติดเช้ือ

ได้มากกว่า เนื่องจากต้องได้รับการผสมช้ า และสัมผัสกับส่ิงคัดหล่ังจากอวัยวะเพศมากขึ้น ท าให้มีโอกาสในการ

เกิดโรคแท้งติดต่อมากขึ้น (Rajala et al, 2016) ฟาร์มท่ีมีประวัติพบการแท้งมโีอกาสพบผลบวกทางซีรั่มวิทยา

ต่อเช้ือ Brucella spp. สูงเป็น 12.5 เท่า ของฟาร์มท่ีไม่เคยพบโรคนี้ (Suddee et al., 2011) (3) การตรวจ

โรคแท้งติดต่อเป็นประจ าโดยเฉพาะแพะตัวใหม่ท่ีน าเข้ามาในฝูงจะเป็นการป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ

สัตว์ภายในฟาร์มจัดการสุขภาพสัตว์ สามารถช่วยลดการเกิดโรคในฟาร์มได้ (4) แหล่งท่ีมาของการน าแพะใหม่

เข้าฝูงนั้นพบว่าการน าสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งท่ีมาและไม่ได้ทดสอบโรคใน ฟาร์มประเทศจอร์แดนท่ีมีการน าแพะ

ตัวใหม่เข้ามาในฝูงนั้นพบว่าจะมีโอกาสท่ีจะเกิดโรคแท้งติดต่อมากถึง 5.8 เท่า เมื่อเทียบกับฟาร์มท่ีไม่ได้มีการ

น าแพะตัวใหม่เข้ามาภายในฝูง (Musallam et al., 2014) การท่ีน าแพะตัวใหม่เข้ามาในฝูงนั้นยิ่งเพิ่มโอกาสใน

ยิ่งเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคได้มากขึ้น ซึ่งแพะท่ีมีการน าเข้ามาในฝูงอาจจะมาจากแหล่งท่ีมีการเกิดโรคแท้ง

ติดต่อหรือแพะอาจมีเช้ือแอบแฝงอยู่ ก็ยิ่งจะท าให้เกิดการแพร่ระบาดภายในฝูงใหม่ได้ (5) แปลงหญ้าท่ีใช้ใน

การเล้ียงสัตว์ พบว่าการใช้แปลงหญ้าสาธารณะร่วมกัน เป็นปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้เกิดโรค เนื่องจากการใช้แปลง

หญ้าสาธารณะ มีโอกาสจะสัมผัสกับสัตว์ฝูงอื่นท่ีเป็นโรคแท้งติดต่อจากส่ิงคัดหล่ังของแพะท่ีเป็นโรคได้ (6) การ

ใช้น้ ายาฆ่าเช้ือเป็นประจ าภายในฟาร์มช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคแท้งติดต่อภายในฟาร์มได้การใช้น้ ายาฆ่า

เช้ือในการล้างคอกแพะ สามารถลดโอกาสในการเกิดโรคแท้งติดต่อในแพะ  ได้ถึงร้อยละ 63 (Musallam et 

al,2014) ซึ่งจากผลท่ีได้จากการศึกษาก็พบว่าเป็นไปในทางเดียวกัน  

 

 



ข้อเสนอแนะ 

1. การให้ความรู้เกษตรกร ในเรื่องสังเกตอาการแพะท่ีป่วยเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอส าหรับการ

ป้องกันโรค เพราะโรคนี้เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ดังนั้นควรส่งเสริมการตรวจโรคแท้งติดต่อในแพะ ท้ัง

ระดับรายฟาร์ม และรายตัว และในเกษตรกรท่ีเล้ียงเป็นประจ าทุกๆปี กรณีพบผลบวกแนะน าให้เกษตรกร

ท าลายแพะท่ีพบผลบวกตามหลักวิชาการของกรมปศุสัตว์ รวมท้ังให้เกษตรกรทราบแหล่งท่ีมาและแน่ใจปลอด

จากโรคแท้งติดต่อ 

2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เล้ียงแพะเป็นฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์ท่ี

เหมาะสม (Good Farming Management) ส่งเสริมการรับรองฟาร์มสถานภาพปลอดโรคแท้งติดต่อ         

ของ กรมปศุสัตว์ ว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไร เกษตรกรได้รับผลประโยชน์อย่างไร  

3. ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้เองและแนะน าการเล้ียงสัตว์ในบริเวณพื้นท่ีของตนเอง แทนการเล้ียง

แบบไล่ต้อนไปเรื่อย ๆ หรือเล้ียงในพื้นท่ีสาธารณะ เพื่อลดโอกาสการติดเช้ือและแพร่กระจายเช้ือกับ

ส่ิงแวดล้อม 

4. ส่ิงท่ีขาดมิได้ทัศนคติของเกษตรกรผู้เล้ียงแพะในเรื่องของการป้องกันโรค และการควบคุมโรคท่ีถูกต้อง ตาม

หลักวิชาของกรมปศุสัตว์ 

กิตติกรรมประกาศ 

  ขอขอบพระคุณ นายสัตวแพทย์พศวีร์   สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้การสนับสนุนในการท า

ผลงานวิชาการนี้ นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิ จัยและพัฒนาการสัตวแพทย์             

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) ท่ีให้ค าปรึกษาในการเขียนผลงานวิชาการ เจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนา

สุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์อ าเภอ และเกษตรกรผู้เล้ียงแพะในพื้นท่ี 

จังหวัดนครราชสีมา ท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินการ คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ปศุสัตว์เขต 3 

ทุกท่าน ท่ีสนับสนุนให้ผลงานนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

                                                    เอกสารอ้างอิง 
ช้องมาศ  อัตรเสน,  ตระการศักดิ์  แพไธสง  และพิไลพร  เจติยวรรณ.  2555.  ความชุกทางซีรัมวิทยาและ 

 ปัจจัยเส่ียงการติดเช้ือ  Brucella melitensis และcaprine  arthritis-encephalitis  virus ในแพะ

ภาคตะวันตกของประเทศไทย.  แหล่งท่ีมาwww.dld.go.th/vrd_wp/images 

/stories/help_peper/bur&cas.pdf,13 ตุลาคม 2562. 

ทวีศักดิ์และพรศักดิ์ ประสมทอง, 2553.การศึกษาความชุกและปัจจัยเส่ียงของการพบผลบวกทางซีรัมต่อเช้ือ 
 บรูเซลล่าในแพะ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2553. แหล่งท่ีมา :  



 www.dld.go.th/dcontrol/th/image/stories/.../study_in_kanc.pdf.วันท่ี 19 ตุลาคม 2562    

นพวรรณ  มัยยะ  มนัสชัย  วัฒนกุล และวีระพงษ์  ธนพงศ์ธรรม. 2547. รายงานการควบคุมโรคบรูเซลโลซิส 

 ในแพะนมท่ีจังหวัดราชบุรี  ปี2546.  รายงานการเฝ้าระวังโรคระบาดวิทยา.  ปีท่ี 10  ฉบับพิเศษ   

 กันยายน.  หน้า  1-11. 

ส านักสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 2562.  แผนการปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์ติดต่อสู่คน      

 [Online : Available:http:www.korathealth.go.th/control/Zoonoosis/PlaningBru.]               

 19 ตุลาคม  2562 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมปศุสัตว์. (2562). ข้อมูลเกษตรกร/ปศุสัตว์ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.http://ict.dld.go.th/webnew/index.php/th/serviceict/report/340-
 report-thailand-livestock/reportservey2562. วันท่ี 2 ตุลาคม 2563. 

Abdallah, A. A., Elfadil, A. A. M., Elsanosi, E. M., Shuaib, Y.A. 2015. Seroprevalence and            

 risk factors ofbrucellosis in sheep in North Kordofan State. IOSR-JAVS. 8, 31-39. 

 Asmare, K.B. Megersa, Y. Denbarga, G. Abebe, A. Taye,J. Bekele, T.    Bekele, E. Gelaye, E.  

 Zewdu, A.Agonafir, G. A., Skjerve, E.. 2013. A study on seroprevalence of caprine  

 brucellosis under three livestock production systems in southern and central 
Ethiopia. Trop. Anim. Health Prod.45, 555 – 560. 
 Coeihoa,  A.M.,  Coeihob,  A.C.,  Rodriguesb,  J.  2013.  Seroprevalence of sheep  and  
goat brucellosis  in  the  northeast  of  Portugal.  Arch.  Med.  Vet.  45, 167-172. 

Kaewket, W. 2008. Sero epidemiological studies of Brucella melitensis antibody in goats and     

 contact goat farmers at Kanchanaburi Province. M.E.Thesis, Mahidol University.  

 Bangkok 

Kladkempetch, D., Somtua, N., Maktrirat, R., Punyapornwithaya, V., & Sathanawongs, A.,   

          (2017). Seroprevalence and factors affecting brucellosis in goats in Chiang Mai      

 Province. Veterinary Intergrative Sciences, 15(2), 99-107 

Musallam, I.I., Abo-Shehada,  M.,  Omar,  M.,  Guitian,  J.  2014.  Cross-sectional study  of   

 brucellosis  in  Jorden:  Prevalence,  risk  factors  and  spatial  distribution  in  small   



 ruminants and cattle.  Prev.  Vet.  Mad.  118,  387-396. 

 Office International des Epizooties .2009. Caprine and Ovine Brucellosis (excluding Brucella 
ovis). In: Manual of Standards for diagnostic Test and Vaccines for terrestrial animals 
(mammal, birds and bees). Chapter 2.7.2. [cited 2016 Dec 5]; p. 1-10. Available 
from;http//www.oie.int/fileadmin/health_standardS/tahm/2.07.02_caprine_bruc.pdf. 
health_standards/tahm/2.07.02_caprine_ovine_bruc.pdf 

Raksakul,  D.  Risk factors  associated  with  seropositive  tests  for  brucellosis  in  sheep   

 and  goat  populations  in  Ratchaburi  province,  Thailand  [thesis].  Colorado:   

 Colorado State  University  Fort  Collins:  2009. 

Reviriego, F.J., Moreno, M.A., Dominguez, L. 2000. Risk factors for brucellosis seroprevalence 
 of sheep and goat flocks in Spain. Prev. Vet. Med. 44,167-173. 

Suddee, W., Opaschaitat, P., Sontiphun, S., Boonyo, K.,Kasemsuwan, S., Rukkwamsuk, T. 2011. 

          Prevalence and risk factors of brucellosis seropositivity of meat goats in Chainat    

 Province.JKV. 21, 42-50 

Solorio-Rivera, J.L. Sersura-correa, J.C. & Sanchez-Gil, L.G. (2007). Seroprevalence of risk 
 factors for brucellosis of goats in herds of Micoacan. Mexico. Preventive Veterinary 
 Medicine, 82,282-290. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามเพือ่การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการพบผลบวกต่อโรคแท้งติดต่อในแพะเนื้อ 
 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

 
ชื่อ – สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ (นาย/นาง/นางสาว)          
ที่อยู่          โทร    
ที่ต้ังโรงเรือนฝงูแพะ  หมู่ที่ ต าบล     อ าเภอ     จังหวัด      

1) ขนาดของฝูง   
  < 50 ตัว   

             ≥ 50 ตัว   
2) ปัญหาระบบสืบพันธ์ุ                                                 
     ม ี
  ไม่ม ี
3) โปรแกรมการตรวจโรคแท้งติดต่อ 
   ม ี
  ไม่ม ี
4) การกักสัตว์เมื่อน าสัตว์เข้ามาใหม่                     
   ม ี
  ไม่ม ี
5) การขออนุญาตการเคลื่อนย้ายแพะเน้ือ  
   ม ี
  ไม่ม ี
6) มีการเลี้ยงสุนัขภายในฟาร์ม 
   ม ี
  ไม่ม ี
7) แหล่งที่มาของแพะเข้ามาเลี้ยงร่วมฝูง   
   ม ี
  ไม่ม ี
8) แปลงหญ้าท่ีใช้เลี้ยงสัตว์ 
   เลี้ยงในทุ่งหญ้าสาธารณะ                                 
   เลี้ยงในแปลงหญ้าของตนเอง                             
9) เลี้ยงร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น เช่น โค กระบือ                   
   ม ี
  ไม่ม ี
10) มีการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคในฟาร์ม                  
   ม ี
  ไม่ม ี
 


