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บทคัดยอ
ศึกษาสภาวะโรคบรูเซลโลซิสจากซีรัมแพะใน 5 จังหวัดทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ไดแก
จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรขี ันธ เพชรบุรี และราชบุรี ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ.2547 ถึง
เดือน กันยายน พ.ศ.2549 จํานวน 40,447 ตัวอยาง โดยวิธี Rose Bengal Test (RBT) โดยในป พ.ศ.
2547 ตรวจ 3,086 ตัวอยาง พบผลบวก 47 ตัวอยาง คิดเปน 1.52 % ป พ.ศ.2548 ตรวจ 12,696
ตัวอยาง พบผลบวก 652 ตัวอยาง คิดเปน 5.14 % และป พ.ศ.2549 ตรวจ 24,665 ตัวอยาง พบผลบวก
909 ตัวอยาง คิดเปน 3.68 % จากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบสภาวะและการกระจายของโรคบรูเซลโล
ซิสในพืน้ ที่ภาคตะวันตกในชวงป พ.ศ. 2547-2549 ซึ่งยังคงพบในอัตราที่สูงและยังคงมีการกระจายอยูใน
หลายพืน้ ที่ในภาคตะวันตก
ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนการเฝาระวังปองกันควบคุมและ
กําจัดโรคนี้ตอไป

คําสําคัญ : บรูเซลโลซิส, แพะ, Rose Bengal Test (RBT), ภาคตะวันตกของประเทศไทย
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บทนํา
โรคบรูเซลโลซิสในแพะจัดเปนโรคติดตอระหวางสัตวและคน ทีม่ ีสาเหตุมาจากเชื้อ Brucella
melitensis biovar1-3 ซึ่งเปนเชื้อแบคทีเรียที่มีลักษณะเปนแทงกลม ขนาดเล็ก ติดสีแกรมลบ ไมสราง
สปอร เคลื่อนไหวไมได เชื้อนี้กอโรคในแพะ แกะ (Alton, 2002) พบไดทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศแถบเมดิ
เตอรเรเนียนของทวีปยุโรป ประเทศแถบตะวันออกกลาง อินเดีย เอเชียตะวันตก แอฟริกาและละตินอเมริกา
(Cobel, 1997) ซึ่งเปนปญหาหลักที่ทาํ ใหเกิดโรคแทงในสัตว การติดตอในสัตวโดยการกินและสัมผัส การ
แพรเชื้อระหวางฝูงมักเปนผลมาจากการนําตัวเมียที่ติดเชื้อและอยูในระหวางตัง้ ทองมาจากฝูงอืน่ (Alton,
1985) โดยเชือ้ อาศัยอยูทมี่ ดลูก เตานม ตอมน้ําเหลืองบริเวณเตานมในสัตวเพศเมีย และอัณฑะในเพศผู
ทําใหเกิดถุงหุม อัณฑะอักเสบและทําใหสตั วเปนหมัน
สัตวที่ตดิ เชื้อบางครั้งทําใหเปนโรคเตานมอักเสบ
ปริมาณน้าํ นมลดลง และอาจขับเชื้อออกมาทางน้ํานมเปนเวลาหลายป (Stableforth and Galloway,
1959) เชื้อนี้ถกู ทําลายที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที ถูกแสงแดดนาน 3 ชัว่ โมง หรือน้ํายาฆา
เชื้อเชน phenol 1% นาน 15 นาที ภาวะทีเ่ หมาะสมตอการมีชีวิตของเชื้อเชน ความชืน้ สูง อุณหภูมิต่ํา
ภาวะความเปนกรดดางมากกวา 4 บริเวณที่ไมถูกแสงแดดโดยตรง ในน้าํ ตัวออนของสัตว เนือ้ เยื่อสัตว
มูลสัตว หญาแหง เครื่องมือและสิ่งกอสรางที่มีการสัมผัสเชื้อ (Alton, 1985; Nicoletti, 1980) ในคนเปน
โรคนี้จากการดื่มน้ํานมดิบและผลิตภัณฑจากนมที่ไมผา นกระบวนการพาสเจอรไรซ (Thapar and Young,
1986) การสัมผัสโดยตรงกับเนื้อเยื่อ เลือด ปสสาวะ สารคัดหลั่งจากชองคลอด และลูกสัตวที่แทงออกมา
(ธีรศักดิ์, 2541) ผูทมี่ ีโอกาสติดเชื้อนีจ้ ากสัตวไดแก เกษตรกร คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนื้อสัตว
สัตวแพทยที่สมั ผัสลูกสัตวแทงขณะชวยทําคลอดหรือขณะทําวัคซีน Rev-1 ซึ่งเปนวัคซีนเชื้อเปนที่ใชในตาง
ประเทศ (Schnurronberger et al., 1975)
ในภาคตะวันตกเปนพื้นที่ทมี่ ีการเลี้ยงแพะมากเปนอันดับสอง คิดเปนรอยละ18
ของจํานวน
ประชากรแพะทั่วทั้งประเทศ (ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสตั ว, 2549) ประกอบกับรัฐบาลสงเสริมใหมีการเลี้ยง
แพะอยางแพรหลาย จึงมีแนวโนมที่จะมีเกษตรกรเลี้ยงแพะเพิม่ ขึ้น และในระหวางป พ.ศ.2543-2546 มี
การตรวจพบโรคบรูเซลโลซิสในแพะในประเทศไทยสูงขึน้ ทุกป(สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ, 2547) รวมทัง้
มีรายงานการพบผูปวยดวยโรคบรูเซลโลซิส ซึ่งมีสาเหตุจากการดืม่ นมแพะสดทีไ่ มผานกระบวนการพาส
เจอรไรซจากฟารมแหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรีในป พ.ศ.2546 (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2546) งานวิจยั ครั้งนี้จงึ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาวะของโรคบรูเซลโลซิสในแพะในพืน้ ที่
ภาคตะวันตกของประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2547-2549 เพื่อเปนขอมูลในการควบคุม ปองกันและกําจัด
โรคตอไป
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อุปกรณและวิธีการ
ตัวอยาง
ซีรัมแพะ 40,447 ตัวอยาง จากจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรขี ันธ เพชรบุรี และราชบุรี
ตั้งแตเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือน กันยายน 2549 โดยหนวยงานของกรมปศุสัตว และเกษตรกรผูเลี้ยง
แพะ เปนผูเก็บตัวอยางสงตรวจเพื่อทดสอบโรค จําแนกเปนตัวอยางตามจังหวัดในป พ.ศ.2547 จํานวน 68
86 0 2,076 และ 856 ตัวอยางตามลําดับ ป พ.ศ. 2548 จํานวน 3,887 2,234 2,522 2,622 และ
1,431 ตัวอยางตามลําดับ และในป พ.ศ. 2549 จํานวน 6,626 685 7,923 7,713 และ 1,718 ตัวอยาง
ตามลําดับ โดยเก็บตัวอยางไวที่อุณหภูมิ – 20 องศาเซลเซียส
การตรวจในหองปฏิบัติการ
ใชวธิ ี Rose Bengal Test (RBT) (OIE, 2004) ในการตรวจโรคบรูเซลโลซิสในแพะ โดยนําซีรัมซึ่ง
ประกอบดวย ซีรัมทดสอบและซีรัมควบคุม และแอนติเจน Rose Bengal (ผลิตโดยสํานักเทคโนโลยีชวี
ภัณฑสัตว กรมปศุสัตว อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา) วางไวที่อุณหภูมิหองกอนการทดสอบ
ประมาณ 30 นาที ดูดซีรัม 75 ไมโครลิตร หยดบนแผนกระจก แลวหยดแอนติเจน 25 ไมโครลิตร ลงขางๆ
ซีรัมและใชแทงพลาสติกคนใหเขากันเปนวงกลมมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร เอียง
กระจกไปมาเพื่อใหแอนติเจนและซีรัมผสมเขากัน อานผลเมื่อครบ 4 นาที
การอานผล: ดูจากปฏิกิริยาการจับกลุม (agglutination) ถาเกิดปฏิกิริยาการจับกลุม แปลวา ให
ผลบวก และใหผลลบ ถาไมมีปฏิกิริยาการจับกลุม (มนยาและสุรีย, 2548)

ผล
ผลการตรวจโรคบรูเซลโลซิสจากซีรัมแพะในชวงป พ.ศ.2547-2549 พบวาในป พ.ศ.2547 พบ
ผลบวกในอัตราสูงสุดทีจ่ ังหวัดเพชรบุรี 1.93% (40/2,076) และต่ําสุดที่จังหวัดนครปฐม 0% (0/86) ในป
พ.ศ.2548 พบผลบวกในอัตราสูงสุดที่จงั หวัดนครปฐม 9.04% (202/2,234) และต่ําสุดที่จงั หวัดราชบุรี
0.28% (4/1,431) และในป พ.ศ.2549 พบผลบวกในอัตราสูงสุดที่จังหวัดราชบุรี 10.07% (173/1,718)
และต่ําสุดที่จงั หวัดประจวบคีรีขันธ 0.56% (44/7,923) จํานวนผลบวกตั้งแตป พ.ศ.2547-2549 คือ
1.52% (47/3,086) 5.14% (652/12,696) และ 3.68% (909/24,665) ตามลําดับ (ตารางที1่ ) การกระจาย
ตัวของโรคพบวาในป พ.ศ.2547 จังหวัดกาญจนบุรีมฟี ารมเกิดโรคเพียง 1 ฟารมจาก 3 ฟารมในพื้นที่ 1
อําเภอจาก 3 อําเภอที่ทาํ การเก็บตัวอยาง ในป พ.ศ.2548 มีการเกิดโรคใน 25 ฟารมจาก 48 ฟารมซึ่งอยู
ในพืน้ ที่ 8 อําเภอจาก 9 อําเภอ ในป พ.ศ.2549 มีการเกิดโรคใน 30 จาก 91 ฟารม ซึ่งอยูในพืน้ ที่ 8 อําเภอ
จาก 11 อําเภอ รวมทั้งการกระจายตัวของโรคในพืน้ ที่ของจังหวัดอืน่ ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 จํานวนแพะที่ใหผลบวกตอโรคบรูเซลโลซิสโดยวิธี RBT (Rose Bengal Test) ในภาคตะวันตก
ระหวางป พ.ศ.2547-2549 จําแนกตามรายป
จังหวัด
2547
2548
2549
b

กาญจนบุรี

1.47a(1/68)

8.57 (333/3,887)

8.21 (503/6,626)

นครปฐม

0 (0/86)

9.04 (202/2,234)

1.17 (8/685)

ประจวบคีรีขันธ

-

2.14 (54/2,522)

0.56 (44/7,923)

เพชรบุรี

1.93 (40/2,076)

2.25 (59/2,622)

2.35 (181/7,713)

ราชบุรี

0.7 (6/856)

0.28 (4/1,431)

10.07(173/1,718)

รวม

1.52 (47/3,086)

5.14 (652/12,696)

3.68 (909/24,665)

a : % ที่ใหผลบวก
b : จํานวนผลบวก/จํานวนตัวอยางที่ตรวจ
ตารางที่ 2 การกระจายตัวของโรคบรูเซลโลซิสในแพะในภาคตะวันตก ระหวางป พ.ศ.2547-2549 จําแนก
ตามฟารมและอําเภอ
2547
2548
2549
จังหวัด
ฟารม
อําเภอ ฟารม
อําเภอ
ฟารม
อําเภอ
กาญจนบุรี

1/3a

1/3b

25/48

8/9

30/91

8/11

นครปฐม

0/3

0/2

14/31

5/6

4/22

4/5

ประจวบคีรีขันธ

-

-

8/27

3/4

6/46

1/4

เพชรบุรี

9/95

1/1

28/50

2/2

24/58

6/6

ราชบุรี

3/20

1/5

4/30

2/8

44/90

9/9

รวม

13/121

3/11

79/186

20/29

108/307

28/35

a : จํานวนฟารมที่ใหผลบวก/จํานวนฟารมที่ตรวจ
b : จํานวนอําเภอที่ใหผลบวก/จํานวนอําเภอที่ตรวจ
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วิจารณ
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาในป พ.ศ.2547 การตรวจซีรมั แพะทางซีรัมวิทยาตอโรคบรูเซลโลซิสพบ
ในอัตราบวกต่าํ สุด คิดเปน 1.52% (47/3,086) และในป พ.ศ. 2548 มีอัตราผลบวกสูงสุดคิดเปน 5.14%
(652/12,696) สวนป พ.ศ.2549 มีอัตราผลบวก 3.68% (909/24,665) เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา
สภาวะโรคบรูเซลโลซิสในแพะภาคใตของประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2547-2549 โดย พรทิพยและคณะ
(2550) พบวาในป พ.ศ.2548 มีอัตราผลบวกต่ําสุด คิดเปน 1.14% (263/23,016) และมีอัตราผลบวก
สูงสุดในป พ.ศ.2549 คิดเปน 1.96% (269/13,751) ขณะที่พเิ ชษฐและวิเชียร(2550) ทําการเฝาระวังโรค
บรูเซลโลซิสทางซีรัมวิทยาในแพะแกะที่จงั หวัดชัยนาทในป พ.ศ.2548 พบโรคบรูเซลโลซิสในแพะ 1.59%
(129/8,123) จะเห็นไดวา ในภาคตะวันตก มีแนวโนมตรวจพบโรคบรูเซลโลซิสสูงกวาในภาคใต และบาง
จังหวัดของภาคกลางในชวงเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะในป พ.ศ.2549 มีอัตราการตรวจพบโรคสูงทั้งใน
ภาคใตและภาคตะวันตก อาจจะเปนเพราะมีการสงเสริมใหมีการเลี้ยงแพะมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งภาคใตและ
ภาคตะวันตกเปนพืน้ ทีท่ ี่มกี ารเลี้ยงแพะอยางหนาแนนมากเปนอันดับหนึง่ และสองซึง่ คิดเปนรอยละ44 และ
18 ของจํานวนแพะทั่วทั้งประเทศ (ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว, 2549)
จากการวิเคราะหการกระจายตัวของโรคบรูเซลโลซิสในจังหวัดตางๆพบวา จังหวัดกาญจนบุรีในป
พ.ศ.2548 พบโรค 8.57% (333/3,887) มีฟารมที่เกิดโรค 25 ฟารมจาก 48 ฟารมซึง่ ตั้งอยูในพื้นที่ 8 อําเภอ
จาก 9 อําเภอ ในป พ.ศ.2549 พบโรคในอัตราที่ใกลเคียงกันคือ 8.21% (503/6,626) จํานวนฟารมที่เกิดโรค
30 จาก 91 ฟารมในพืน้ ที่ 8 อําเภอจาก 11 อําเภอ ซึง่ แสดงวาโรคยังคงมีการกระจายตัวอยูเชนเดิม ใน
จังหวัดนครปฐม แมวา จะไมพบโรคในป พ.ศ.2547 (0%) ซึ่งอาจเปนเพราะมีการเก็บตัวอยางนอย (n=86)
แตในป พ.ศ.2548 พบโรคสูงถึง 9.04% (202/2,234) จํานวนฟารมที่เกิดโรค 14 จาก 31 ฟารมในพืน้ ที่ 5
อําเภอจาก 6 อําเภอ และในป พ.ศ.2549 แมจะพบโรคนอยลงเปน 1.17% (8/685) และจํานวนฟารมที่เกิด
โรคลดลงเปน 4 จาก 22 ฟารม แตยังคงมีการกระจายอยูในพืน้ ที่ถงึ 4 อําเภอจาก 5 อําเภอที่ทาํ การตรวจ
เชนเดียวกับจังหวัดเพชรบุรี แมอัตราการพบโรคในป พ.ศ.2547-2549 จะไมสูงนักคือ 1.93% 2.25% และ
2.35% ตามลําดับ แตมีอัตราการกระจายตัวของโรคคอนขางสูงคือ มีจํานวนฟารมที่เกิดโรคเพิม่ ขึ้นและพบ
ในทุกอําเภอทีท่ ําการตรวจ (ตารางที2่ ) สําหรับจังหวัดราชบุรีมีแนวโนมในการเกิดโรคสูงขึ้น เพราะวา
นอกจากอัตราการเกิดโรคทีส่ ูงขึ้นมากในปพ.ศ.2549 คือ 10.07% (173/1,718) แลว การกระจายตัวของ
โรคยังมากขึ้นดวย โดยในป พ.ศ.2547 มีพนื้ ทีก่ ารเกิดโรคเพียง 1 ใน 5 อําเภอ เพิม่ ขึ้นเปน 2 ใน 6 อําเภอใน
ป พ.ศ.2548 และ 9 ใน 9 อําเภอในป พ.ศ.2549 อยางไรก็ตามจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจังหวัดเดียวทีม่ ี
แนวโนมจะกําจัดโรคไดงาย หากมีมาตรการในการควบคุมโรคที่ดี เพราะวานอกจากอัตราการพบโรคจะ
ลดลงจาก 2.25% (59/2,622) ในป พ.ศ.2548 เปน 0.56% (44/7,923) ในป พ.ศ.2549 แลว การกระจาย
ตัวของโรคก็ลดลงดวยเชนกัน คือ จากที่เคยพบโรคในพื้นที่ 3 ใน 4 อําเภอในป พ.ศ.2548 กลับลดลงเปน
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พบในพื้นที่เพียง 1 ใน 4 อําเภอในป พ.ศ.2549 ปจจัยทีท่ ําใหการพบโรคในพืน้ ที่หลายจังหวัดของภาค
ตะวันตกยังคงสูงอยูและมีแนวโนมการกระจายตัวที่คงตัว หรือสูงขึ้นเชนนี้ นาจะเปนเพราะเกษตรกรนิยม
ซื้อขายแลกเปลี่ยนแพะระหวางฟารม ทําใหอาจมีการนําแพะที่ติดเชื้อและไมไดผานการตรวจโรคเขามา
เลี้ยงในฝูง หรือลักษณะของฟารมแพะบางแหงที่มีบริเวณพืน้ ที่เลีย้ งติดตอกัน หรือมีวิธีการเลี้ยงแพะแบบ
ปลอยใหกนิ หญารวมกับฝูงอื่น ทําใหแพะมีโอกาสสัมผัสกับแพะที่ติดเชื้อ แลวเกิดการแพรกระจายเชื้อมา
ในฝูงได
จากขอมูลดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวายังคงมีแพะทีเ่ ปนโรคบรูเซลโลซิสกระจายอยูในหลาย
พื้นที่ของภาคตะวันตกและภาคอื่นของประเทศไทย จึงควรหามาตรการตางๆเพื่อใชในการควบคุม ปองกัน
และกําจัดโรคซึ่งวิธกี ารที่ดีทสี่ ุดสําหรับโรคบรูเซลโลซิสคือ การกําจัดหรือทําลายสัตวที่เปนโรคหรือติดเชื้อ
ดังนัน้ การจัดทําเบอรหูสัตวจะทําใหติดตามตัวสัตวไมวา จะมีการเคลื่อนยายหรือถูกซื้อขายไปได การเฝา
ระวังเชิงรุกทางซีรัมวิทยาอยางตอเนื่องทุกป การแยกสัตวที่ติดเชื้อออกจากฝูงสัตวปกติ การประชาสัมพันธ
ใหความรูแกเกษตรกรและประชาชนเรื่องโรค และผลกระทบของโรคบรูเซลโลซิสที่สามารถติดคนและทํา
ความเสียหายทางเศรษฐกิจในการทําฟารม เพื่อใหมีการระมัดระวังมิใหเกิดโรคกับคนและสัตว การจัดทํา
ฟารมปลอดโรค การมีมาตรการในการเคลื่อนยายสัตว การนําระบบภูมิศาสตรสารสนเทศมาใชในการ
บริหาร และวางแผนควบคุมกําจัดโรค ตลอดจนมาตรการชดเชยกรณีทําลายแพะที่เปนโรคอยางทั่วถึง
นาจะเปนวิธที จี่ ะสามารถกําจัดโรคนี้ใหหมดไปจากประเทศไทย
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Abstract
During January 2004 to September 2006, sero-surveillance of brucellosis by Rose
Bengal Test (RBT) in 40,447 goats in western Thailand (Kanchanaburi, Nakhonpathom,
Ratchaburi, Phetchaburi and Prachuapkhirikhan ) was undertaken. The sero-positive results in
2004, 2005 and 2006 were 1.52% (47/3,086), 5.14% (652/12,696) and 3.68% (909/24,665)
respectively. It was concluded that the situation of brucellosis in goat in this region remained in
relatively high levels and appropriate strategies for disease control were required.
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