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การเฝ้้าระวั์งที่างซ่ีรัมวิ์ที่ย์าของโรคบรูเซีลลาในูแพะด�ว์ย์ค่าเฉี่ล่�ย์ถ่ึว์งนูำ�าหนัูกของจำานูว์นูตัว์อย่์าง

ในูห�องปฏิิบัติการจากพ้�นูท่ี่�ภูาคกลางของประเที่ศไที่ย์ปี  2557–2562
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Abstract

 Background: The purpose of this study is to estimate brucellosis survey weight adjusted  

sero-surveillance trends in goat of central Thailand both individual and farm level. The serological test 

results of goat sera since 2014–2019 from National Institute of Animal Health were aggregated.  

The survey weight adjusted sero-surveillance was calculated based on farm and goat population from 

each province of central Thailand. The results could be used to support brucellosis prevention and 

control measures adjustment in the future.

 Methods: Goat serum samples from 9 provinces of central Thailand were sent to National Institute 

of Animal Health in order to perform brucellosis diagnosis. The survey weight adjusted sero-surveillance 

of brucellosis was calculated based on the test results from 2014–2019. Then, the results were compared 

with the non-adjusted sero-surveillance using chi-square. The survey weight adjusted sero-surveillance 

trends of each year and overall trend were calculated using chi-squared for trend.

 Results: Although, the survey weight adjusted sero-surveillance estimates were different from 

non-survey weight adjusted estimates, there were no significant differences between the two groups 

using chi-square. The survey weight adjusted sero-surveillance estimates at farm level from 2014–2019 

were 8.18 (6.77–9.78), 7.25 (6.03–8.62), 7.41 (6.15–8.82), 9.23 (8.02–10.55), 5.76 (4.93–6.68), and 7.86 

(6.97–8.84), respectively. At the individual level, the sero-surveillance estimates were 0.81 (0.73–0.89), 

0.59 (0.54–0.65), 0.95 (0.88–1.03), 0.89 (0.82–0.96), 0.58 (0.53–0.63) and 1.31 (1.24–1.38), respectively. Each 

year trend and overall trend of survey weight adjusted sero-surveillance at farm level and individual 

level from 2014–2019 were performed using chi-square and chi-square for trend. From 2014–2017, there 

was no significant trend between each year both at farm and individual level. However, the survey weight 

adjusted sero-surveillance from 2017–2018, at farm and individual level significantly decreased 3.47% (p 

< 0.01) and 0.31% (p < 0.01), respectively. In contrast, from 2018–2019 the survey weight adjusted  

sero-surveillance both at farm level and individual level were significantly increased 2.1% (p < 0.01) and 

0.7% (p < 0.01), respectively. There was no significant overall trend (p = 0.4) for survey weight adjusted 

sero-surveillance at farm level. Nonetheless, at individual level showed significant increasing overall trend 

(p < 0.01). 
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 Conclusions: Even though, there were no significant differences between the survey weight  

adjusted and non-survey weight adjusted estimates, the increase of sample collection number could 

show the significant difference between the two estimates. We suggest using survey weight adjusted 

sero–surveillance when dealing with the samples taken from sub - population with different fraction. 

The results showed the increasing trend of individual brucellosis sero-surveillance in goat of central 

Thailand. In order to prevent spread of the disease, brucellosis prevention and control measures should 

be strengthened. Furthermore, the sample collection should cover more areas of each province, with 

the aim of increasing the disease estimation accuracy.
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บที่คัดย่์อ

 ท่ี่�มาของการศึกษา: กุาริศ่กุษานี�มีัจุุดูปริะสงค์ 

เพ่�อวิ์เคริาะห์หาสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุทางซ้ำีรัิมัวิ์ทยาของ

โริคบีรูิเซ้ำลลา ในแพะจุากุพ่�นที�ภาคกุลางทั�งริะดัูบีริาย

ฟาร์ิมัและริายตัว์ โดูยใช�ข�อมูัลผู้ลกุาริตริว์จุตัว์อย่างซี้ำรัิมั

แพะของสถาบีนัสุขภาพสตัว์์แห่งชาติตั�งแต่ปี 2557–2562 

นำามัาคำานว์ณแบีบีคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ ตามัจุำานว์น

ของปริะชากุริแพะในแต่ละจัุงหวั์ดู เพ่�อกุาริว์างแผู้น

มัาตริกุาริคว์บีคมุัและปอ้งกัุนโริคที�ตริงกัุบีสถานกุาริณข์อง

โริคเพ่�อให�เกิุดูปริะสิทธิภาพสูงสุดู

 วิ์ธ่ีการ: ริว์บีริว์มัผู้ลกุาริตริว์จุแอนติบีอดีูต่อ  

โริคบีรูิเซ้ำลลาของตัว์อย่างซี้ำรัิมัแพะจุากุ 9 จัุงหวั์ดูในพ่�นที�

ภาคกุลางของปริะเทศไทยที�สถาบัีนสุขภาพสัตว์์แห่งชาติ 

ตั�งแต่ปี 2557–2562  และคำานว์ณหาสัดูส่ว์นผู้ลบีว์กุ 

ของโริค ทั�งแบีบีใช�ค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ และแบีบีไม่ัใช� 

ค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ เปรีิยบีเทียบีผู้ลจุากุทั�งสองวิ์ธีโดูยใช�

หลักุกุาริของ chi-square นอกุจุากุนี�ทำากุาริหาแนว์โน�มั

ของสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุทางซี้ำรัิมัวิ์ทยาแบีบีคำาน่งถ่ง 

ค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุในแต่ละปี และแนว์โน�มัของสัดูส่ว์น

กุาริพบีผู้ลบีว์กุริว์มัแบีบีคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ  

ใช�หลักุกุาริ chi-square test for trend

 ผู้ล: พบีว่์าสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุทางซี้ำรัิมัวิ์ทยา

ของโริคบีรูิเซ้ำลลาแบีบีไม่ัถ่ว์งนำ�าหนักุ และแบีบีถ่ว์งนำ�าหนักุ

มีั ค่า ต่าง กัุน แต่ เ ม่ั� อนำามัาเปริียบีเทียบีกัุนโดูย วิ์ ธี  

chi-square พบีว่์าไม่ัมีัคว์ามัแตกุต่างอย่างมีันัยสำาคัญทาง

สถิติ โดูยตั�งแต่ปี 2557–2562 สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุ

ริะดูบัีฟาริม์ัที�คำานว์ณโดูยคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนกัุ มีัค่า

เท่ากัุบี 8.18 (6.77–9.78), 7.25 (6.03–8.62), 7.41 

(6.15–8.82), 9.23 (8.02–10.55), 5.76 (4.93–6.68)  

และ 7.86 (6.97–8.84) ตามัลำาดัูบี ส่ว์นสัดูส่ว์นกุาริพบี 

ผู้ลบีว์กุริะดัูบีริายตัว์มีัค่าเท่ากัุบี 0.81 (0.73–0.89), 0.59 

(0.54–0.65), 0.95 (0.88–1.03), 0.89 (0.82–0.96), 0.58 

(0.53–0.63) และ 1.31 (1.24–1.38) ตามัลำาดัูบี เม่ั�อนำา

ค่าที�ไดู�ในแต่ละปีมัาคำานว์ณหาแนว์โน�มัของโริคในแต่ละปี

และแนว์โน�มัโดูยริว์มั 6 ปี พบีว่์าในปี 2557–2560  

แนว์โน�มัในแต่ละปีนั�นไม่ัมีัคว์ามัต่างของสัดูส่ว์นกุาริพบี 

ผู้ลบีว์กุทั�งริะดัูบีฟาร์ิมัและริะดัูบีริายตัว์ แต่ในปี 2560–2561 

สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุริะดูับีฟาริ์มัของโริคบีริูเซ้ำลลาใน

แพะมีัแนว์โน�มัลดูลงริ�อยละ 3.47 (p < 0.01) สอดูคล�อง

กัุบีสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุริะดูับีริายตัว์ที�มีัแนว์โน�มัลดูลง

ริ�อยละ 0.31 (p < 0.01) ส่ว์นปี 2561–2562 สัดูส่ว์นกุาริ

พบีผู้ลบีว์กุริะดัูบีฟาร์ิมัมีัแนว์โน�มัเพิ�มัข่�นริ�อยละ 2.10  

(p < 0.01) ตริงสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุริะดัูบีริายตัว์ที�มีั

แนว์โน�มัเพิ�มัข่�นริ�อยละ 0.73 (p < 0.01) สำาหรัิบีแนว์โน�มั

ริว์มั 6 ปีของสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุโริคบีรูิเซ้ำลลาของแพะ

ริะดัูบีฟาร์ิมัไม่ัพบีว่์ามีัแนว์โน�มัที� เ พิ�มัข่�นหร่ิอลดูลง  

(p = 0.4) ส่ว์นสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุริะดัูบีริายตัว์พบีว่์ามีั

แนว์โน�มัเพิ�มัข่�นอย่างมีันัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.01) 

 สรุป: จุากุผู้ลกุาริศ่กุษาในครัิ�งนี�พบีว่์า กุาริคำานว์ณ

สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุทั�งสองแบีบีนั�นไม่ัมัีคว์ามัแตกุต่าง

อย่างมีันัยสำาคัญทางสถิติ  ทั�งนี�ในอนาคตหากุมัีกุาริเกุ็บี

ตัว์อย่างเพิ�มัมัากุข่�น มีัคว์ามัเป็นไปไดู�ว่์ากุาริคำานว์ณ 

ทั�งสองแบีบีจุะพบีคว์ามัแตกุต่างอย่างมีันัยสำาคัญทาง 

สถิติไดู� อย่างไริกุ็ตามัคว์ริคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุใน

กุริณีคำานว์ณหาสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุจุากุปริะชากุริที�

ปริะกุอบีดู�ว์ยปริะชากุริย่อยและมัีกุาริเก็ุบีตัว์อย่างใน

อัตริาส่ว์นที�ต่างกัุน จุากุกุาริที�พบีว่์าสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุ

ของโริคบีรูิเซ้ำลลาริะดัูบีริายตัว์ของแพะในพ่�นที�ภาคกุลางมีั

แนว์โน�มัเพิ�มัข่�นนั�น จุ่งคว์ริพิจุาริณามัาตริกุาริเฝ้าริะวั์งโริค

อยา่งใกุล�ชิดูเพ่�อคุมัโริคอย่างมีัปริะสิทธิภาพ อีกุทั�งคว์ริเก็ุบี

ตัว์อย่างในแต่ละจัุงหวั์ดูให�คริอบีคลุมัมัากุข่�น เพ่�อให�กุาริ

ปริะเมิันสถานกุาริณ์ของโริคมีัคว์ามัแม่ันยำาเพิ�มัมัากุข่�น

คำาสำาคัญ โริคบีรูิเซ้ำลลา แพะ สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุ 

ปริะเทศไทย ค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ

บที่นูำา

 โริคบีรูิเซ้ำลลา (Brucellosis) เป็นโริคที�เกิุดูจุากุกุาริ

ติดูเช่�อแบีคทีเรีิยแกุริมัลบีในสกุุล Brucella spp. เช่�อ

สามัาริถกุ่อให�เกิุดูโริคไดู�ทั�งในสัตว์์และคน พบีริายงานกุาริ

ริะบีาดูของโริคบีรูิเซ้ำลลาในคนขององค์กุาริอนามััยโลกุ 

(WHO) ว่์ามีักุาริเกิุดูโริคจุากุทั�ว์ทุกุมุัมัโลกุมัากุถ่ง 500,000 

ริายต่อปี (Pappas et al., 2006) ซ่้ำ�งสปีชีส์ของเช่�อที� 

พบีว่์ากุ่อโริครุินแริงและพบีมัากุในคนค่อ Brucella 
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melitensis กุาริติดูต่อของเช่�อเกิุดูข่�นผู่้านทางกุาริบีริิโภค

อาหาริที�มีักุาริปนเป้�อนเช่�อ เช่น ผู้ลิตภัณฑ์์จุากุนมัที� 

ไม่ัผู่้านกุาริพาสเจุอร์ิไริส์ และกุาริสัมัผัู้สใกุล�ชิดูกัุบีสัตว์์ที�

ติดูเช่�อ (Atluri et al., 2011) โดูยเช่�อ B. melitensis มีั

คว์ามัจุำาเพาะกัุบีสัตว์์เคี�ยว์เอ่�องขนาดูเล็กุโดูยเฉี่พาะแพะ

และแกุะ (Olsen and Palmer, 2014) อากุาริที�พบี  

ไดู�แกุ่ แท�ง กุาริคลอดูกุ่อนกุำาหนดู หร่ิอให�กุำาเนิดูลูกุที�

อ่อนแอ เ ช่� อ มีักุาริเ พิ�มัจุำานว์นมัากุในส่ว์นของริกุ  

สาริคัดูหลั�งจุากุกุริะบีว์นกุาริคลอดู และจุากุช่องคลอดู 

โดูยพบีว่์ามีักุาริขับีเช่�อออกุมัากัุบีสาริคัดูหลั� งทาง 

ช่องคลอดูไดู�นานถ่ง 3 เดู่อนหลังกุาริแท�ง และขับีเช่�อ 

ออกุทางนำ�านมัไดู�ตลอดูชีวิ์ต (Tittarelli et al., 2005)  

เป็นเหตุให�เกุษตริกุริผูู้�เลี�ยงแพะมีัคว์ามัเสี�ยงสูงที�จุะ 

ติดูเช่�อผู่้านสาริคัดูหลั�งเหล่านี�  จุากุกุาริเฝ้าริะวั์งโริคใน

ปริะเทศไทยริะหว่์างปี 2556–2558 พบีริายงานกุาริ 

เกิุดูโริคบีริูเซ้ำลลาริะดูับีฟาริ์มัในแพะและแกุะสูงสุดู 

ถ่งริ�อยละ 13.8 (Peck et al., 2018) ทำาให�มีัโอกุาส 

เสี�ยงสูงที�คนจุะมีักุาริติดูเช่�อ B. melitensis จุากุแพะและ

แกุะ ซ่้ำ�งสอดูคล�องกัุบีริายงานกุาริติดูเช่�อ B. melitensis 

ของคนในปริะเทศไทย ที�พบีว่์ามีัคว์ามัเกีุ�ยว์ข�องกัุบีแพะ 

(Paitoonpong et al., 2006; Danprachankul et al., 

2009) ดัูงนั�นกุาริเฝ้าริะวั์งและสำาริว์จุโริคบีรูิเซ้ำลลาในสัตว์์ 

โดูยเฉี่พาะในแพะ คว์ริมีักุาริดูำาเนินไปอย่างต่อเน่�อง 

 กุาริวิ์เคริาะห์ข�อมูัลเฝ้าริะวั์งโริคเชิงรัิบี (Passive 

surveillance) สามัาริถสะท�อนภาพกุาริติดูเช่�อของโริค 

ไดู�ง่ายและปริะหยัดูงบีปริะมัาณ แต่อย่างไริก็ุตามั ที�มัา

ของข�อมูัลอาจุไม่ัใช่ตัว์แทนของปริะชากุริเน่�องจุากุขาดูขั�น

ตอนกุาริสุ่มัตัว์อย่าง และช่ว์งเว์ลาของกุาริเก็ุบีตัว์อย่างนั�น

ไม่ัสามัาริถคว์บีคุมัไดู� (Nsubuga et al., 2006) ดัูงนั�น 

กุาริคำานว์ณหาสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุโดูยนำาผู้ลตริว์จุ

ทั�งหมัดูที�ไดู�มัาว์เิคริาะหโ์ดูยตริง อาจุทำาให�ผู้ลกุาริว์เิคริาะห์

เกิุดูคว์ามัอคติ (bias) ข่�นไดู� เน่�องจุากุกุาริเฝ้าริะวั์งสัดูส่ว์น

กุาริพบีผู้ลบีว์กุโดูยทั�ว์ไปจุะมีักุาริสุ่มัหร่ิอให�คว์ามัสำาคัญกัุบี

ตัว์อย่างจุากุฟาร์ิมั หร่ิอสัตว์์ทุกุตัว์ที�เป็นเป้าหมัายในกุาริ

เฝ้าริะว์ังโริคเท่ากัุน จุำานว์นตัว์อย่างที�มัาจุากุกุลุ่มั

ปริะชากุริย่อยที�มีัขนาดูปริะชากุริมัากุกุว์่าจุ่งมีั จุำานว์น

ตัว์อย่างมัากุกุว่์าจุำานว์นตัว์อย่างที�มัาจุากุกุลุ่มัปริะชากุริ

ย่อยที�มีัขนาดูเล็กุตามัสัดูส่ว์นนำ�าหนักุของปริะชากุริแต่ละ

กุลุ่มัย่อย หร่ิอจุากุกุาริคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ 

ตามัปริะชากุริสัตว์์ในแต่ละปี เพ่�อให�สามัาริถสะท�อน 

ค่าสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุไดู�ดูียิ�งข่�น ตามัหลักุกุาริในกุาริ

เฝ้าริะวั์งสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุของโริค (Lavallée and  

Beaumont, 2015)

 กุาริศ่กุษาครัิ�งนี�มีัวั์ตถุปริะสงคเ์พ่�อวิ์เคริาะหผ์ู้ลกุาริ

เฝ้าริะวั์งทางห�องปฏิิบัีติกุาริของโริคบีรูิเซ้ำลลาในแพะพ่�นที�

ภาคกุลางของปริะเทศไทย โดูยคำานว์ณหาสัดูส่ว์นกุาริพบี

ผู้ลบีว์กุทาง ซี้ำรัิมัวิ์ทยาของโริคบีรูิเซ้ำลลาในซี้ำรัิมัแพะ 

จุากุภาคกุลางทั�งหมัดูที�ส่งตริว์จุโริคบีรูิเซ้ำลลาที�สถาบัีน

สุขภาพสัตว์์แห่งชาติริะหว่์างปี 2557–2562 โดูยมีักุาริ 

คิดูค่าเฉี่ลี�ยแบีบีถ่ว์งนำ�าหนักุตามัปริะชากุริแพะในแต่ละ

จัุงหวั์ดู (กุริมัปศุสัตว์์, 2562)  ตามัหลักุกุาริเช่นเดีูยว์กัุบี 

กุาริสุ่มัเพ่�อเฝ้าริะวั์งสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุของโริค  

เปรีิยบีเทียบีกัุบีกุาริไม่ัคิดูค่าเฉี่ลี�ยแบีบีถ่ว์งนำ�าหนักุตามั

ปริะชากุริแพะในแต่ละจัุงหวั์ดู และหาแนว์โน�มัของสัดูส่ว์น

กุาริพบีผู้ลบีว์กุทางซี้ำรัิมัวิ์ทยาของกุาริติดูเช่�อโริคบีรูิเซ้ำลลา

ในแพะจุากุตัว์อย่างทั�งหมัดูที�ส่งตริว์จุ เพ่�อสะท�อนสภาว์ะ

กุาริติดูเช่�อโริคบีรูิเซ้ำลลาทางซี้ำรัิมัวิ์ทยาไดู�ดีูยิ�งข่�นและ

สามัาริถนำาไปใช� มัาตริกุาริคว์บีคุมัและป้องกัุนโริค ที�ตริง

กัุบีสถานกุาริณ์ของโริค เพ่�อให�เกิุดูปริะสิทธิภาพสูงสุดู

อุปกรณ์์และวิ์ธ่ีการ

ประชื้ากรและตัว์อย่์าง

 ตัว์อย่างซี้ำรัิมัแพะจุากุพ่�นที�ภาคกุลาง 9 จัุงหวั์ดู 

ไดู�แกุ่ กุรุิงเทพมัหานคริ ชัยนาท นนทบุีรีิ ปทุมัธานี 

พริะนคริศริีอยุธยา ลพบุีรีิ สริะบุีรีิ สิงห์บุีรีิ และอ่างทอง  

ที�ส่งตริว์จุวิ์นิจุฉัี่ยโริคบีรูิเซ้ำลลาที�สถาบัีนสุขภาพสัตว์์ 

แห่งชาติ ริะหว่์างปี 2557–2562 มีัจุำานว์นฟาร์ิมัส่งตริว์จุ

ทั�งหมัดูในแต่ละปีมีัดัูงนี� 1,344, 1,627, 1,553, 2,091, 

2,831 และ 3,281 ฟาร์ิมั ตามัลำาดัูบี จุำานว์นตัว์อย่างซี้ำรัิมั

ส่งตริว์จุทั�งหมัดูในแต่ละปีมีัดัูงนี� 49,965, 74,035, 

68,720, 79,097, 95,947 และ 104,069 ตัว์อย่าง  

ตามัลำาดัูบี โดูยตัว์อย่างซี้ำริัมัของแพะที�ถูกุส่งเข�ามัายัง

สถาบัีนสุขภาพสัตว์์แห่งชาตินั�นจุะถูกุเก็ุบีรัิกุษาในตู�เย็น 

ที�อุณหภูมิั 4°C ซ่้ำ�งตัว์อย่างจุะถูกุทดูสอบีทางซี้ำรัิมัวิ์ทยา 

เพ่�อหาแอนติบีอดีูต่อเช่�อบีรูิเซ้ำลลา ไม่ัเกิุน 6 วั์น
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 ข�อมูัลจุำานว์นฟาร์ิมัและปริะชากุริแพะทั�งหมัดูใน

พ่�นที� 9 จัุงหวั์ดูของภาคกุลางในแต่ละปี อ�างอิงจุากุข�อมูัล

ศูนย์เทคโนโลยีสาริสนเทศและกุาริส่�อสาริกุริมัปศุสัตว์์ 

(กุริมัปศุสัตว์์, 2562)

การที่ดสอบหาภููมิคุ�มกันูต่อโรคบรูเซีลลา

 Rose Bengal ใช�เพ่�อคัดูกุริองตัว์อย่างซี้ำรัิมัของ

แพะทุกุตัว์อย่าง เพ่�อทดูสอบีหาแอนติบีอดูี ต่อเช่�อ 

บีรูิเซ้ำลลา แอนติเจุนที�ใช�ทดูสอบีเป็นชนิดู Smooth  

lipopolysaccharide (S-LPS) ของเช่�อ B. abortus  

ตามัวิ์ธีกุาริของ Nielsen et al. (1996) อาศัยหลักุกุาริ 

กุาริจัุบีตัว์กัุนของแอนติบีอดีูและแอนติเจุน หากุไม่ัเกิุดู

ตะกุอนจุะอ่านผู้ลเป็นลบี หากุมีัตะกุอนเกิุดูข่�นให�อ่านผู้ล

เป็นบีว์กุโดูยแบ่ีงผู้ลบีว์กุเป็น 4 ริะดัูบี ค่อ 1–4 จุากุรุินแริง

น�อยไปมัากุ ตามัปริิมัาณตะกุอนที�เกิุดูข่�น ตัว์อย่างที�ให�ผู้ล

บีว์กุจุะถูกุทดูสอบีซ้ำำ�าเพ่�อให�แน่ใจุ (OIE, 2018) 

 I-ELISA ใช�เพ่�อย่นยันผู้ลบีว์กุของซี้ำรัิมัแพะ โดูย

แอนติเจุนที�ใช�ค่อ S-LPS ของเช่�อ B. abortus (Nielsen 

et al., 1996) อาศัยหลักุกุาริ กุาริจัุบีตัว์กัุนของแอนติบีอดีู

และแอนติเจุน โดูยให�แอนติเจุนเคล่อบีติดูพ่�นผิู้ว์ ELISA 

เพลท โดูยติดูฉี่ลากุดู�ว์ยเอนไซ้ำม์ัลงบีนแอนติบีอดีู เม่ั�อเติมั

สาริตั�งต�นกุาริเกุิดูปฏิิกุริิยา (substrate) ลงไป จุะทำา

ปฏิิกิุริิยากัุบีเอนไซ้ำม์ัแล�ว์เปลี�ยนสี จุากุนั�นวั์ดูผู้ลของสีที� 

เ กิุดูข่�นโดูยอ่านค่ากุาริดููดูกุล่นแสงดู�ว์ยเคร่ิ�องอ่าน 

ไมัโคริเพลท (OIE, 2018) สำาหรัิบีชุดูทดูสอบีที�ไดู�พฒันาข่�น

เองนี� ในกุริณีที� Percent Positivity (PP) มีัค่ามัากุกุว่์า

หร่ิอเท่ากัุบี 30% ให�แปลผู้ลเป็นบีว์กุ 

 ตัว์อย่างที� ให�ผู้ลบีว์กุทางซี้ำ รัิมั วิ์ทยาของโริค 

บีรูิเซ้ำลลาค่อตัว์อย่างที�ให�ผู้ลบีว์กุจุากุกุาริตริว์จุแบีบี  

sequential test ดู�ว์ยวิ์ธี Rose Bengal และ I-ELISA 

โดูยมีันิยามัฟาร์ิมัที� ให�ผู้ลบีว์กุค่อฟาริ์มัที� มีั ซี้ำ รัิมัแพะ 

อย่างน�อยหน่�งตัว์อย่างให�ผู้ลบีว์กุจุากุกุาริตริว์จุตามัวิ์ธีที�

กุำาหนดู

วิ์ธ่ีวิ์เคราะห์ข�อมูล

สถิึติเชิื้งพรรณ์นูา 

 สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุทางซ้ำีรัิมัวิ์ทยาของโริค 

บีรูิเซ้ำลลาในแพะพ่�นที�ภาคกุลางทั�งริะดัูบีฟาร์ิมัและริายตัว์

ในแต่ละปี ถูกุคำานว์ณโดูยคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุของ

จุำานว์นตัว์อย่างที�ส่งตริว์จุในริะดัูบีจัุงหวั์ดู  ค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์ง 

นำ�าหนักุ สามัาริถคำานว์ณไดู�จุากุกุาริหาอัตริาส่ว์นของ

จุำานว์นปริะชากุริในแต่ละจัุงหวั์ดูต่อจุำานว์นตัว์อย่างที� 

ถูกุส่งมัาจุากุจุังหวั์ดูนั�น ๆ โดูยที�หากุในจุังหวั์ดูที�มีักุาริ 

เก็ุบีตัว์อย่างเท่ากัุบีจุำานว์นปริะชากุริ จัุงหวั์ดูนั�นจุะมีั 

นำ�าหนักุเท่ากัุบีหน่�ง เม่ั�อไดู�ค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุของแต่ละ

จัุงหวั์ดูแล�ว์ จุะนำาค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ ที�คำานว์ณไดู�ไปคูณ

กัุบีจุำานว์นตัว์อย่างที�ให�ผู้ลบีว์กุในจัุงหวั์ดูนั�น หลังจุากุนั�น 

อัตริาส่ว์นผู้ลริว์มัของผู้ลคูณริะหว่์างค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ 

และจุำานว์นผู้ลบีว์กุของแต่ละจัุงหวั์ดูต่อจุำานว์นปริะชากุริ

ทั�งหมัดูของทุกุจัุงหวั์ดูริว์มักัุน จุะเท่ากัุบีสัดูส่ว์นกุาริพบี 

ผู้ลบีว์กุทางซี้ำรัิมัวิ์ทยาของโริคบีรูิเซ้ำลลาในแพะในพ่�นที�

ภาคกุลางโดูยคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ จุากุแต่ละ

จัุงหวั์ดู กุาริจัุดูกุาริข�อมูัลถูกุดูำาเนินกุาริในโปริแกุริมั  

Microsoft® Excel (V.16.44, 2020) กุาริคำานว์ณสถิติเชิง

บีริริยายพริ�อมั 95 Percent Confidence Interval  

(95% CI) ดูำาเนินกุาริดู�ว์ยโปริแกุริมั Stata (Stata/IC 

V.15.0 College station, TX)

 W = ค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุของแต่ละจัุงหวั์ดู

 PP = จุำานว์นปริะชากุริแพะของแต่ละจัุงหวั์ดู

 TS  = จุำานว์นตัว์อย่างแพะที�ส่งตริว์จุของแต่ละจัุงหวั์ดู

 

 WP = สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุแบีบีคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ

ของภาคกุลาง

 PS = จุำานว์นตัว์อย่างแพะที�ให�ผู้ลบีว์กุของแต่ละจัุงหวั์ดู

 W  = ค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุของแต่ละจัุงหวั์ดู

 TP  = จุำานว์นปริะชากุริแพะภาคกุลาง

ค่าเฉลี่ย OD value ของซีรัมต่ัวอย่าง

ค่าเฉลี่ยของ OD value ของต่ัวควบคุมบวก
Percent Positivity (PP) =

PP

TS
W =

(PS(1)* W(1))+(PS(2)* W(2))+(PS(3)* W(3))

TP
WP =[ ]…9 * 100
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 การเปร่ย์บเท่ี่ย์บคว์ามต่างของสัดส่ว์นูการพบผู้ล

บว์กทัี่�งสองแบบ คว์ามัต่างสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุทั�งสอง

แบีบีในแต่ละปีนั�น ถูกุเปริียบีเทียบีโดูยใช�หลักุกุาริของ 

chi-square โดูยใช�คำาสั�ง chi ในโปริแกุริมั Stata (Stata/

IC V.15.0 College station, TX)

 การคำานูว์ณ์หาแนูว์โนู�ม กุาริคำานว์ณแนว์โน�มัของ

สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุทางซี้ำรัิมัวิ์ทยาแบีบีคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ย

ถ่ว์งนำ�าหนักุในแต่ละปีและแนว์โน�มัริว์มั ใช�หลักุกุาริของ 

ไคสแคว์ร์ิ (chi-square test for trend) ในโปริแกุริมั 

Stata (Stata/IC V.15.0 College station, TX) โดูย

สมัมัติฐานหลักุ (null hypothesis) ค่อไม่ัมีักุาริเกิุดูแนว์โน�มั

แต่ถ�าหากุผู้ลกุาริว์ิ เคริาะห์มีัคว์ามัแตกุต่างอย่างมีั  

นัยสำาคัญทางสถิติ ให�ทำากุาริปฏิิเสธสมัมัติฐานหลักุ ซ่้ำ�ง

หมัายคว์ามัว์่าคว์ามัชันของกุริาฟไมั่เท่ากัุบีศูนย์ แปลว่์า

สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุริว์มัของโริคมัแีนว์โน�มัที�เพิ�มัข่�นหร่ิอ

ลดูลง

ผู้ลและวิ์จารณ์์

  จุำานว์นตัว์อย่างซี้ำรัิมัแพะที�ส่งเข�าตริว์จุทางซ้ำีรัิมั

วิ์ทยาของโริคบีรูิเซ้ำลลาทั�งริะดัูบีฟาร์ิมั และริะดัูบีริายตัว์

เม่ั�อเปรีิยบีเทียบีกัุบีจุำานว์นฟาร์ิมัและปริะชากุริแพะทั�งหมัดู

ในแต่ละพ่�นที� แสดูงข�อมูัลในริะดัูบีฟาร์ิมัในตาริางที� 1 และ

ริะดัูบีตัว์สัตว์์ในตาริางที� 2 ซ่้ำ�งพบีว่์ามีัค่าตั�งแต่ริ�อยละ 0-100

 จุำานว์นฟาร์ิมัและปริะชากุริแพะในพ่�นที� 9 จัุงหวั์ดู

ในภาคกุลาง มีัจุำานว์นเพิ�มัข่�นมัากุกุว่์าสองเท่าในริะยะ

เว์ลา 6 ปี โดูยในริะดัูบีฟาร์ิมัเพิ�มัข่�นจุากุ 1,344 ฟาร์ิมั 

ในปี 2557 เป็น 3,281 ฟาร์ิมัในปี 2562 ส่ว์นริะดูบัีตัว์สัตว์์

พบีว่์าจุำานว์นแพะเพิ�มัข่�นจุากุ 49,965 ตัว์ ในปี 2557  

เป็น 104,069 ตัว์ ในปี 2562 กุาริเก็ุบีตัว์อย่างในแต่ละปี

ทั�งในริะดัูบีฟาร์ิมัแพะเม่ั�อเปรีิยบีเทียบีกัุบีจุำานว์นฟาร์ิมั

แพะทั�งหมัดูในพ่�นที�น�อยที�สุดูในปี 2562 (ริ�อยละ 20.45)  

และมัากุที�สุดูในปี 2560 (ริ�อยละ 67.86) ในริะดัูบีตัว์สัตว์์

พบีว์่ามีัสัดูส่ว์นกุาริเกุ็บีตัว์อย่างตำ�าที� สุดู ในปี 2562  

(ริ�อยละ 18.60) และมัากุที�สุดูในปี 2557 (ริ�อยละ 49.20) 

สัดูส่ว์นกุาริเกุ็บีตัว์อย่างเม่ั�อเปรีิยบีเทียบีกัุบีปริะชากุริทั�ง

ในริะดัูบีฟาร์ิมัและริะดัูบีตัว์สัตว์์ ในปี 2562 มีัค่าลดูลง 

อาจุส่งผู้ลให�ตัว์อย่างที�ไดู�ไม่ัเป็นตัว์แทนของพ่�นที�อย่าง

แท�จุริิง และมัีผู้ลทำาให�คว์ามัแมั่นยำาในกุาริปริะเมัิน

สถานกุาริณ์โริคลดูลงไดู� ซ่้ำ�งเป็นข�อคว์ริริะวั์งของกุาริ 

เฝ้าริะวั์งโริคแบีบีเชิงรัิบี (Nsubuga et al., 2006)  

เน่�องจุากุกุาริศ่กุษาครัิ�งนี�ข�อมูัลปริะชากุริเป็นกุาริเก็ุบี

ริว์บีริว์มัข�อมูัลที�มีักุาริเฝ้าริะวั์งในเดู่อนมักุริาคมั ซ่้ำ�ง 

โดูยปกุติจุะมีักุาริเพิ�มัและลดู จุำานว์นฟาร์ิมั และจุำานว์น

สัตว์์อยูต่ลอดูเว์ลา แต่ข�อมูัลจุากุค่าอ�างอิงที� ดัูงนั�นค่าที�ไดู�

จุากุบีางพ่�นที�จุะมีักุาริเก็ุบีตัว์อย่างที�เกิุนริ�อยละ 100

ปี
ร�อย์ละของจำานูว์นูฟาร์มแพะที่่�ส่งตรว์จ (จำานูว์นูฟาร์มที่่�ส่งตรว์จ/จำานูว์นูฟาร์มที่ั�งหมด)

กรุงเที่พฯ ชื้ัย์นูาที่ นูนูที่บุร่ ปทีุ่มธีานู่ อย์ุธีย์า ลพบุร่ สระบุร่ สิงห์บุร่ อ่างที่อง รว์ม

2557
 22.87

(78/341)
145.37

(157/108)
 23.61

(34/144)
 0.00
(0/44)

 5.13
(8/156)

 88.70
(259/292)

 65.96
(62/94)

 28.95
(33/114)

 5.88
(3/51)

 47.17
(634/1344)

2558
 19.40

(77/397)
 42.22

(57/135)
132.59

(179/135)
 14.75
(9/61)

 18.54
(33/178)

 45.01
(176/391)

 39.87
(61/153)

 21.19
(25/118)

 18.64
(11/59)

 38.60
(628/1627)

2559
 14.50

(49/338)
 87.40

(111/127)
 73.55

(89/121)
 6.78
(4/59)

 3.14
(6/191)

 71.36
(294/412)

 52.63
(70/133)

 31.37
(32/102)

 14.29
(10/70)

 42.82
(665/1553)

2560
45.48

(176/387)
 84.94

(203/239)
75.60

(127/168)
 4.05
(3/74)

 3.24
(7/216)

 107.62
(565/525)

 71.28
(134/188)

 37.63
(73/194)

 131.00
(131/100)

 67.86
(1419/2091)

2561
 16.27

(75/461)
 97.90

(327/334)
 36.56

(68/186)
 44.33
(43/97)

 21.26
(54/254)

 41.48
(353/851)

 159.63
(348/218)

 103.37
(276/267)

 44.79
(73/163)

 57.11
(1617/2831)

2562
 9.98

(43/431)
19.06

(77/404)
 18.40

(39/212)
 12.73

(14/110)
 10.04

(27/269)
 26.38

(262/993)
 20.93

(72/344)
 21.50

(69/321)
 34.52

(68/197)
 20.45

(671/3281)

ตารางท่ี่� 1  สัดูส่ว์นของกุาริเก็ุบีตัว์อย่างจุากุฟาร์ิมัแพะเพ่�อตริว์จุซี้ำรัิมัวิ์ทยาของโริคบีรูิเซ้ำลลากัุบีจุำานว์นฟาร์ิมัแพะทั�งหมัดูในแต่ละจัุงหวั์ดู
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ปี
ร�อย์ละจำานูว์นูประชื้ากรแพะในูแต่ละจังหว์ัด (จำานูว์นูแพะส่งตรว์จ/จำานูว์นูประชื้ากรแพะที่่�ม่ในูแต่ละจังหว์ัด)

กรุงเที่พฯ ชื้ัย์นูาที่ นูนูที่บุร่ ปทีุ่มธีานู่ อย์ุธีย์า ลพบุร่ สระบุร่ สิงห์บุร่ อ่างที่อง รว์ม

2557
 18.52

(1367/7381)
 95.10

(8442/8877)
 44.82

(1143/2550)
 0.00

(0/1095)
 16.45

(425/2584)
 59.22

(7738/13067)
 21.49

(1418/6597)
 69.17

(3839/5550)
 9.54

(216/2264)
 49.21

(24588/49965)

2558
 10.81

(1725/15964)
 36.58

(4300/11755)
 105.59

(2322/2199)
 11.31

(322/2848)
 16.61

(529/3185)
 31.67

(6182/19523)
 15.94

(1506/9448)
33.62

(2133/6345)
 20.12

(557/2768)
 26.44

(19576/74035)

2559
 13.12

(1108/8448)
 62.47

(6607/10577)
 53.56

(1390/2595)
 2.94

(78/2654)
 4.53

(144/3179)
 43.58

(9323/21391)
 16.58

(1507/9088)
 48.08

(3461/7198)
 13.73

(493/3590)
 35.09

(24111/68720)

2560
 42.50

(3969/9339)
 75.51

(11034/14612)
 43.76

(1374/3140)
 4.02

(104/2585)
 5.14

(188/3661)
 54.01

(12124/22448)
 25.51

(2588/10147)
 29.47

(2697/9153)
 113.88

(4569/4012)
 48.86

(38647/79097)

2561
 13.56

(1594/11758)
 71.01

(12293/17312)
 28.52

(775/2717)
 40.64

(790/1944)
 16.60

(759/4573)
 29.59

(9167/30976)
 59.49

(6594/11084)
 67.18

(7253/10796)
 40.48

(1938/4787)
 42.90

(41163/95947)

2562
 9.09

(913/10045)
 13.40

(2603/19429)
 24.98

(741/2966)
 9.46

(217/2294)
 8.07

(385/4769)
 21.64

(7294/33713)
 12.00

(1686/14048)
 36.00

(4037/11215)
 26.44

(1478/5590)
 18.60

(19354/104069)

ตารางท่ี่� 2  สัดูส่ว์นของกุาริเก็ุบีตัว์อย่างแพะเพ่�อตริว์จุซี้ำรัิมัวิ์ทยาของโริคบีรูิเซ้ำลลากัุบีจุำานว์นปริะชากุริแพะทั�งหมัดูในแต่ละจัุงหวั์ดู

  กุาริทดูสอบีโริคทางซี้ำรัิมัวิ์ทยาของโริคบีรูิเซ้ำลลาใน

กุาริศ่กุษานี�ทดูสอบีโดูย sequential testing ซ่้ำ�งเป็นกุาริ

เพิ�มัคว์ามัแม่ันยำา (Tiwari et al., 2019) ของกุาริทดูสอบี

โริคโดูยเฉี่พาะคว์ามัจุำาเพาะ (Specificity) ในกุาริทดูสอบีโริค 

โดูยกุาริใช�หลักุกุาริ sequential testing ในกุาริทดูสอบี

โริคจุะทำาให�ผู้ลบีว์กุลว์ง (false positive) ลดูลง (Ahmed 

et al., 2011) ทำาให�ผู้ลกุาริทดูสอบีโริคบีรูิเซ้ำลลาของกุาริ

ศ่กุษานี� มีัคว์ามัน่าเช่�อถ่อกุว่์ากุาริทดูสอบีโริคบีริูเซ้ำลลา

ดู�ว์ยวิ์ธีกุาริทดูสอบีเพียงวิ์ธีกุาริเดีูยว์ 

 สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุทางซ้ำีรัิมัวิ์ทยาของโริค 

บีรูิเซ้ำลาในแพะโดูยว์ิธีกุาริคิดูแบีบีคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์ง 

นำ�าหนักุสามัาริถสะท�อนสถานกุาริณ์ของโริคไดู�ดีูกุว่์า 

กุาริคำานว์ณแบีบีไม่ัคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ เน่�องจุากุ

นำาปัจุจัุยของปริะชากุริย่อยมัาร่ิว์มัคำานว์ณดู�ว์ย แต่ในกุาริ

ศ่กุษาครัิ�งนี�พบีว่์าไม่ัมัีกุาริเก็ุบีตัว์อย่างจุากุจัุงหวั์ดู

ปทุมัธานีในปี 2557 มีักุาริเก็ุบีตัว์อย่างน�อยกุว่์าริ�อยละ 5 

จุากุจัุงหวั์ดูอยุธยาในปี 2559 และจัุงหวั์ดูอยุธยาและ

ปทุมัธานีในปี 2560 นอกุจุากุนี�พบีว่์าในบีางจัุงหวั์ดูมีั 

คว์ามัคริอบีคลุมักุาริเก็ุบีตัว์อย่างสูงเกิุนริ�อยละ 100 ไดู�แกุ่

จัุงหวั์ดูชัยนาทในปี 2557 นนทบุีรีิในปี 2558 ลพบุีรีิและ

อ่างทองในปี 2560 และสริะบุีรีิและสิงห์บุีรีิในปี 2561  

ดัูงที�กุล่าว์มัาสัดูส่ว์นกุาริเกุ็บีตัว์อย่างในแต่ละพ่�นที� 

แตกุต่างเป็นอย่างมัากุ ทำาให�คว์ามัแม่ันยำาของค่าสัดูส่ว์น

กุาริพบีผู้ลบีว์กุทางซี้ำรัิมัวิ์ทยาของโริคบีรูิเซ้ำลลาในแพะที�

คำานว์ณไดู�อาจุมีัคว์ามัคลาดูเคล่�อนเน่�องจุากุ ไม่ัเป็น

ตัว์แทนของปริะชากุริแพะในพ่�นที�อย่างแท�จุริิงจุ่งไมั่

สามัาริถใช�ค่าดัูงกุล่าว์เป็นคว์ามัชุกุของโริคไดู� ดัูงนั�นหากุ

กุาริดูำาเนินกุาริเฝ้าริะวั์งโริคในอนาคต คว์ริคำาน่งถ่งกุาริ

เก็ุบีตัว์อย่างให�คริอบีคลุมัทุกุพ่�นที� โดูยมีักุาริกุริะจุายกุาริ

เก็ุบีตัว์อย่างให�เหมัาะสมัตามัจุำานว์นปริะชากุริสัตว์์ใน

แต่ละพ่�นที� เพ่�อกุาริปริะเมิันสถานกุาริณ์ของโริคที�แม่ันยำา  

 เม่ั�อคำานว์ณหาค่าสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุริะดัูบี

ฟาร์ิมัทั�งสองแบีบี ผู้ลออกุมัาพบีว่์าทั�งสองแบีบีมีัค่าต่างกัุน

โดูยค่าที�คำานว์ณโดูยไม่ัคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุมีัค่า 

ตำ�าสุดูที�ริ�อยละ 5.38 ในปี 2561 และสูงสุดูที�ริ�อยละ 8.42 

ในปี 2559 ส่ว์นค่าที�คำานว์ณโดูยคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์ง 

นำ�าหนักุ มีัค่าตำ�าสุดูอยูที่�ริ�อยละ 5.76 ในปี 2561 และสูงสุดู

ที�ริ�อยละ 9.23 ในปี 2560 แต่จุากุกุาริคำานว์ณเปรีิยบีเทียบี

คว์ามัต่างของค่าทั�งสองแบีบีดู�ว์ย chi-square พบีว์่าไม่ัมีั

คว์ามัแตกุต่างอย่างมีันัยสำาคัญทางสถิติ ดัูงที�แสดูงไว์�ใน 

ตาริางที� 3 สำาหรัิบีสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุริะดัูบีริายตัว์ ผู้ล

ของกุาริคำานว์ณทั�งแบีบีไม่ัคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ 

และแบีบีคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ ถูกุแสดูงอยู่ใน 

ตาริางที� 4 โดูยพบีว่์าสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุที�คำานว์ณโดูย

ไม่ัคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุมีัค่าตำ�าสุดูที�ริ�อยละ 0.63 

ในปี 2558 ซ่้ำ�งใกุล�เคียงกัุบีปี 2561 ที�ริ�อยละ 0.64 และ
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สูงสุดูในปี 2562 ที�ริ�อยละ 0.95 ส่ว์นค่าสัดูส่ว์นกุาริพบี 

ผู้ลบีว์กุที�คำานว์ณโดูยคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ มีัค่า 

ตำ�าสุดูเท่ากัุบีริ�อยละ 0.58 ในปี 2561 ซ่้ำ�งใกุล�เคียงกัุบีปี 

2558 ที�ริ�อยละ 0.59 และสูงสุดูที�ริ�อยละ 1.31 ในปี 2562 

ตริงกัุบีค่าที�คำานว์ณโดูยไม่ัคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ 

ส่ว์นกุาริคำานว์ณเปรีิยบีเทียบีคว์ามัต่างของสัดูส่ว์นกุาริพบี

ผู้ลบีว์กุทั�งสองแบีบีดู�ว์ย chi-square พบีว่์าค่าที�คำานว์ณทั�ง

สองแบีบี ตั�งแต่ปี 2557–2561 ไม่ัมีัคว์ามัแตกุต่างอย่างมีั

นัยสำาคัญทางสถิติ ยกุเว์�นปี 2562 ที�ค่าสัดูส่ว์นกุาริพบี 

ผู้ลบีว์กุทางซ้ำีรัิมัวิ์ทยาของแพะในพ่�นที�ภาคกุลางที�สัดูส่ว์น

กุาริพบีผู้ลบีว์กุที�คำานว์ณแบีบีไม่ัคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์ง 

นำ�าหนักุ มีัค่าตำ�ากุว่์าค่าที�คำานว์ณแบีบีคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์ง

นำ�าหนกัุ อยา่งมีันัยสำาคัญทางสถติิริ�อยละ 0.36 (p < 0.01) 

กุาริเปริียบีเทียบีกุาริพบีผู้ลบีว์กุทางซ้ำีรัิมัวิ์ทยาของโริค 

บีรูิเซ้ำลลาในแพะจุากุกุาริคำานว์ณทั�งสองแบีบีนั�นแมั�จุะไม่ั

แตกุต่างกัุนอย่างมีันัยสำาคัญทางสถิติ แต่อย่างไริก็ุตามัเม่ั�อ

ปริิมัาณตัว์อย่างมีัจุำานว์นเพิ�มัข่�นจุะทำาให�ช่ว์งคว์ามัเช่�อมัั�น 

(confidence interval) แคบีลง อาจุมีัแตกุต่างอย่างมีั 

นัยสำาคัญไดู� (Faller, 2004) ดัูงนั�นหากุมีักุาริเก็ุบีตัว์อย่าง

ที�เพิ�มัมัากุข่�นในอนาคต ก็ุมีัคว์ามัเป็นไปไดู�ว่์า ค่าสัดูส่ว์น

กุาริพบีผู้ลบีว์กุทางซี้ำรัิมัวิ์ทยาของโริคบีรูิเซ้ำลลาในปีนี�ที�

คำานว์ณแบีบีไม่ัคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ และแบีบี

คำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุจุะมีัคว์ามัแตกุต่างกัุนอย่างมีั

นัยสำาคัญ ในทางกุลับีกัุนจุำานว์นตัว์อย่างที�น�อยเกิุนไป  

อาจุส่งผู้ลให�ผู้ลกุาริวิ์เคริาะห์คลาดูเคล่�อนไดู�เช่นกัุน 

โดูยเฉี่พาะอย่างยิ�งกุาริคิดูแบีบีไม่ัคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์ง 

นำ�าหนักุ เน่�องจุากุมีัช่ว์งของคว์ามัเช่�อมัั�นที�กุว์�าง ซ่้ำ�งส่งผู้ล

ให�ค่า p–value สูงข่�นส่งผู้ลให�ไม่ัเห็นคว์ามัแตกุต่างอย่างมีั

นัยสำาคัญทางสถิติ (Faller, 2004) ดัูงนั�นขนาดูตัว์อย่างมีั

ผู้ลอย่างมัากุต่อผู้ลกุาริศ่กุษา

 กุาริเฝ้าริะวั์งทางห�องปฏิิบัีติกุาริที�ไดู�จุากุกุาริศ่กุษา

ในครัิ�งนี�มีัวั์ตถุปริะสงค์ของกุาริเก็ุบีตัว์อย่างซี้ำรัิมัแพะ 

แตกุต่างกัุนไดู�แกุ่เพ่�อกุาริตริว์จุสุขภาพปริะจุำาปี เพ่�อ

คว์บีคุมัโริคซ่้ำ�งมีักุาริกุำาจัุดูสัตว์์เป็นโริคและทดูสอบีโริคซ้ำำ�า

อย่างต่อเน่�องจุนกุว่์าจุะไม่ัมีัโริคในฟาร์ิมั เพ่�อรัิบีริองฟาร์ิมั

ปลอดูโริคตามัเง่�อนไขของโคริงกุาริส่งเสริิมัต่าง ๆ  และเพ่�อ

เป็นหลักุฐานปริะกุอบีกุาริเคล่�อนย�าย แต่ฐานข�อมูัลยังไม่ั

สามัาริถแยกุปริะเภทวั์ตถุปริะสงค์ของกุาริเก็ุบีตัว์อย่างไดู� 

วั์ตถุปริะสงค์ในกุาริเก็ุบีตัว์อย่างที�แตกุต่างกัุนอาจุจุะมีั 

ค่าสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุทางซี้ำรัิมัวิ์ทยาต่อโริคบีรูิเซ้ำลลาที�

แตกุต่างกัุน เช่นฟาร์ิมัที�เก็ุบีตัว์อย่างเพ่�อคว์บีคุมัโริค จุะมีั

ค่าสัดูส่ว์นของกุาริพบีผู้ลบีว์กุมัากุกุว่์าฟาร์ิมัที�ตริว์จุเพ่�อ

รัิบีริองฟาร์ิมัปลอดูโริค ฟาร์ิมัที�ตริว์จุสุขภาพเพ่�อกุาริ

เคล่�อนย�ายจุะมัีกุาริเกุ็บีตัว์อย่างเฉี่พาะแพะที�เคล่�อนย�าย 

จุ่งไม่ัสามัาริถใช�ค่าที�ไดู�เป็นคว์ามัชุกุเน่�องจุากุมีัอคติข่�นใน

กุาริคัดูเล่อกุตัว์อย่าง (selection bias)

 กุาริเฝ้าริะวั์งโริคเชิงรัิบีทางห�องปฏิิบัีติกุาริไมั่

สามัาริถคว์บีคุมัจุำานว์นตัว์อย่างและวั์ตถุปริะสงค์ของ

แหล่งที�มัาในแต่ละพ่�นที�ไดู� ดัูงนั�นจุ่งจุำาเป็นต�องมีักุาริ

สำาริว์จุโริคตามัหลักุกุาริซ่้ำ�งมีักุาริสุ่มัตัว์อย่างโดูยคำาถ่ง 

ถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุในกุาริคำานว์ณ เพ่�อให�คว์ามัชุกุที�ไดู�

เป็นตัว์แทนของปริะชากุริไดู�ใกุล�เคียงที�สุดู สอดูคล�องกุับี

กุาริศ่กุษาของ Spittal et al. (2016) ที�ทำากุาริศ่กุษากุาริ

ออกุแบีบีกุาริเก็ุบีตัว์อย่างโดูยคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ 

ในกุาริคำานว์ณหาคว์ามัชุกุของกุลุ่มัปริะชากุริชาว์

ออสเตริเลียเพศชาย ซ่้ำ�งมีักุาริเก็ุบีตัว์อยา่งในกุลุ่มัปริะชากุริ

ย่อยที�มีัอัตริาส่ว์นไม่ัเท่ากัุนและหากุกุาริเฝ้าริะวั์งทาง 

ห�องปฏิิ บัี ติกุาริมัี ตัว์อย่ าง ซี้ำ รัิมัมัากุข่�นและมัีคว์ามั

คริอบีคลุมัในทุกุจัุงหวั์ดูค่าสัดูส่ว์นแบีบีคำาถ่งถ่งค่าเฉี่ลี�ย

ถ่ว์งนำ�าหนักุจุากุตัว์อย่างซี้ำรัิมัแพะและจุำาแนกุตามัปริะเภท

ของว์ัตถุปริะสงค์กุาริตริว์จุทางห�องปฏิิบัีติกุาริอาจุพบีว์่า 

มีัค่าสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุทางซี้ำรัิมัวิ์ทยาของโริคบีรูิเซ้ำลลา

ในกุาริส่งตัว์อยา่งในบีางวั์ตถุปริะสงค์เช่นกุาริตริว์จุสุขภาพ

ปริะจุำาปีหร่ิอกุาริเคล่�อนย�ายมีัใกุล�เคียงกัุบีกุาริหาคว์ามัชุกุ

จุากุกุาริเฝ้าริะวั์งเชิงรุิกุไดู�ซ่้ำ�งจุะสามัาริถนำาข�อมูัลที�ไดู�ไปใช�

ปริะโยชน์ในกุาริกุำาหนดูมัาตริกุาริคว์บีคุมัและกุำาจัุดูโริค 

บีรูิเซ้ำลลาในแพะ
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 แนว์โน�มัของสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุโริคบีรูิเซ้ำลลา

ของแพะทั�งริะดัูบีฟาร์ิมัและริะดัูบีริายตัว์ คำานว์ณโดูย

คำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ ใน 9 จัุงหวั์ดูของพ่�นที� 

ภาคกุลางในแต่ละปี และแนว์โน�มัริว์มั 6 ปี ถูกุแสดูง 

อยู่ในตาริางที� 5 โดูยพบีว่์าตั�งแต่ปี 2557–2560 ไม่ัมีั 

คว์ามัต่างของสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุทั�งริะดัูบีฟาร์ิมั 

และริะดัูบีริายตัว์ แต่ในปี 2560–2561 สัดูส่ว์นกุาริพบี 

ผู้ลบีว์กุริะดูับีฟาร์ิมัของโริคบีริูเซ้ำลลาในแพะมัีแนว์โน�มั 

ลดูลงริ�อยละ 3.47 (p < 0.01) ตริงกัุบีสัดูส่ว์นกุาริพบี 

ผู้ลบีว์กุริะดัูบีริายตัว์ที�มีัแนว์โน�มัลดูลงริ�อยละ 0.31 

ตารางท่ี่� 3  ตาริางเปรีิยบีเทียบีริะหว่์างสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุทางซี้ำรัิมัวิ์ทยาริะดัูบีฟาร์ิมัของโริคบีรูิเซ้ำลลาในแพะของพ่�นที�ภาคกุลางแบีบีไม่ัคำาน่งถ่ง 
  ค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ และแบีบีคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ

ปี
สัดส่ว์นูการพบผู้ลบว์กที่างซี่รัมว์ิที่ย์าของโรคบรูเซีลลาในูแพะระดับฟาร์ม (ร�อย์ละ)

p-value
ไม่คำานึูงถึึงค่าเฉี่ล่�ย์ถ่ึว์งนูำ�าหนัูก SD (95% CI) คำานึูงถึึงค่าเฉี่ล่�ย์ถ่ึว์งนูำ�าหนัูก SD (95% CI)

2557 7.26 1.03 (5.36-9.56) 8.18 0.74 (6.77-9.78) 0.58

2558 6.53 0.99 (4.73-8.75) 7.25 0.64 (6.03-8.62) 0.55

2559 8.42 1.08 (6.42-10.80) 7.41 0.66 (6.15-8.82) 0.41

2560 7.68 0.71 (6.35-9.19) 9.23 0.63 (8.02-10.55) 0.11

2561 5.38 0.56 (4.33-6.59) 5.76 0.44 (4.93-6.68) 0.60

2562 7.15 0.99 (5.32-9.37) 7.86 0.47 (6.97-8.84) 0.53

ตารางท่ี่� 4  ตาริางเปรีิยบีเทียบีริะหว่์างสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุทางซี้ำรัิมัวิ์ทยาริะดัูบีริายตัว์ของโริคบีรูิเซ้ำลลาในแพะของพ่�นที�ภาคกุลางแบีบีไม่ัคำาน่งถ่ง 
  ค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ และแบีบีคำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ 

ปี
สัดส่ว์นูการพบผู้ลบว์กที่างซี่รัมว์ิที่ย์าของโรคบรูเซีลลาในูแพะระดับฟาร์ม (ร�อย์ละ)

p-value
ไม่คำานึูงถึึงค่าเฉี่ล่�ย์ถ่ึว์งนูำ�าหนัูก SD (95% CI) คำานึูงถึึงค่าเฉี่ล่�ย์ถ่ึว์งนูำ�าหนัูก SD (95% CI)

2557 0.81 0.06 (0.70-0.93) 0.81 0.04 (0.73-0.89) 0.95

2558 0.63 0.05 (0.52-0.75) 0.59 0.02 (0.54-0.65) 0.57

2559 0.93 0.06 (0.81-1.06) 0.95 0.04 (0.88-1.03) 0.76

2560 0.82 0.05 (0.74-0.92) 0.89 0.03 (0.82-0.96) 0.35

2561 0.64 0.04 (0.57-0.73) 0.58 0.02 (0.53-0.63) 0.16

2562 0.95 0.07 (0.82-1.10) 1.31 0.04 (1.24-1.38) <0.01

(p < 0.01) และในปี 2561–2562 ที�สัดูส่ว์นกุาริพบี 

ผู้ลบีว์กุริะดูับีฟาริ์มัมีัแนว์โน�มัเพิ�มัข่�นริ�อยละ 2.10 

(p < 0.01) ซ่้ำ�งสอดูคล�องกัุบีสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุริะดัูบี

ริายตัว์ที�มีัแนว์โน�มัเพิ�มัข่�นริ�อยละ 0.73 (p < 0.01)  

สำาหรัิบีแนว์โน�มัริว์มั 6 ปีของสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุ 

โริคบีรูิเซ้ำลลาของแพะริะดัูบีฟาร์ิมั โดูย chi-square ที�

คำานว์ณไดู�อยู่ที� 0.7 (p = 0.4) ส่ว์นสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุ

ริะดัูบีริายตัว์พบีว่์ามีัแนว์โน�มัเพิ�มัข่�น อย่างมีันัยสำาคัญ 

ทางสถิติ โดูย chi-square ที�คำานว์ณไดู�อยู่ที� 101.43  

(p < 0.01) 
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ตารางท่ี่� 5  ค่าคว์ามัต่างของสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุทางซี้ำรัิมัวิ์ทยาริะดัูบีฟาร์ิมัและริะดัูบีริายตัว์ของโริคบีรูิเซ้ำลลาในแพะของพ่�นที�ภาคกุลางริะหว่์าง
  แต่ละปีและแนว์โน�มัของสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุในแต่ละปี

ปี
คว์ามต่างของสัดส่ว์นูการพบผู้ล

บว์กระดับฟาร์ม* (%)
Chi2 p-value

คว์ามต่างของสัดส่ว์นูการพบ 
ผู้ลบว์กระดับราย์ตัว์* (%)

Chi2 p-value

2557–2558 -0.93 0.77 0.38 -0.22 0.53 0.47

2558–2559 0.16 0.03 0.87 0.36 0.03 0.87

2559–2560 1.82 3.84 0.05 -0.06 3.84 0.05

2560–2561 -3.47 21.61 < 0.01 -0.31 21.61 < 0.01

2561–2562 2.10 10.51 < 0.01 0.73 10.51 < 0.01

*คำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ     Chi2 for trend 0.7 (1 df, p = 0.4)       Chi2 for trend 101.43 (1 df, p< 0.01)

 จุากุปี 2557–2560 แนว์โน�มัในแต่ละปี สัดูส่ว์น 

กุาริพบีผู้ลบีว์กุโริคบีรูิเซ้ำลลาของแพะในพ่�นที�ภาคกุลางมีั

แนว์โน�มัคงที� ทั�งในริะดัูบีฟาร์ิมัและริายตัว์ แต่จุากุปี 

2560–2562 สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุของโริคริะดูับี 

ริายฟาร์ิมัและริะดัูบีริายตัว์ มีัแนว์โน�มัลดูลงในปี  

2560–2561 และเพิ�มัข่�นในปี 2561–2562 จุากุแนว์โน�มั

ของสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุริว์มั 6 ปี สัดูส่ว์นกุาริพบี 

ผู้ลบีว์กุของโริคริะดูับีฟาริ์มัมีัแนว์โน�มัคงที� แต่สัดูส่ว์นกุาริ

พบีผู้ลบีว์กุริะดูับีริายตัว์มีัแนว์โน�มัเพิ�มัข่�นอย่างมัีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ สาเหตุมัาจุากุกุาริเพิ�มัปริะชากุริแพะ มีักุารินำา

แพะใหม่ัเข�าฝูง เป็นกุาริเพิ�มัคว์ามัหนาแน่นของฟาร์ิมัแพะ

ซ่้ำ�งเป็นปัจุจัุยเสี�ยงที�ทำาให�สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุของโริค

เพิ�มัสูงข่�นไดู� (Oseguera et al., 2013; Musallam II 

et al., 2015) 

 จุากุกุาริศ่กุษาของ Peck et al. (2018) ซ่้ำ�งทำากุาริ

เฝ้าริะวั์งสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุของโริคบีริูเซ้ำลลาใน 

แพะและแกุะในเขตภาคกุลางแบีบีไมั่ไดู�คำาน่งถ่งค่าเฉี่ลี�ย

ถ่ว์งนำ�าหนักุ พบีว่์าในปี 2557 และ 2558 ริะดัูบีฟาร์ิมัอยู่ที�

ริ�อยละ 11.05 และ 10.59 ตามัลำาดัูบี ริะดัูบีริายตัว์อยู่ที�

ริ�อยละ 0.28 และ 0.90 ตามัลำาดัูบี ซ่้ำ�งในริะดัูบีฟาร์ิมันั�น

พบีว่์าทั�ง 2 ปี สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุที�ไดู�สูงกุว่์ากุาริศ่กุษา

ในครัิ�งนี� ส่ว์นริะดัูบีริายตัว์นั�นพบีว่์าสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุ

ที�ไดู�ในปี 2557 ตำ�ากุว่์ากุาริศ่กุษาในครัิ�งนี� และในปี 2558 

สูงกุว่์ากุาริศ่กุษาในครัิ�งนี� ทั�งที�ทำากุาริศ่กุษาในพ่�นที�และ 

ปีเดีูยว์กัุน ทั�งนี�มัีคว์ามัเป็นไปไดู�ว์่ากุาริศ่กุษาข�างต�นนั�น  

มีักุาริคิดูสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุริว์มัทั�งแพะและแกุะ ริว์มัถ่ง

กุาริคำานว์ณสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุนั�นไม่ัไดู�มีักุาริคำาน่งถ่ง

ค่าเฉี่ลี�ยถ่ว์งนำ�าหนักุ ทำาให�ผู้ลกุาริศ่กุษาไม่ัสอดูคล�องกัุบี

กุาริศ่กุษาในครัิ�งนี�

สรุปผู้ลและข�อเสนูอแนูะ

 ในกุาริศ่กุษานี�กุาริคำานว์ณสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุ

แบีบีไม่ัคำาน่งถ่งนำ�าหนักุและแบีบีคำาน่งถ่งนำ�าหนักุ ค่าที�

คำานว์ณไดู�มีัค่าต่างกัุน แต่เม่ั�อนำามัาเปรีิยบีเทียบีกัุนพบีว่์า 

ไม่ัมีัคว์ามัแตกุต่างอยา่งมีันัยสำาคัญทางสถิติ ทั�งนี�ในอนาคต

หากุมีักุาริเก็ุบีตัว์อย่างเพิ�มัมัากุข่�น กุาริแตกุต่างริะหว่์าง

กุาริคำานว์ณทั�งสองแบีบีจุะปริากุฏิคว์ามัแตกุต่างที� 

ชัดูเจุนข่�น แนว์โน�มัโดูยริว์มัของสัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุ 

โริคบีรูิเซ้ำลลาในแพะของพ่�นที� 9 จัุงหวั์ดูในพ่�นที�ภาคกุลาง

จุากุปี 2557–2562 นั�น สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุริะดัูบีฟาร์ิมั

มีัแนว์โน�มัคงที� แต่สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุริะดูับีริายตัว์มีั

แนว์โน�มัเพิ�มัข่�น จุากุข�อมูัลพบีว่์าแนว์โน�มัของปริะชากุริ

แพะที�เพิ�มัสูงข่�นนั�น ส่งผู้ลให�สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุของ 

โริคบีรูิเซ้ำลลาในแพะสูงข่�น จุ่งจุำาเป็นต�องมีัมัาตริกุาริ 

เฝ้าริะวั์งโริคอยา่งใกุล�ชิดู อีกุทั�งคว์ริเพิ�มักุาริคริอบีคลุมักุาริ

เก็ุบีตัว์อย่างให�มัากุข่�น เพริาะหากุทำากุาริเก็ุบีตัว์อย่าง

จุำานว์นเท่าเดิูมัทุกุปี เทียบีกัุบีปริะชากุริที�เพิ�มัข่�นแล�ว์นั�น 

จุะพบีว่์าเปอร์ิเซ็้ำนต์คว์ามัคริอบีคลุมักุาริเก็ุบีตัว์อยา่งลดูลง

ทำาให�สถานกุาริณ์สัดูส่ว์นกุาริพบีผู้ลบีว์กุของโริคที�ไดู�มีั

คว์ามัคลาดูเคล่�อน และไมั่เป็นตัว์แทนของปริะชากุริใน

พ่�นที�อย่างแท�จุริิง
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กิตติกรรมประกาศ

 คณะผูู้� วิ์จัุยขอขอบีคุณ สัตว์แพทย์หญิงมันยา  

เอกุทัตร์ิ ที�ปร่ิกุษากุริมัปศุสัตว์์ และสัตว์แพทย์หญิงเริขา 

คณิตพันธ์ หัว์หน�ากุลุ่มัภูมิัคุ�มักัุนวิ์ทยา สถาบีนัสุขภาพสตัว์์

แห่งชาติ ที�ให�คำาแนะนำาเกีุ�ยว์กัุบีกุาริตริว์จุว์ินิจุฉัี่ยโริค 

บีรูิเซ้ำลลา ริว์มัไปถ่งข�อมูัลต่าง ๆ  ของโริค อีกุทั�งขอขอบีคุณ

นายสัตว์แพทย์ศริายุทธ แกุ�ว์กุาหลง หัว์หน�ากุลุ่มัริะบีาดู

วิ์ทยาทางห�องปฏิิบัีติกุาริ สถาบัีนสุขภาพสัตว์์แห่งชาติ  

ผูู้�เก็ุบีริว์บีริว์มัข�อมูัลผู้ลกุาริตริว์จุวิ์นิจุฉัี่ยโริคบีรูิเซ้ำลลาใน

แต่ละปี สุดูท�ายนี�ขอขอบีคุณเจุ�าหน�าที�ห�องปฏิิบัีติกุาริกุลุ่มั

ภูมิัคุ�มักัุนวิ์ทยาทุกุท่าน ที� ทุ่มัเทในกุาริตริว์จุวิ์นิจุฉัี่ย

ตัว์อย่างซี้ำรัิมัทั�งหมัดูในริะยะเว์ลา 6 ปีที�ทำากุาริศ่กุษา
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