
 

 

ปัจจัยเสี่ยง การป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาในแพะเน้ือ 
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทาง

ซีรัมต่อการติดเชื้อ Brucella melitensis ในแพะเนื้อ และ2) ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรค ทัศนคติและ
วิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบนของประเทศไทย  เก็บตัวอย่างและข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2561 
จากการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม  มุกดาหาร 
ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภูและอุดรธานี จำนวน 225 ฟาร์ม   เก็บตัวอย่างเลือด
จากแพะเนื ้อในฟาร์มทุกตัวที ่มีอายุ 6 เดือนขึ ้นไป  รวมทั้งสิ ้น 4,555 ตัว   ทดสอบการติดเช้ือ           
B. melitensis ด้วยวิธี modified Rose Bangal test (mRBT) และตรวจยืนยันด้วยวิธี Complement 
fixation test (CFT)  เก็บข้อมูลฟาร์มโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานการเลีย้งแพะ ความรู้ ทัศนคติ
และวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลา  

         ผลการศึกษาพบความชุกที่แท้จริงทางซีรัมต่อการติดเชื้อ B. melitensis ระดับฝูงมี
ค่าร้อยละ 4.12 (95%CI = 1.52 - 6.72) และระดับตัวสัตว์มีค่าร้อยละ 0.34 (95%CI = 0.17 - 0.51)   
ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการพบผลบวกทางซีรัมต่อการติดเช้ือ B. melitensis อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต(ิP<0.05)  ได้แก่ การเลี้ยงสุนัขในฟาร์ม (OR=5.50 ; 95%CI = 1.12 - 27.11)  การผสมพันธ์ุ
แพะโดยใช้พ่อพันธุ์ร่วมกับฟาร์มอื่น (OR=9.32 ; 95%CI = 2.05 – 42.30)    การมีประวัติการแท้ง
ของแพะในรอบ 1 ปี (OR=5.18 ; 95%CI = 1.20 - 22.41)   และพบว่าฟาร์มเกิดโรคมีจำนวนแพะ
เพศผู ้เฉลี ่ย 11.22 ตัวสูงกว่าฟาร์มปลอดโรค 2.3 เท่า   ระดับความรู ้เกี ่ยวกับโรคบรูเซลลาของ
เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 52.5)    ทัศนคติต่อการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลา
ส่วนมากมีค่าในเชิงบวก (ร้อยละ 71.6)   แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มีวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุม
โรคอยู่ระดับปานกลาง (ร้อยละ 66.7)   เปรียบเทียบค่าคะแนนความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติการ
ป้องกันโรคบรูเซลลาระหว่างฟาร์มเกิดโรคและฟารม์ปลอดโรค  พบว่าฟาร์มเกิดโรคมีคะแนนวิธีปฏิบัติ
เฉลี่ย 9.66±1.66  ต่ำกว่าฟาร์มปลอดโรคซึ่งมีคะแนนวิธีปฏิบัติเฉลี่ย 12.56±3.40 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (P<0.05)    ความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (rs = 0.47,  P < 0.01)    ทัศนคติและวิธีปฏิบัติมีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (rs = 0.15,  P < 0.05) 
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Risk factors,  prevention and control of Brucellosis of goat farmers  
in the Upper Northeastern Thailand 

Chanin nachom1    Pumin  Sumamarn2 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to determine herd and individual 

prevalence of brucellosis, and to study risk factors of Brucella melitensis infection in 
meat goats, and 2) to study the knowledge, attitude and practice in prevention and 
control of brucellosis of goat farmers in the Upper Northeastern Thailand. The total of 
4,555 goat blood samples from 225 farms in the 12 provinces of the Upper 
Northeastern (Kalasin, Khon Kaen, Nakorn Panom, Bueng Kan, Maha Sarakham, 
Mukdahan, Roi Et, Loei, Sakon Nakhon, Nong Khai, Nong Bua Lam Phu and Udon Thani 
) were systematically randomly collected from January to December 2018. The 
modified Rose Bangal test (mRBT) and complement fixation test (CFT) Techniques were 
used to screen and confirm B. melitensis antibody detection, respectively. The 
questionnaire was used for data collection in each farm. 

True seroprevalence of brucellosis at herd and individual levels were 4.12 % 
(95%CI = 1.52 - 6.72)  and 0.34 %(95%CI = 0.17 - 0.51), respectively. The result showed 
that mixed rearing goat and dog, shared rams with other farm, and history of abortion 
associated with farm infection of 5.5, 9.32 and 5.18 times, respectively. Higher number 
of male goats was observed in the infected farms compared to the non-infected farm. 
Good knowledge (52.5%) and positive attitude (71.6%) for brucellosis control and 
prevention were found, while the moderate level for practice was observed (66.7%). 
Significantly lower practice score (P<0.05) was found in the infected farms (9.66±1.66) 
compared to the non-infected farm (12.56±3.40). Score of knowledge was highly 
significant positive correlated to the attitude score with moderate level (rs = 0.47,  P < 
0.01), while significantly low level of correlation was found between the attitude and 
practice scores (rs = 0.15,  P < 0.05). 
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คำนำ 
โรคบรูเซลลาหรือโรคบรูเซลโลสสิหรือโรคแท้งติดต่อเป็นโรคติดต่อชนิดเรื้อรังเกิดกับสัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยนมแทบทุกชนิด เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เกิดจากเช้ือ 
Brucella spp. ในแพะมีสาเหตุหลักจากเชื ้อ Brucella melitensis (B. melitensis) ทำให้แท้งลูก
ในช่วงท้ายของการตั้งท้อง  ลูกตายหลังคลอด  หรือลูกอ่อนแอ  แม่แพะจะขับเช้ือไปจนถึงการตั้งท้อง
ในครั ้งต่อไป  และยังขับเชื ้อออกมากับน้ำนมได้    คนสามารถติดเชื ้อโรคบรูเซลลาได้  โดยเช้ือ           
B. melitensis มีความรุนแรงและก่อให้เกิดโรคในคนสูงกว่าร้อยละ70 เมื่อเทียบกับเชื้อ Brucella 
spp. อื่น  จึงเป็นโรคที่มีความสำคัญทางสัตวแพทย์สาธารณสุข  โดยทั่วไปมักพบผู้ป่วยในกลุ่มผู้ที่
ทำงานใกล้ชิดกับสัตว์ที่เป็นโรค ได้แก่ สัตวแพทย์ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ  ตลอดจนคนงานในฟาร์มซึ่งมี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงจากการสัมผัสโดยตรงกับรกหรือลูกแพะที่แท้ง  ติดเชื้อโดยการกินหรือ
ทางการหายใจ   ติดเชื้อผ่านทางเยื่อบุตา  บุคคลทั่วไปติดเชื้อได้โดยบริโภคน้ำนมและผลิตภัณฑ์จาก
นมที่ไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ(CFSPH,  2018)  ซึ่งองค์การโรคสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และ
องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้ให้ความสำคัญในการควบคุมโรคทั้งในคนและในสัตว์   กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข (2561) รายงานพบคนป่วยโรคบรูเซลลา พ.ศ. 2558 - 2560 จำนวน 5  4 และ 
9 คนตามลำดับ    ในปี พ.ศ.2558 และ 2560 ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อจำนวน 43,118 
/539,583 (ราย/ตัว) และ50,758/625,390 (ราย/ตัว)   โดยพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4  ประกอบด้วย 12 
จังหวัด มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในปี พ.ศ. 2558 จำนวน 221/4,517 (ราย/ตัว)   ปี พ.ศ. 2560 
จำนวน 490/8,861 (ราย/ตัว)  (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์, 2560)  จะ
เห็นได้ว่าในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 มีการเลี้ยงแพะเนื้อเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 2 เท่า เนื่องจากมีโครงการ
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นๆ  เพราะแพะเป็นสัตว์เลี้ยงง่าย 
ขยายพันธุ์ได้เร็วและทนต่อสภาพแวดล้อมซึ่งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเหมาะสมในการ
เลี้ยง  ประกอบกับมีพื้นที่ติดชายแดนสามารถส่งออกแพะเนื้อไปขายต่างประเทศได้สะดวก ทำให้
เกษตรกรสนใจมาเลี้ยงแพะกันมากขึ้น    โรคบรูเซลลา (B. melitensis)ก่อให้เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจต่อผู้เลี้ยงแพะ-แกะเปน็อย่างมาก  ซึ่งโรคจะแพร่กระจายภายในฝูงได้อย่างรวดเร็ว  โดยเฉลี่ย
จะพบแพะ-แกะเป็นโรคร้อยละ 50-70 ภายหลังจากการนําแพะ-แกะเป็นโรคเข้าไปเลี ้ยงในฝูง
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน การดำเนินการควบคุมโรคโดยเฉลี่ยแพะ-แกะจำนวน 60 ตัว ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท (มนยา, 2552)  ดังนั ้นเมื ่อเกิดโรคจึงสร้างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจและทางสัตวแพทย์สาธารณสุขแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก  จากกิจกรรมการเฝ้าระวังโรค
พบว่าประเทศไทยยังมีรายงานการเกิดโรคบรูเซลลาในแพะอย่างต่อเนื่อง  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
กรมปศุสัตว์ รายงานผลการเฝ้าระวังโรคบรูเซลลาทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างปี 2555-2559 พบความ
ชุกทางซีรัมของโรคบรูเซลลาในแพะของประเทศไทยระดับฝูงร้อยละ 14.41  7.03  7.11  5.81 และ 
7.25 ตามลำดับ โดยพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 มีความชุกทางซีรัมระดับฝูงร้อยละ 1.37  25.00  16.25  
16.49 และ9.09 ตามลำดับ (Kanitpun et al., 2017)   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรัมต่อการติดเชื้อ B. melitensis ในแพะเนื้อ และ
ศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับโรค  ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาของ
เกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในปัจจุบัน โดยทำการศึกษาจาก
เกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสนิธ์ุ 
ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู 
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และอุดรธานี  เพื่อให้ทราบสภาวะโรคและปัจจัยเสี่ยง และนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาแผนงานให้เจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้อง  ใช้ปรับปรุงและปรับกลยุทธ์ในการให้ความรูเ้พื่อสรา้งทัศนคตทิี่
ดีและวิธีปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาแก่เกษตรกรในพื้นที่  ให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับความรู้และทัศนคติของเกษตรกร  ส่งผลให้เกษตรกรปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาได้
อย่างถูกต้อง   ในกรณีที ่เกิดโรคจะสามารถควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจาย  ลดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจากโรคบรูเซลลาอันเป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยภาคตัดขวาง Cross-sectional study ระหว่างเดือนมกราคม ถึง
ธันวาคม 2561 แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
การศึกษาท่ี1 ศึกษาความชุกทางซีรัมของโรคบรูเซลลา (B. melitensis) และปัจจัยเสี่ยงของการพบ
ผลบวกทางซีรัมต่อการติดเช้ือ B. melitensis ในแพะเนื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

1.คำนวณตัวอย่างฟาร์มแพะเนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 โดยใช้ข้อมูลประชากรสัตว์ของกรม 
ปศุสัตว์ ประจำปี 2560 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร กรมปศุสัตว์ , 2560)  ด้วย
โปรแกรมสำเร ็จร ูป  (WinEpi ; Working in Epidemiology,  University of Zaragoza ) โดยใช้
ค่าประมาณการความชุกของโรคบรูเซลลาแพะที่ 25% มีระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% 
และระดับความเชื ่อมั่น(Confidence Intervals; CI) ที่ 95% จากจำนวนประชากรแพะเนื ้อ 490 
ฟาร์ม  จำนวนฟาร์มตัวอย่างคำนวณได้จำนวน 182 ฟาร์ม   แต่เนื่องจากมีการศึกษาร่วมกับการศึกษา
ที่ 2 ซึ ่งใช้จำนวนฟาร์มตัวอย่างมากกว่าการศึกษาในส่วนนี้  จึงใช้จำนวนฟาร์มตัวอย่างเท่ากับ
การศึกษาที่ 2 คือ 225 ฟาร์ม 

2.เก็บตัวอย่างเลือดแพะที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไปทุกตัวในฟาร์มตัวอย่าง นำเลือดที่เก็บได้
แยกซีรัมส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตรวจหา
แอนติบอดีต่อเชื ้อ B. melitensis ด้วยวิธี modified Rose Bangal test (mRBT) และตรวจยืนยัน
ด้วยวิธี Complement fixation test (CFT)  

3.เก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรจากส่วนที่ 1 การศึกษาที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงโดย
การสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มแพะ รวบรวมข้อมูลและผลการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยโปรแกรม Excel โดย
กำหนดนิยาม แพะที่ให้ผลบวกทางซีรัมต่อโรคบรูเซลลา (B. melitensis)  และฝูงแพะเนื้อที่มีผลบวก
ทางซีรัมต่อโรคบรูเซลลา (B. melitensis)  ดังนี ้

- นิยามแพะท่ีให้ผลบวกทางซีรัมต่อโรคบรูเซลลา (B. melitensis)  : แพะตัวที่มีผลการ
ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธี mRBT และวิธี CFT เป็นบวก 

- นิยามฟาร์มเกิดโรคบรูเซลลา :  ฟาร์มแพะที่มีแพะอย่างนอ้ย 1 ตัวมีผลบวกทางซีรมัต่อ
โรคบรูเซลลา (B. melitensis) จากการตรวจตามวิธีที่กำหนด 

- นิยามฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา :  ฟาร์มที่แพะทกุตัวให้ผลลบทางซรีัมต่อโรคบรูเซลลา 
(B. melitensis) จากการตรวจตามวิธีที่กำหนด 

4.การวิเคราะหผ์ล 
4.1 การคำนวณความชุกของโรคที่แท้จริงโดยอาศัยความชุกของผลบวกทางซีรัมต่อ

โรคบรูเซลลา (B. melitensis) ในฝูงแพะเนื้อระดับฝูงและระดับตัวสัตว์ (นพวรรณ,  2552) 
 P    =   AP – (1-Sp1) (1-Sp2) 

           Se1Se2 - (1-Sp1) (1-Sp2) 
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P - 1.96 
𝑃(1−𝑃)

𝑛
 ,  P + 1.96 

𝑃(1−𝑃)

𝑛
 

           P   คือ ค่าความชุกที่แท้จริง 
          AP  คือ ค่าความชุกที่ได้จากการตรวจ 
          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) 

 4.2  คำนวณค่าประมาณในช่วงความเช่ือมั่น 95 % ของความชุกที่แท้จริง  ดังนี้ 
(Thrusfield, 2005)   

                                                        

                                          P  คือ ค่าความชุกที่แท้จริง 
     n  คือ จำนวนตัวอย่าง 

4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูพื้นฐานระหว่างฟาร์มเกิดโรคและฟารม์ปลอดโรค 
ได้แก่ อายุของเกษตรกร ระยะเวลาในการเลี้ยงแพะ  จำนวนแพะรวม จำนวนแพะแยกตามเพศ เมื่อ
ทดสอบการกระจายตัวของข้อมลูพบว่ามกีารกระจายตัวเป็นปกติ จึงวิเคราะห์ด้วยวิธี independent 
t-test  

  4.4 วิเคราะห์ปจัจัยเสี่ยงและการพบโรคในฟาร์มด้วยวิธี Univariate logistic 
regression analysis  กรณีที่ปจัจัยทดสอบแบง่เป็น 2 กลุ่มและมีค่า expectation value น้อยกว่า 
5 ในกลุ่มย่อยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจงึใช้การวิเคราะห์ด้วย Fisher’s Exact test    สำหรับปัจจัยทดสอบที่
มีค่านัยสำคัญน้อยกว่า 0.05 และกลุ่มทีม่ีค่า odds ratio >1  ถือว่ามีความเสี่ยงเมื่อเทียบกับกลุม่
อ้างอิง    
การศึกษาที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคบรูเซลลา ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคบรู
เซลลาของเกษตรกร ด้วยวิธีการศึกษาทางสังคมศาสตร์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ความรู้  ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาของ
เกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อในพื้นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยกำหนดให้ฟาร์มที่มีผลบวกอย่าง
น้อยหนึ่งตัวอย่างเป็นฟาร์มเกิดโรคบรูเซลลา และฟาร์มที่มีตัวอย่างให้ผลลบทั้งหมดเป็นฟาร์มปลอด 
โรคบรูเซลลา มีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 

1.ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อกระจายครอบคลุมพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด สุ่มตัวอย่างโดยวิธี Systematic sampling จำนวน 225 ราย  
คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 จำนวน 490 
ฟาร์ม ใช้วิธีของ Taro Yamane กำหนดค่าความเชื่อมั่น 95%   ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5  

n = N/(1+Ne2) 
n = ขนาดตัวอย่าง 
N = ขนาดประชากร (จำนวนประชากรทั้งหมด) 
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 

2.สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยวิธีสัมภาษณ์ 
โดยแบบสอบถามแบ่งหัวข้อออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่  



 

6 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานและการเลี้ยงแพะของเกษตรกร เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี ่ยวกับโรค การป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลา  เป็นคำถาม

ทดสอบความรู้โดยเนื้อหาของคำถามเป็นการประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคและวิธีปฏิบัติในการป้องกัน
และควบคุมโรคบรูเซลลา จำนวน 18 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ 3 ตัวเลือก (ใช่ ไม่ใช่ และ 
ไม่แน่ใจ) ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่แน่ใจได้ 0 คะแนน คะแนนรวม 18 คะแนน และจัด
กลุ่มความรู้เป็น 3 กลุ่มเท่าๆกัน(tertile) ดังนี ้

ความรู้ระดับดี   มีคะแนน 13-18  (ร้อยละ 66.8 – 100) 
ความรู้ระดับปานกลาง มีคะแนน  7-12   (ร้อยละ 33.4 – 66.7) 
ความรู้ระดับไม่ด ี มีคะแนน   0-6    (ร้อยละ 0 – 33.3) 

ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับโรค การป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลา เป็นคำถาม
ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กำหนดตัวเลือกเป็นระดับความคิดเห็น ประกอบด้วย 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยกำหนดค่าคะแนน 5 4 3 2 1 
ตามลำดับ คะแนนรวม 50 คะแนน และจัดกลุ่มทัศนคติเกี่ยวกับโรคและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและ
ควบคุมโรคบรูเซลลา เป็น 3 กลุ่มเท่าๆกัน(tertile) ดังนี้  

ทัศนคติบวก   มีคะแนน 35-50  (ร้อยละ 66.8 – 100) 
ทัศนคติระดับเป็นกลาง    มีคะแนน 18--34 (ร้อยละ 33.4 – 66.7) 
ทัศนคติลบ   มีคะแนน   0-17   (ร้อยละ 0 – 33.3) 

ส่วนที่ 4 วิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลา เป็นคำถามวัดพฤติกรรม
การป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลา จำนวน 21 ข้อละ 1 คะแนน คะแนนรวม 21 คะแนนและจัด
กลุ่มวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาเป็น 3 กลุ่มเท่าๆกัน(tertile) ดังนี ้

วิธีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี   มีคะแนน 15-21 (ร้อยละ 66.8 – 100)  
วิธีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  มีคะแนน  8-14 (ร้อยละ 33.4 – 66.7)  
วิธีการปฏิบัติอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ มีคะแนน  0-7   (ร้อยละ 0 – 33.3) 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลา มีลักษณะ
คำถามแบบปลายเปิด  

3.เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ โดยใช้เครื่องมือในข้อ 2 และรวบรวมข้อมูลด้วยโปรแกรม 
Excel  

4.วิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทำการวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไป ปจัจัยส่วนบุคคล ระดับความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติ โดย 
เปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้วยวิธี Independent 
samples t-test  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และวิธีปฏิบัติด้วยวิธี Spearman’s 
Rank Correlation Coefficient Analysis โดยใช้โปรแกรม SPSS version 20.0 
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ผลการศึกษา 
 กลุ ่มตัวอย่างที ่ศึกษาปัจจัยเสี ่ยง การป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาในแพะเนื ้อของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด จำนวน 225 ฟาร์ม แพะเนื้อ 
4,555 ตัว (ตารางที่ 1) 
ตารางท่ี 1 จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาปจัจัยเสี่ยง การป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาในแพะ
เนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

          จังหวัด  จำนวนฟาร์ม จำนวนสัตว์ (ตัว) 
         กาฬสินธ์ุ                           28                  627   
         ขอนแก่น                           33                  591   
         นครพนม                             1                   12   
         บึงกาฬ                             4                  155   
         มหาสารคาม                           34                  535   
         มุกดาหาร                             2                   15   
         ร้อยเอ็ด                           41                  954   
         เลย                           16                  589   
         สกลนคร                           18                  218   
         หนองคาย                           29                  491   
         หนองบัวลำภู                           10                  177   
         อุดรธานี                             9                  191   
         รวม                          225                4,555   

ข้อมูลท่ัวไป 
เกษตรกรเพศชาย 171 ราย เพศหญิง 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 76 และ 24  อายุเฉลี่ย 47.34 

ปี ระดับการศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่จบระดับมัธยมศึกษา 101 ราย รองลงมาคือระดับ
ประถมศึกษา 61 ราย คิดเป็นร้อย 44.89 และ27.11 ระยะเวลาในการเลี้ยงแพะเฉลี่ย 2.6 ปี ขนาด
ฟาร์มแพะเฉลี่ย  29.12 ตัว ฟาร์มแพะทุกฟาร์มยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ(GAP) 
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคที่ดี(GFM) และฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาแพะ มีหลายฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นร่วมกัน  บางฟาร์มเลี้ยงร่วมกันชนิดเดียว  บางฟาร์มเลี้ยงรว่มกันหลายชนิด จำแนก
เป็นเลี้ยงร่วมกับแกะ 29 ฟาร์ม โคเนื้อ 52 ฟาร์ม กระบือ 22 ฟาร์ม สุนัข 91 ฟาร์ม และแมว 23 
ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละของแต่ละชนิดสัตว์ต่อจำนวนฟาร์มแพะทั้งหมด 12.89  23.11  9.78  40.44 
และ10.22 ตามลำดับ โดยเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลัก 52 รายและเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม 173 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 23.11 และ 76.89 ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การเลี้ยงเพื่อขายแพะขุน 163 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 72.44   ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงปล่อยในพื้นที่ของตนเอง 133 ราย รองลงมาคือเลี้ยงขังคอก 
76 รายคิดเป็นร้อยละ 59.11 และ 33.78  น้ำบริโภคสำหรับแพะส่วนใหญ่ใช้น้ำประปา(รวมทั้งประปา
หมู่บ้าน) 113 ราย รองลงมาคือแหล่งน้ำธรรมชาติในฟาร์ม 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.22 และ 40.44  
การได้รับข่าวสารเรื่องโรคแพะในช่วง 1 ปี มีเกษตรกรที่ได้รับข่าวสาร 199 ราย คิดเป็นร้อยละ 88 ซึ่ง
ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ปศุสตัว์   การผสมพันธ์ุแพะในฟาร์มส่วนใหญ่เกษตรกรใช้พ่อพันธ์ุ
ของตนเองในฟาร์มร้อยละ 93.78    ในรอบ 1 ปีเกษตรกรซื้อแพะเข้าฟาร์ม 133 ราย โดยส่วนใหญ่
ร้อยละ 51.13 ซื้อจากฟาร์มทั่วไปที่ไม่ทราบผลตรวจโรคบรูเซลลาและร้อยละ 63.16 ไม่มีการกักแพะ
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ที่ซื้อใหม่ก่อนนำเข้าร่วมฝูงในฟาร์ม   ด้านสุขภาพแพะในรอบ 1 ปีพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการ
ตรวจโรคบรูเซลลาประจำปี 128 ฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 56.89 มีฟาร์มที่เคยมีแพะแท้งลูก 22 ฟาร์มคิด
เป็นร้อยละ 9.78 และมีแพะคลอดยากหรือรกค้าง 9 ฟาร์มคิดเป็นร้อยละ4 (ตารางที่ 2และตารางที่ 4)  
ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถาม (n=225)  

ข้อมูลท่ัวไป จำนวน  ร้อยละ  
เกษตรกร  225      100.00  
 เพศ

ชาย 

 171 76.00 
 เพศ

หญิง 

 54 24.00 
ระดับการศึกษา    
 ปริญญาตร(ีทุกสาขา) 43 19.11 
 อนุปรญิญา(ทุกสาขา) 20 8.89 
 มัธยมศึกษา 101 44.89 
 ประถมศึกษา 61 27.11 
ประเภทฟาร์มแพะ    
 ฟาร์มGAP,GFM,ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา 0 0.00 
 ฟาร์มทั่วไป 225 100.00 

 
 

เลี้ยงแพะร่วมกับสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมชนิดอ่ืน    
เลี้ยงแพะอย่างเดียว 103 45.78  
เลี้ยงแพะร่วมกับสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น(ชนิดเดียวหรือหลายชนิด) 122 54.22 

  แกะ 29 12.89  
 โคเนื้อ 52 23.11  
 กระบอื 22 9.78  
 สุนัข 91 40.44 

  แมว 23 10.22 
ลักษณะการเลี้ยงแพะ   
 เป็นอาชีพหลัก 52 23.11 
 เป็นอาชีพเสริม 173 76.89 
วัตถุประสงค์การเลี้ยงแพะ   
 เพื่อขายแพะขุน 163 72.44 
 เพื่อขายพันธ์ุ 45 20.00 
 เพื่อขายพันธ์ุและแพะขุน 17 7.56 
วิธีการเลี้ยง    
 ปล่อยในพื้นที่ตนเอง 133 59.11 
 ปล่อยในพื้นที่สาธารณะ 16 7.11 
 ขังคอกหาอาหารให้กิน 76 33.78 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  
ข้อมูลท่ัวไป จำนวน  ร้อยละ  

แหล่งน้ำให้แพะกิน   
 น้ำประปา 113 50.22 
 แหล่งน้ำธรรมชาติในฟาร์ม 91 40.44 
 แหล่งน้ำสาธารณะ 21 9.34 
การได้รับข่าวสารเรื่องโรคแพะในช่วง 1 ปี   
 ไม่เคย

ได้รับ 
 26 12.00 

 ได้รับ  199 88.00 
  จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 155 77.78 
  จากผู้นำชุมชน 7 3.53 
  จากอาสาปศุสัตว์ 37 18.69 
การผสมพันธุ์
แพะ 

   
 ใช้พ่อพันธ์ุในฟาร์ม 211 93.78 
 ใช้วิธีผสมเทียม 0 0.00 
 ใช้พ่อพันธ์ุร่วมกับฟาร์มอื่น 14 6.22 
ซื้อแพะเข้าฟาร์มในรอบ 1 ป ี   
 ไม่ซื้อ  92 40.89 
 ซื้อ  133 59.11 
  ซื้อจากฟาร์มปลอดโรคบรเูซลลา 6 4.51 
  ซื้อจากฟาร์มที่มผีลตรวจไม่เป็นโรคบรูเซลลา 59 44.36 
  ซื้อฟารม์ทั่วไปไม่ทราบผลตรวจโรค 68 51.13 
  ไม่มีการกกัแพะก่อนเข้าฟารม์ 84 63.16 
  มีการกกัแพะก่อนเข้าฟารม์ 49 36.84 
ฟาร์มตรวจโรคบรเูซลลาแพะประจำป ี   
 ไม่

ตรวจ 
 97 43.11 

 ตรวจ  128 56.89 
ฟาร์มมีแพะแท้งลูกในรอบ 1 ป ี   
 ไม่แท้ง  203 90.22 
 แท้ง  22 9.78 
ฟาร์มมีแพะคลอดยากหรือรกค้างในรอบ 1 ป ี   
 ไม่มี  216 96.00 
 มี  9 4.00 
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ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคบรูเซลลาในแพะเนื้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 
พ.ศ.2561 
 พบว่าความชุกที่แท้จริงทางซรีัมต่อการติดเช้ือ B. melitensis ในแพะเนื้อภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน ปี พ.ศ.2561 ระดับฝูงมีค่าร้อยละ 4.12 (95%CI = 1.52 - 6.72) และระดับตัวสัตว์มีค่า
ร้อยละ 0.34 (95%CI = 0.17– 0.51) (ตารางที่ 3) 
ตารางท่ี  3  ความชุกทางซีรัมตอ่การติดเช้ือ B. melitensis ในแพะเนื้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (n=225 ฟาร์ม,4,555 ตัว)  

ระดับ ผลการศึกษา รวม 
ฝูง จำนวนที่บวก 9 
 จำนวนที่ตรวจ 225 
 ความชุกที่ปรากฎ (รอ้ยละ) 4.00 
 ความชุกที่แท้จรงิ (ร้อยละ) 4.12 
 95% CI (ร้อยละ) (1.52 - 6.72) 
ตัวสัตว์ จำนวนที่บวก 15 
 จำนวนที่ตรวจ 4,555 
 ความชุกที่ปรากฎ (รอ้ยละ) 0.33 
 ความชุกที่แท้จรงิ (ร้อยละ) 

95% CI (ร้อยละ) 
0.34 

(0.17– 0.51) 
 

ปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรัมต่อการติดเช้ือ B. melitensis จากฟาร์มตัวอย่าง 225 
ฟาร์ม พบฟาร์มเกิดโรคจำนวน 9 ฟาร์ม และฟาร์มปลอดโรคจำนวน 216 ฟาร์ม  พบว่าความแตกต่าง
ระหว่างจำนวนแพะเพศผู้ในฟาร์มซึง่ฟารม์เกิดโรคมจีำนวนแพะเพศผูเ้ฉลีย่สูงกว่าฟาร์มปลอดโรคอยา่ง
มีนัยสำคัญ (P<0.05 ) โดยฟาร์มเกิดโรคมีจำนวนแพะเพศผู้เฉลี่ย 11.22 ตัวสูงกว่าฟาร์มปลอดโรค 2.3 
เท่าโดยฟาร์มปลอดโรคมีแพะเพศผู้เฉลี่ย 4.88 ตัว   สำหรับอายุของเกษตรกร  ระยะเวลาในการเลี้ยง
แพะ  จำนวนแพะรวม และจำนวนแพะเพศเมีย ไม่พบความแตกต่างระหว่างฟาร์มเกิดโรคและฟาร์ม
ปลอดโรค (P>0.05 ) แต่มีแนวโน้มว่าเกษตรกรฟาร์มเกิดโรคมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าและมีจำนวนแพะ
มากกว่าฟาร์มปลอดโรค แต่มีประสบการณ์การเลี้ยงแพะน้อยกว่าฟาร์มปลอดโรค (ตารางที่ 4) 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย±SD ของปัจจัยระดับฟาร์มและผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประเภทฟารม์ 

ปัจจัย 
 

ฟาร์มตัวอย่าง 
 
 

(225) 

ฟาร์มเกิดโรค 
(9) 

ฟาร์มปลอดโรค
(216) 

p-value 
(225 ฟารม์) (9 ฟารม์) (216 ฟารม์)  

อายุเกษตรกร (ป)ี 47.34±9.87 48.22±11.10 47.30±9.84   0.78 
ระยะเวลาในการเลี้ยงแพะ (ป)ี 2.60±2.38 1.22±1.30 2.66±2.40   0.08 
จำนวนแพะที่เลี้ยง (ตัว 29.12±35.28 50.00±39.95 28.52±34.90   0.07 
     จำนวนเพศผู้ (ตัว) 5.13±7.60 11.22±17.86 4.88±6.83 0.01* 

     จำนวนเพศเมีย (ตัว) 23.99±33.30 38.78±29.27 23.38±33.38   0.17 
*p<0.05     
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พบว่าการเลี้ยงสุนัขในฟาร์ม  การผสมพันธุ์แพะโดยใช้พ่อพันธุ์ร่วมกับฟาร์มอื่น และการมี
ประวัติการแท้งของแพะในรอบ 1 ปี เป็นปัจจัยเสี่ยงของการพบโรคบรูเซลลาในฟาร์มอย่างมีนัยสำคัญ 
(P<0.05) โดยมีโอกาสของฟาร์มที่ใช้พ่อพันธ์ุร่วมกับฟาร์มอื่นเกิดโรคบรูเซลลาสูงกว่าฟาร์มที่ไม่ใช้พ่อ
พันธุ์ร่วมกับฟาร์มอื่น 9.32 เท่า โอกาสของฟาร์มแพะที่เลี้ยงสุนัขในฟาร์มเกิดโรคบรูเซลลาสูงกว่า
ฟาร์มแพะที่ไม่เลี้ยงสุนัขในฟาร์ม 5.5 เท่า และโอกาสของฟาร์มที่มีประวัติการแท้งของแพะในรอบ 1 
ปเีกิดโรคบรูเซลลา 5.18 เท่าของฟาร์มที่ไม่มีประวัติการแท้งของแพะในรอบ 1 ปี (ตารางที่ 5)   
ตารางท่ี 5 สัดส่วนฟาร์มเกิดโรคในแตล่ะกลุ่มปจัจัยและผลการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยง (n=225) 

ปัจจัย 
สถานะฟาร์ม OR 

(95%CI) 
p-value 

ฟาร์มเกิดโรค ฟาร์มปลอดโรค 
เกษตรกร     

    เพศชาย 7 164 1  
 

    เพศหญิง 2 52 0.90 [0.18, 4.47]  1.00  
ระดับการศึกษา     

   อนุปริญญาขึ้นไป(ทุกสาขา) 1 62 1  

   มัธยมศึกษา 7 94 4.62 [0.55, 38.45] 0.15 
   ประถมศึกษา 1 60 1.03 [0.06, 16.90] 1.00 
เล้ียงแกะในฟาร์ม     

   ไม่มี 8 188 1  

   มี 1 28 0.84 [0.10, 6.97]  1.0 
เล้ียงโคเน้ือในฟาร์ม     

   ไม่มี 7 166 1  

   มี 2 50   0.95 [0.19, 4.71] 0.95 
เล้ียงกระบือในฟาร์ม     

   ไม่มี 8 195 1  

   มี 1 21 1.16[0.14, 9.74] 1 
เล้ียงสุนัขในฟาร์ม     

   ไม่มี 2 132 1  

   มี 7 84 5.50 [1.12, 27.11] 0.03* 
เล้ียงแมวในฟาร์ม     

   ไม่มี 9 193 1  

   มี 0 23   0.00 [0.00, ****] 0.60 
ลักษณะการเล้ียงแพะ     

   เป็นอาชีพหลัก 3 49 1  

   เป็นอาชีพเสริม 6 167   0.59 [0.14, 2.43] 0.43 
วัตถุประสงค์การเล้ียง     

   เพื่อขายแพะขุน 6 157 1  

   เพื่อขายพันธ์ุ 1 44   0.59 [0.07, 5.07] 1.00 
   เพื่อขายพันธ์ุและแพะขุน 2 15 3.49 [0.65, 18.83] 0.17 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ปัจจัย 
สถานะฟาร์ม OR 

(95%CI) 
p-value 

ฟาร์มเกิดโรค ฟาร์มปลอดโรค 
วิธีการเล้ียง     

   ขังคอก 
   ปล่อยในพื้นที่ตนเอง 

2 
6 

74 
127 

1 
1.75 [0.34, 8.88] 

 
0.71 

   ปล่อยในพื้นที่สาธารณะ 1 15 2.47 [0.21, 28.98] 0.44 
แหล่งน้ำให้แพะบริโภค     

   น้ำประปา 5 108 1  

   แหล่งน้ำธรรมชาติในฟาร์ม 3 88 0.74 [0.17, 3.17] 0.73 
   แหล่งน้ำสาธารณะ 1 20   1.08 [0.12, 9.74] 1.0 
การได้รับข่าวสารโรคแพะในรอบ 1 ปี    

   ได้รับ 6 193 1  

   ไม่เคย 3 23    4.2 [0.98, 17.92] 0.07 
การผสมพันธุ์แพะ     

   ใช้พ่อพันธ์ุในฟาร์ม 6 205 1  

   ใช้พ่อพันธ์ุร่วมกับฟาร์มอ่ืน 3 11    9.32[2.05, 42.30] 0.01* 
ซื้อแพะเข้าฟาร์มในรอบ 1 ปี     

   ไม่เคย 3 89 1  

   เคย 6 127 1.40 [0.34, 5.75] 0.74 
   ซ้ือแพะจาก     

    ฟาร์มมีผลตรวจไม่เป็นโรค       
    ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา 

2 
0 

57 
6 

1 
 0.00 [0.00, ****] 

 
1.0 

    ฟาร์มทั่วไปไม่รู้ผลตรวจโรค 4 64 1.78 [0.31, 10.09] 0.63 
   กักแพะใหม่ก่อนเข้าฟาร์ม     

 มี 1 48 1  

    ไม่มี 5 79 3.04 [0.34, 26.79] 0.41 
ตรวจโรคบรูเซลลาแพะประจำปี    

   ตรวจ 3 125 1  

   ไม่ตรวจ 6 91 2.75 [0.67, 11.28] 0.18 
มีแพะแท้งลูกในรอบ 1 ปี     

   ไม่มี 6 197 1  

   มี 3 19 5.18 [1.20, 22.41]   0.04* 
มีแพะคลอดยากหรือรกค้าง     

   ไม่มี 8 208 1  

   มี 1 8 3.25 [0.36, 29.20]   0.31  
*p<0.05     
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ระดับความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคบรเูซลลาของเกษตรกรผู้เลีย้ง
แพะเนื้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี พ.ศ.2561 

จากการศึกษาพบว่าค่าคะแนนระดับความรู้เกี่ยวกับโรคบรูเซลลาของเกษตรกรสว่นใหญ่อยูใ่น
ระดับดี  รองลงมาคือระดับปานกลางและระดับไม่ดตีามลำดับ (ร้อยละ 52.5 35.1 และ 12.4)  โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ย (mean±SD) เท่ากับ 12.96 ± 4.07   ค่าคะแนนทัศนคติต่อการป้องกันและควบคุม
โรคบรูเซลลาส่วนมากมีค่าในเชิงบวกและระดับกลาง (ร้อยละ71.6 และ 28.4) โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 
36.80±4.30  แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มีวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคอยู่ระดับปานกลาง 
รองลงมาคือระดับดี และไม่น่าพอใจ (ร้อยละ 66.7  27.5 และ 5.8) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 12.43±3.40 
(ตารางที่ 6) 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจำแนกระดับความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติใน
การป้องกันโรคบรูเซลลาของเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (n=225) 

การศึกษา คะแนนเฉลี่ย±SD ระดับ จำนวน ร้อยละ 
ความรู ้ 12.96±4.07 ดี 118 52.5  

 ปานกลาง 79 35.1  
 ไม่ด ี 28 12.4 

ทัศนคต ิ 36.80±4.30 บวก 161 71.6  
 กลาง 64 28.4  
 ลบ 0 0 

วิธีปฏิบัติ 12.43±3.40 ดี 62 27.5  
 ปานกลาง 150 66.7  
 ไม่น่าพอใจ 13 5.8 

 

วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคะแนนความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติการป้องกันโรคบรูเซลลา
ระหว่างฟาร์มเกิดโรคและฟาร์มปลอดโรคด้วยวิธี independent t-test   ผลการวิเคราะห์พบความ
แตกต่างของคะแนนวิธีปฏิบัติในการป้องกันโรคของเกษตรกร   พบว่าเกษตรกรฟาร์มเกิดโรคมีคะแนน
วิธีปฏิบัติเฉลี่ยต่ำกว่าฟาร์มปลอดโรคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)  โดยฟาร์มเกิดโรคมีคะแนน
วิธีปฏิบัติเฉลี่ย 9.66±1.66  ต่ำกว่าฟาร์มปลอดโรคซึ่งมีค่าคะแนนวิธีปฏิบัติเฉลี่ย 12.56±3.40   ส่วน
คะแนนความรู้และทัศนคติไม่มีความแตกต่างกันระหว่างฟาร์มเกิดโรคและฟาร์มปลอดโรค (P>0.05) 
อย่างไรก็ตามฟาร์มปลอดโรคมีค่าคะแนนความรู้และทัศนคติสูงกว่าฟาร์มเกิดโรค (ตารางที่ 7) 
ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันโรค 
บรูเซลลาของเกษตรกรแยกประเภทฟาร์มและผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประเภทฟาร์ม  

การศึกษา ฟาร์มตัวอย่าง 
 

(225) 

ฟาร์มเกิดโรค 
(9) 

ฟาร์มปลอดโรค 
(216) 

p-value 
 (225 ฟารม์) (9 ฟารม์) (216 ฟารม์)  

ความรู ้ 12.96±4.07 11.11±4.83 13.04±4.03 0.16 
ทัศนคต ิ 36.80±4.30 35.89±6.05 36.84±4.23 0.52 
วิธีปฏิบัติ 12.43±3.40 9.66±1.66 12.56±3.40 0.01* 

* p<0.05 
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ความสัมพันธร์ะหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคบรูเซลลา ทัศนคติในการป้องกันควบคุมโรค และการ
ปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคบรูเซลลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคบรูเซลลา ทัศนคติในการป้องกัน
และควบคุมโรคและการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้วยวิธี Spearman’s Rank Correlation analysis   พบว่าความรู้
โรคบรูเซลลาและทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกไปใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญ  ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ (Spearman’s rho; 
rs) เท่ากับ 0.47 (P<0.01)   และทัศนคติในการป้องกันควบคุมโรคและวิธีปฏิบัติในการป้องกันควบคุม
โรคบรูเซลลามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญ (rs=0.15, 
P<0.05)    แต่ไม่พบนัยสำคัญทางสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับวิธีปฏิบัติในการป้องกัน
และควบคุมโรคบรูเซลลา (ตารางที่ 8 )   กล่าวคือเกษตรกรที่มีความรู้เรือ่งโรคบรเูซลลาในระดับดีจะมี
ทัศนคติในการป้องกันควบคุมโรคที่ดี   และเกษตรกรที่ทัศนคติในการป้องกันควบคุมโรคดีจะมีวิธี
ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคที่ดีด้วย   
ตารางท่ี 8 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ Spearman’s rho Correlation Coefficient ระหว่างความรู้
เกี่ยวกับโรคบรูเซลลา ทัศนคติในการปอ้งกันควบคุมโรค และการปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคบรู
เซลลาของเกษตรกรเลี้ยงแพะเนือ้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (n=225) 
 ความรู ้ ทัศนคต ิ วิธีปฏิบัติ 

ความรู ้             1.00 0.47** 0.09 

ทัศนคต ิ        0.47**                      1.00   0.15* 

วิธีปฏิบัติ             0.09 0.15* 1.00 

**p<0.01 , *p<0.05 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาของเกษตรกร  
เกษตรกรต้องการได้รับความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์ (เรียงจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจาก
มากไปน้อย) 

1.ต้องการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาให้บริการเจาะเลือดแพะเพือ่ตรวจโรคเป็นประจำทกุปี  
2.ต้องการให้กรมปศุสัตว์สนับสนุนพอ่พันธ์ุหรอืมีบริการผสมเทียมแพะ ให้ความรู้และคำ 

แนะนำการป้องกันโรคในแพะ 
3.ต้องการให้กรมปศุสัตว์สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสรมิการทำฟาร์มมาตรฐานแพะเนื้อ 

และฟารม์ปลอดโรคบรเูซลลา  
4.ขอรับการสนบัสนุนเวชภัณฑ์ ได้แก่ ยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุวิตามินบำรงุแพะ 

ข้อเสนอแนะในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลา (เรียงจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจากมาก
ไปน้อย) 

1.ต้องการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาให้บริการเจาะเลือดแพะเพือ่ตรวจโรคเป็นประจำทกุปี  
2.ต้องการให้กรมปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบรูเซลลาแพะ (ซึ่งกรมปศุสัตว์ไม่มีนโยบายใช้

วัคซีนโรคบรเูซลลาในแพะ) 
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ข้อสังเกตของผู้สัมภาษณ ์
 เกษตรกรให้ความร่วมมือและสนใจตอบคำถาม  ส่วนใหญ่ตอบได้ถูกต้อง  แตวิ่ธีปฏิบัติในการ
ป้องกันโรคยังไม่ถูกต้อง เช่น ควรมีการจุ่มน้ำยาฆ่าเช้ือโรคก่อนเข้าฟาร์มแต่เกษตรกรไม่ได้ทำเนื่องจาก
ไม่มีน้ำยาฆ่าเช้ือโรคต้องรอให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นำไปแจก   เกษตรกรเห็นความสำคัญในการเจาะเลือด
ตรวจโรคประจำปีแต่แพะของเกษตรกรไม่มีเบอร์หูทำให้ไม่สามารถระบุตัวแพะได ้   รู้ว่าโรคบรูเซลลา
ติดต่อโดยการกินหรือสัมผัสเช้ือที่อยู่ในสารคัดหลั่งและการผสมพันธ์ุแต่เกษตรกรที่เลี้ยงปล่อยในพื้นที่
สาธารณะไม่สามารถควบคุมไม่ให้พ่อพันธ์ุจากฟาร์มอื่นมาผสมพันธ์ุแพะของตนเอง 

สรุปผลและวิจารณ ์
ผลการศึกษาความชุกทางซีรัมต่อการติดเช้ือ B. melitensis ในแพะเนื้อภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือตอนบนของประเทศไทย ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ.2561   มคีวามชุกระดับฝูง
สัตว์ร้อยละ 4.12 และระดับตัวสัตว์ร้อยละ 0.34   พบว่าความชุกในระดับฝูงสัตว์ลดลงเมื่อเทยีบกับ
รายงานของ Kanitpun et al. ( 2017) ที่รายงานผลการเฝ้าระวังโรคบรูเซลลาทางหอ้งปฏิบัติการของ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ โดยรายงานความชุกทางซีรัมของโรคบรูเซลลา (B. 
melitensis)แพะในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 
2559 ซึ่งมีความชุกทางซีรัมของโรคบรูเซลลา (B. melitensis)ระดับฝูง ร้อยละ 1.37  25.00  16.25  
16.49 และ 9.09 ตามลำดับ เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงเพะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรายใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ  จึงได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง
โรคและการป้องกันโรคแพะก่อนประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ  สอดคล้องกับผลการศึกษาระดับความรู้
และทัศนติของเกษตรกรซึ่งพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ระดับดีและมีทัศนคติบวกต่อการป้องกัน
โรคบรูเซลลา ประกอบกับนโยบายของกรมปศุสัตว์มีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคบรูเซลลาอย่าง
ต่อเนื ่อง   แต่อย่างไรก็ตามการเกิดโรคบรูเซลลามีความแตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่  เช่น รายงาน
การศึกษาของดุลยวัต และคณะ (2560)พบว่าความชุกของโรคบรูเซลลาในแพะจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม พ.ศ.2559 ระดับฝูงสูงถึงรอ้ยละ 16.67    ขณะที่เกียรติศักดิ์ และ
คมชาย  (2560) พบว่าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงกันยายน พ.ศ.
2556 มีความชุกโรคบรูเซลลาแพะระดับฝูงร้อยละ 9.4  นอกจากนี้มีรายงานความชุกโรคบรูเซลลา
แพะภาคตะวันตกของประเทศไทยช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ.2555 พบความชุกระดับฝงูและ
รายตัวสัตว์สูงถึงร้อยละ 18.39 และ 5.08 (ช้องมาศ และคณะ,  2556)   เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
อื่นๆในประเทศไทย  พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอัตราความชุกของโรคบรูเซลลาต่ำกว่า
อาจเนื่องมาจากเกษตรกรเพิ่งมีความสนใจและได้รับการสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงแพะอีกทั้งมีจำนวน
เกษตรกรและจำนวนแพะน้อยกว่าพื ้นที ่อื ่นๆ   และเมื ่อเปรียบเทียบกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันพบว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีความชุกทางซีรัมต่อการติดเช้ือ B. melitensis ในแพะระดับตัวสัตว์ร้อยละ 1.4 (20/1,458)(Burns  
et  al,  2018)ซึ่งสูงกว่ามาก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีความเข้มงวดในการควบคุมการ
เคลื่อนย้ายสัตว์เพื่อป้องกันการนำสัตว์ป่วยเข้ามาในพื้นที่ 

ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตรวจพบโรคบรูเซลลาในแพะเนื้อพบว่าฟาร์มที่มีจำนวน
แพะเพศผู้ในฝูงมากมีความเสี่ยงสูงกว่า  เนื่องจากแพะติดเชื้อเพศผู้ขับเชื้อออกมาทางน้ำเชื้ออย่าง
ต่อเนื่อง(CFSPH,  2018) ทำให้แพร่เช้ือติดต่อสู่แพะที่เลี้ยงภายในฝูงเดียวกันอย่างรวดเร็วทั้งทางตรง
และทางอ้อม    ฟาร์มแพะที่เลี ้ยงสุนัขร่วมด้วยมีความเสี ่ยงสูงกว่าฟาร์มที่ไม่เลี ้ยงสุนัข 5.5 เท่า
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เนื่องจากสุนัขสามารถนำเช้ือโรคจากภายนอกเข้าฟารม์ เช่น นำรกแพะจากฟาร์มอื่นเข้ามากนิในฟารม์  
ซึ่งหลักการความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มแพะ   กำหนดให้มีการป้องกันสตัว์พาหะนำโรคเข้า
ออกฟาร์ม  ซึ่งสุนัขเป็นทั้ง mechanical หรือ biological vector โรคบรูเซลลาและสุนัขติดเช้ือมักไม่
แสดงอาการ (CFSPH, 2018)   การผสมพันธุ์แพะโดยใช้พ่อพันธุ์ร่วมกับฟาร์มอื่นมีโอกาสพบโรคสูง
กว่าฟาร์มที ่ไม่ได้ใช้สูงถึง 9.32 เท่า สอดคล้องกับเกียรติศักดิ์ และคมชาย (2560) ที ่รายงานผล
การศึกษาพบว่าการใช้พ่อพันธ์ุร่วมกับฟาร์มอื่นมีโอกาสพบผลบวกต่อโรคบรูเซลลาเพิ่มข้ึน 9.17 เท่า
อย่างมีนัยสำคัญ   และการที่แพะในฟาร์มมีประวัติการแท้งลูกมีโอกาสตรวจพบโรคบรูเซลลาสูงกว่า
ฟาร์มที่ไม่พบสัตว์แท้ง 5.18 เท่าสอดคล้องกับช้องมาศ และคณะ(2556) และวัชรพงษ์ และคณะ
(2554)ที่พบว่าฟาร์มที่เคยมีการแท้งมาก่อนมีความเสี่ยงต่อการตรวจพบโรคบรูเซลลาเป็น 3.5 และ 
12.5 เท่าของฟาร์มที่แพะไม่เคยแท้งอย่างมีนัยสำคัญตามลำดับ ซึ่งแตกต่างจากนพวรรณ (2552)ที่ไม่
พบความสัมพันธ์กันระหว่างการตรวจพบแพะผลบวกในฝูงที่มีประวัติการแท้ง   และเมื่อพิจารณาจาก
ค่าคะแนนวิธีปฏิบัติในการป้องกันโรคบรูเซลลาพบว่าฟาร์มเกิดโรคมีคะแนนปฏิบัติน้อยกว่าฟาร์มที่ไม่
พบโรคอย่างมีนัยสำคัญ 

ระดับความรู้ ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาของเกษตรกรเลีย้ง
แพะเนื ้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  พบว่าระดับความรู้ เกี ่ยวกับเรื ่องโรคบรูเซลลาของ
เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  รองลงมาคือระดับปานกลางและระดับไม่ดตีามลำดับ (ร้อยละ 52.5 
35.1 และ 12.4) สอดคล้องกับนพวรรณ (2552) ที่รายงานระดับความรู้เกี่ยวกับโรคบรูเซลลาของ
เกษตรกรเลี้ยงแพะนมในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยามีความรู้ระดับดี ปานกลาง
และไม่ดีคิดเป็นร้อยละ 74.00  18.00 และ 8.00 ตามลำดับ    ทัศนคติต่อการป้องกันและควบคุม
โรคบรูเซลลาของเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนมากมีทัศนคติในเชิง
บวกและระดับกลาง (ร้อยละ71.6 และ 28.4)  เช่นเดียวกับนพวรรณ (2552) ที่รายงานทัศนคติในการ
ป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาของเกษตรกรเลี ้ยงแพะนมในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานีและ
พระนครศรีอยุธยา ว่ามีทัศนคติบวกร้อยละ 94 และทัศนคติปานกลางร้อยละ 3    แต่เกษตรกรเลี้ยง
แพะเนื้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสว่นใหญ่มีวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคระดับปาน
กลาง รองลงมาคือระดับดีและไม่น่าพอใจ (ร้อยละ 66.7  27.5 และ 5.8) สอดคล้องกับนพวรรณ 
(2552) ที ่รายงานระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคบรูเซลลาของเกษตรกรเลี ้ยงแพะนมในจังหวัด
นนทบุรี ปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา ส่วนมากระดับปานกลางถึงร้อยละ 86 และระดับดรีอ้ยละ 
14    

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคบรูเซลลา ทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรค 
และการปฏิบ ัติในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาของเกษตรกรเล ี ้ยงแพะเนื ้อในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   พบว่าความรู้เกี่ยวกับโรคบรูเซลลาและทัศนคติในการป้องกันและ
ควบคุมโรคบรูเซลลามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง    และทัศนคติ
ในการป้องกันควบคุมโรคและวิธีปฏิบัติในการปอ้งกนัควบคุมโรคบรเูซลลามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกไป
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญ    แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับวิธีปฏิบัติใน
การป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลา  กล่าวคือเกษตรกรที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคบรูเซลลาในระดับดีจะ
มีทัศนคติในการป้องกันควบคุมโรคที่ดี    และเกษตรกรที่ทัศนคติในการป้องกันควบคุมโรคดีจะมีวิธี
ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคที่ดีด้วย   สอดคล้องกับนพวรรณ (2552) ที่ศึกษาในเกษตรกร
เลี้ยงแพะนมในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา  พบว่าความรู้เกี่ยวกับโรคบรูเซลลา
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และทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมีระดับความสัมพันธ์ที่
ไม่สูง  แต่แตกต่างกันในความสัมพันธ์เรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคบรูเซลลาและการปฏิบัติในการป้องกัน
โรคมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ไม่สูง  และทัศนคติในการป้องกันและ
ควบคุมโรคและการปฏิบัติในการป้องกันโรคบรูเซลลาไม่มีความสัมพันธ์กัน   

ข้อเสนอแนะ 
 โรคบรูเซลลาเป็นโรคระบาดสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีกฎ 
ระเบียบและกรมปศุสัตว์ได้มีกิจกรรมต่างๆในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรค จากผล
การศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
 1.ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจเลี้ยงแพะเนื้อมากขึ้นและมีหลายหน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ดังนั้นเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องให้ความรู้เกษตรกรในการ
เลือกซื้อแพะและการปฏิบัติที่ดีในการป้องกันโรค ตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ระบบ
การป้องกันและควบคุมโรคระบาด  พ. ศ. 2561 
 2.การอบรมให้ความรู้เกษตรกรต้องเน้นวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคบรูเซลลาที่
ถูกต้องและให้เกษตรกรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  สนับสนุนและส่งเสริมให้แก่เกษตรกรพัฒนาฟาร์มเข้าสู่
ระบบมาตรฐานฟาร์มหรืออย่างน้อยต้องมีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) 
 3.สนับสนุนเกษตรกรให้มีการตรวจโรคบรูเซลลาประจำปีเพื่อเฝ้าระวังโรค และให้เกษตรกร
เห็นความสำคัญกรณีมีสัตว์ในฟาร์มแท้งลูก เพื่อค้นหาสัตว์ป่วยและควบคุมโรค 

4.กรณีเกิดโรคบรูเซลลา นอกจากจะดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์แลว้
ด้านระบาดวิทยาต้องขยายผลหาสาเหตุและการแพร่โรค เช่น กรณีฟาร์มมีสุนัขต้องมีการตรวจหาเช้ือ
ในสุนัขและฟาร์มข้างเคียง หรือกรณีใช้พ่อพันธ์ุร่วมกับฟารม์อื่นต้องมกีารตรวจสอบฟารม์ข้างเคียงด้วย
เพื่อค้นหา ควบคุมและกำจัดโรค 

5.เข้มงวดการเคลื่อนย้ายแพะตามระเบียบวิธีปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ 
6.จากข้อมูลความต้องการของเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ควรนำมาพิจารณารูปแบบในการสนับสนุนเกษตรกรเนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่มี
จำกัด เช่น การรวมกลุ่มเกษตรกรและให้กลุม่เกษตรกรมสี่วนร่วมในการดำเนินการเจาะเลอืดตรวจโรค
ประจำปี  การให้บริการผสมเทียมแพะ และการใช้สื่อโซเชียลในการรับแจ้งสัตว์ป่วยและให้ความรู้แก่
เกษตรกร เมื่อเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจจะส่งผลให้มีทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการป้องกันและ
ควบคุมโรคดี และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มข้ึนด้วย  
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วินิจฉัยโรค จนทำให้งานศึกษาวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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