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ความชุกโรคแท้งติดต่อในแพะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

เกียรติศักด์ิ หวัหม่ืน1  และ  คมชาย ศรีชาล2ี  

บทคัดย่อ 

ที่มาของการศึกษา : การดําเนินงานควบคุมและกําจัดโรคแท้งติดต่อในแพะใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ยุทธวิธีที่ใช้คือการทดสอบโรคและทําลายสัตว์ป่วยเพ่ือสร้างฟาร์มและพ้ืนที่ปลอดโรค การเฝ้าระวังโรคจึงมี
ความจําเป็นในการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ
ประเมินความชุกโรคจริงของโรคบรูเซลโลซิสในแพะและศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค 

วิธีการ : ทําการสํารวจโรคทางซีรัมวิทยาแบบตัดขวาง สําหรับแพะ 2,230 ตัว ใน 64 ฟาร์ม  
ทดสอบคัดกรองด้วยวิ ธี  Rose Bengal Test ที่ศูน ย์ วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์เกษตรกร เก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวข้อง หาค่าความชุก
โรคที่ปรากฏ, ค่าประมาณความชุกโรคจริงและคุณลักษณะอ่ืนของการทดสอบ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงโดยใช้ค่า
สัดส่วนของโอกาสที่เป็นไปได้ (odds ratio, OR) 

ผล : พบอัตราฟาร์มเป็นโรค 9.4% ความชุกโรคที่ปรากฏ 0.49% และ 95% CI มีค่า 0.2 ถึง 
7.8%  ค่าประมาณความชุกโรคจริงมีค่าเป็น 0,  ค่าทํานายผลบวกเท่ากับ –18.5903 และค่าทํานายผลลบ
เท่ากับ 1.0454  การเลี้ยงในทําเลสาธารณะ (OR 10.60; 95% CI 1.68–67.04) , การใช้พ่อพันธ์ุจากฟาร์มอ่ืน 
(OR 9.17; 95% CI 1.17–71.71)  ทําให้มีโอกาสให้ผลบวกเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  ส่วนการไม่มีรั้ว
ล้อมรอบฟาร์ม (OR 2.83; 95% CI 0.48–16.73), การไม่มีความรู้โรคแท้งติดต่อ (OR 1.52; 95% CI 0.28–
8.20) และการไม่มีประวัติทดสอบโรค (OR 1.31; 95% CI 0.22–7.77) ทําให้มีโอกาสให้ผลบวกเพ่ิมขึ้นแต่ไม่มี
นัยสําคัญ (p>0.05)  ส่วนการไม่มีคอกกักก่อนนําเข้าฟาร์ม (OR 0.37; 95% CI 0.03–3.98) ทําให้มีโอกาสให้
ผลบวกลดลงแต่ไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) 

สรุป: การทดสอบ RBT มีความเหมาะสมในการใช้ทดสอบคัดกรอง  แต่การที่ความชุกโรค 
อยู่ในระดับตํ่ามากหรือมีค่าเข้าใกล้ 0 ทําให้ค่าทํานายผลบวกมีค่าลดตํ่าหรือไม่น่ายอมรับได้ เขตพ้ืนที่น้ี 
จะเข้าสู่ระยะของเขตปลอดโรค มาตรการรณรงค์ควบคุมโรคมีประสิทธิผลในการลดจํานวนให้ผลบวก   
สมควรพิจารณาปรับแนวทางดําเนินงานต่อไปให้สอดคล้องกับสถานภาพโรคปัจจุบัน 

 

คําสําคัญ : โรคแท้งติดต่อ, แพะ, สุราษฎร์ธานี  
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Prevalence of Brucellosis in goats in Suratthani Province  

Kiattisak Huameun1  and   Komchai Srichalee2 

Abstract 

Backgrounds :  Brucellosis control and eradication program in goats have been 
carried out in Suratthani province. Strategies implemented for the control of brucellosis 
included elimination of infected animals by test–and–slaughter to obtain brucellosis free 
flocks and region. Disease surveillance are necessary activity to monitor progress of control 
program. The aim of this study was to estimate true prevalence of brucellosis in goats and risk 
factors associated with infection. 

Method : A cross–sectional serological survey was conducted among 2,230 goats 
of 64 flocks. The screening test using Rose Bengal Test was conducted in Southern Veterinary 
Research and Development Center, upper zone Nakhon Sri Thammarat. Questionnaires were 
interviewed for risk factors associated. The study determined apparent prevalence, true prevalence 
estimation and others characteristics. Risk factors were analyzed using odds ratio (OR). 

Results : Proportion of flocks infected are 9.4 %. Apparent prevalence were 0.49%, 
95% CI 0.5–7.8%. The estimated were as followed ; true prevalence 0, positive predictive value 
–18.5903 and negative predictive 1.0454. Communal grazing (OR 10.60; 95% CI 1.68–67.04)  and 
borrowing bucks from other farms ( OR 9.17; 95% CI 1.17–71.71)  had significantly higher odds 
to test positive (p<0.05). Absence of fencing (OR 2.83; 95% CI 0.48–16.73) , no knowledge about 
brucellosis (OR 1.52; 95% CI 0.28–8.20) and unknown test records (OR 1.31; 95% CI 0.22–7.77) 
had higher odds to test positive but non–significant (p>0.05). Absence of quarantine stalls (OR 0.37; 
95% CI 0.03–3.98) had lower odds to test positive but non–significant (p>0.05). 

Conclusions : RBT was an appropriate test for use as screening test. In situation of 
very low prevalence or close to zero value, positive predictive value are decreased or 
unacceptable. The region approached to brucellosis–free zones. The brucellosis control 
campaign was effective in reducing brucellosis seropositivity. Further activities according to 
current disease status are suggested. 

Key words: brucellosis, goats, Suratthani   
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บทนํา 

โรคแท้งติดต่อหรือโรคบรูเซลโลสิสเป็นโรคติดต่อชนิดเร้ือรังเกิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
แทบทุกชนิด เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สุกร (Corbel, 2006) เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เกิดจากเช้ือ 
Brucella spp. ในแพะมีสาเหตุหลักจากเช้ือ B. melitensis ทําให้แท้งลูกในช่วงท้ายของการต้ังท้อง ลูกตาย
หลังคลอด หรือ ลูกอ่อนแอ  แม่แพะจะขับเช้ือไปจนถึงการต้ังท้องในครั้งต่อไป และยังขับเช้ือออกมากับนํ้านม
ได้ (มนยา, 2552)  สภาวะโรคในแพะในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ ช่วงปี พ.ศ. 2547–2549  มีอัตราพบโรค 1.14–1.96 % 
(พรทิพย์และคณะ, 2550)  โรคน้ีทําให้เกิดความเสียหายทั้งในการผลิตสัตว์และการสาธารณสุข  กรมปศุสัตว์จึง
มีแผนดําเนินการกําจัดโรคโดยใช้การทดสอบโรคและทําลายสัตว์ป่วย รวมถึงการสร้างฟาร์มแพะปลอดโรคบรู
เซลโลซิสเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ย่ังยืน (สคบ., 2555)  

การทดสอบโรคด้วยวิธี rose bengal test (RBT) ซึ่งใช้ในโคกระบือ  ถูกนํามาใช้ทดสอบคัดกรอง
โรคในแพะแกะ เกณฑ์มาตรฐานของแอนติเจนที่ใช้ในโค กําหนดให้ใช้สารละลายแอนติเจนท่ีทําปฏิกริยา
ตกตะกอน (agglutination) ต่อซีรัมต้าน B. abortus  ให้ผลบวกที่ระดับเจือจาง 1:47.5 (21 IU/ml) และ
ให้ผลลบต่อซีรัมเดียวกันน้ีที่ระดับเจือจาง 1:55 (18.2 IU/ml) เมื่อนํามาใช้ในแพะแกะประสิทธิภาพลดลง
เพราะความไวของการทดสอบลดลง ความไวและความจําเพาะของการทดสอบ RBT ในแพะแกะจึงมี          
ค่าไม่แน่ชัด (Diaz et al., 1994) เป็นปัญหาในการใช้ทดสอบเมื่อพิจารณาผลเป็นรายตัว เว้นแต่จะมีการผลิต
ชุดทดสอบขึ้นมาเป็นการเฉพาะโดยปรับมาตรฐานกับซีรัมที่มีการกระจายตัวในทุกระยะเป็นโรคจึงจะทําให้
ความไวดีขึ้น หรือปรับปริมาณซีรัมจาก 25μl เป็น 75 μl (Blasco et al., 1994) จากการศึกษาที่มีผู้ดําเนินการ 
(มนยาและคณะ , 2553; พรทิพย์และคณะ , 2550; Blasco et al., 1994; Diaz-Aparicio et al., 1994; 
MacMillan, 1997; Mikolon et al., 1998) สรุปค่าประมาณความไวอยู่ที่ 0.670–0.934 และความจําเพาะ
อยู่ที่ 0.915–1.00 (Rahman et al., 2013)  

ไม่มีวิธีการทดสอบสําหรับโรคน้ีที่สมบูรณ์แบบ ทําให้ความชุกโรคที่รายงานน้ันไม่ใช่ความชุกโรค
จริงเน่ืองจากผลการจําแนกคลาดเคลื่อน (Lewis et al., 2012) จะมีผลต่อการตัดสินผลของความก้าวหน้าใน
การควบคุมโรค โดยเฉพาะในการเฝ้าระวังโรคที่มีวัตถุประสงค์ที่กว้างกว่าการประมาณความชุกโรคใน
ประชากรกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  การดําเนินการควบคุมการกําจัดโรคได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง จึงควรทําการ
ประมาณความก้าวหน้าในการดําเนินการ โดยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงแพะเพ่ือการ
บริโภคและผลิตเพ่ือจําหน่ายเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือคาดการณ์ทิศทางสภาวะโรค ซึ่งจะนํามาปรับปรุงแนวทางในการ
ดําเนินการควบคุม ป้องกัน กําจัดโรคในระยะต่อไปให้สอดคล้องกับความเป็นจริง  การศึกษาคร้ังน้ีจึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ตรวจสอบประเมินความชุกโรคบรูเซลโลซิสแพะในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. ศึกษาปัจจัยเสีย่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค  



 

อุปกรณ์และวิธีการ 

พ้ืนที่และวิธีการศึกษา 
ทําการศึกษาแบบภาคตัดขวาง สํารวจโรคจากประชากรแพะในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง

เ ดือนตุลาคม  2555– กันยายน  2556 ซึ่ งมีสถิ ติประชากรแพะ  3 ,835 ตัว  เกษตรกร  261 ราย  
(ศทส, 2556) พร้อมทั้งข้อมูลปัจจัยที่เก่ียวข้องโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์เกษตรกรรายฟาร์ม ซึ่งมีแพะใน
ฟาร์มมากกว่า 10 ตัว ในโครงการรับรองสถานภาพฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลซิสตามมาตรการควบคุมโรค
ของกรมปศุสัตว์ (ภาพที่ 1) 

การเก็บตัวอย่างและทดสอบโรค 
เก็บตัวอย่างซีรั่มแพะในฟาร์มที่มีอายุ 6 เดือน ส่งตรวจท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ภาคใต้ตอนบน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งทดสอบโรคบรูเซลโลซิสด้วยวิธี RBT ตามข้ันตอนดังน้ี  
1) นําซีรัมและแอนติเจนวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 30 นาที, 2) หยดซีรัม 75 μl ลงบนแผ่นกระจก เขย่าแล้วหยด
แอนติเจน 25 μl ลงบนแผ่นกระจกข้างซีรัม คนซีรัมและแอนติเจนให้เข้ากันเป็นวงกลมขนาดประมาณ 2 ซม. 
และ 3) อ่านผลเมื่อครบ 4 นาที โดยหากพบการเกาะกลุ่มเป็นตะกอน อ่านผลเป็นบวก แต่หากไม่พบการเกาะ
กลุ่มเป็นตะกอน อ่านผลเป็นลบ (มนยา, 2552)  บันทึกผลว่าแพะเป็นโรคหากพบผลบวกและฟาร์มเป็นโรค
หากพบผลบวกอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ทําการคํานวณค่าความชุกรายฟาร์มและรายตัว  ใช้ค่าเฉล่ียความชุกรายตัวเป็นค่ากลางความชุก

โรคที่ปรากฏ (apparent prevalence, AP) และช่วงความเช่ือมั่น 95% (95% confidence interval, 95% 
CI) (Brown et al., 2001)  สําหรับความชุกโรคจริง (true prevalence, TP) ใช้การคํานวณค่าประมาณและ 
95% CI (Rogan and Gladen, 1978; Greiner and Gardner, 2000) พร้อมทั้งค่าทํานายผลบวก 

 
ภาพที่ 1  มาตรการควบคุมโรคบรูเซลโลซิสในแพะของกรมปศุสัตว์ (สคบ, 2555)   
  



 

(positive predictive value, PPV), ค่าทํานายผลลบ (negative predictive value, NPV), อัตราส่วนโอกาส
เป็นโรคหากเป็นผลบวก (likelihood ratio +ve) และอัตราส่วนโอกาสเป็นโรคหากเป็นผลลบ (likelihood 
ratio -ve) โดยใช้โปรแกรม Epitools epidemiological calculators (Ausvet, 2017) ส่วนการวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงจากตัวแปรที่คาดว่าจะมีผลต่อการเป็นโรค จากการคํานวณสัดส่วนของโอกาสที่เป็นไปได้ (odds 
ratio, OR) และช่วงความเช่ือมั่น 95% ด้วยโปรแกรม Epi-info (CDC, 2016)  

ผลและวิจารณ์  

ผลการสํารวจฟาร์มแพะ 64 ฟาร์ม เก็บซีรัมแพะได้ 2,230 ตัว (ตารางที่ 1) มีฟาร์มเป็นโรค 9.4% 
(6/64 ฟาร์ม) พบผลบวก 11 ตัว ผลลบ 2,219 ตัว  มีความชุกโรคที่ปรากฏ 0.49% (11/2,230 ตัว) และ 95% 
CI (0.2 ถึง 7.8%) การประมาณความชุกโรคจริงให้ผลการคํานวณเป็นค่า 0 ซึ่งเป็นกรณีความชุกโรคที่อยู่ใน
ระดับตํ่ามาก สภาพเช่นน้ีจะมีผลมากต่อค่าทํานายผลบวกหรือโอกาสผลบวกถูกต้อง ซึ่งมีผลการคํานวณ  

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบ RBT ในแพะ จ.สุราษฎร์ธานี แสดงความชุกโรคที่ปรากฏ, ค่าประมาณความชุกโรคจริง 
และคุณลักษณะของการทดสอบ  

อําเภอ ฟาร์ม แพะ ฟาร์ม+ แพะ+ 
ท่าชนะ 8 419 2 6 
กาญจนดิษฐ์ 15 442 2 3 
พุนพิน 8 224 1 1 
ไชยา 7 152 1 1 
เมือง 7 223 0 0 
คีรีรัฐนิคม 5 61 0 0 
พระแสง 3 328 0 0 
เกาะสมุย 3 111 0 0 
เวียงสระ 2 131 0 0 
ดอนสัก 2 47 0 0 
เคียนซา 2 34 0 0 
บ้านนาสาร 1 35 0 0 
ท่าฉาง 1 23 0 0 

รวม 64 2,230 6 11 

ความชุกโรคที่ปรากฏ (apparent prevalence)  0.0049 (0.002, 0.078) 
ค่าประมาณความชุกโรคจริง (true prevalence) 0 (0, 0)
ค่าทํานายผลบวก (positive predictive value)   –18.5903
ค่าทํานายผลลบ (negative predictive value)     1.0454
อัตราส่วนโอกาสเป็นโรคหากเป็นผลบวก (likelihood ratio +ve)  7.8824 
อัตราส่วนโอกาสเป็นโรคหากเป็นผลลบ (likelihood ratio -ve)    0.3607 



 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะของผลการทดสอบ RBT แพะ จ.สรุาษฎร์ธานี แสดงความชุกโรคที่ปรากฏ, ค่าประมาณ 

ความชุกโรคที่แท้จริงและ 95% CI  พร้อมทั้งค่าทํานายผลบวกและค่าทาํนายผลลบ 

มีค่าเท่ากับ –18.5903 แต่จะมีผลน้อยต่อค่าทํานายผลลบหรือโอกาสผลลบถูกต้อง ซึ่งให้ผลการคํานวณมีค่า
เท่ากับ 1.0454 ค่าทํานายผลบวกและผลลบเป็นค่าที่สัมพัทธ์กับความชุกโรค (Smith, 1995, Thrusfield, 
2005) ดังจะเห็นได้ว่า (ภาพที่ 1) เมื่อความชุกโรคลดลง ค่าทํานายผลบวกจะลดลงแต่ค่าทํานายผลลบจะ
เพ่ิมขึ้น เมื่อความชุกโรคเพ่ิมขึ้นค่าทํานายผลบวกจะเพ่ิมขึ้นแต่ค่าทํานายผลลบจะลดลง ค่าทํานายผลบวกมี  
ค่าตํ่าลงจนไม่น่าเช่ือถือเมื่อความชุกโรคตํ่าเข้าใกล้ 0 เน่ืองจากมีจํานวนป่วยน้อยตัว ผลของย่านช่วงการเป็น
โรค (spectrum effect) ของฝูงเป็นโรคแคบลงจนมีผลต่อค่าทํานายผลบวก (Usher-Smith et al., 2016)  
การที่ผลการคํานวณตัวประมาณความชุกโรคจริง Rogan–Gladen estimator ให้ค่าความชุกโรคจริงเป็น 0, 
ค่าทํานายผลบวกติดลบ และค่าทํานายผลลบมากกว่า 1 น้ัน เน่ืองจากข้อจํากัดของตัวประมาณเอง 
(ภาคผนวก) น่ันคือหากความชุกที่ปรากฏมีค่าตํ่า หรือค่าความจําเพาะของวิธีทดสอบมีค่าสูง จนทําให้ความชุก
ที่ปรากฏมีค่าตํ่ากว่าโอกาสพบผลบวกผิด (1–Sp) จะทําให้ค่าตัวประมาณติดลบ นอกจากน้ันยังเป็นผลจาก
ความไวและความจําเพาะของการทดสอบที่ผันแปรไปได้จากการมีจุลชีพที่ให้ปฏิกริยาข้าม, การให้ผลน้อยจาก
อิทธิพลการติดเช้ือที่ตํ่า ตลอดจนประสบการณ์ของผู้ตรวจ (Speybroeck et al., 2012)  ตัวประมาณน้ีจึงไม่
สามารถให้ค่าแน่ชัดได้ในช่วงความชุกตํ่ามาก  ผลบวกที่ไม่น่าเช่ือถือน้ันจึงต้องใช้วิธีตรวจอ่ืนช่วยยืนยันผล 

อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่ endemic การทดสอบ RBT มีความเหมาะสมเพียงพอในการใช้ทดสอบ
โรค (ตารางที่ 1) ดูจากค่าอัตราส่วนโอกาสเป็นโรคหากเป็นผลบวกในกลุ่มเป็นโรคเปรียบเทียบกับกลุ่มไม่เป็น
โรคสูงกว่ากันถึง 7.88 เท่าตัว และค่าอัตราส่วนโอกาสเป็นโรคหากเป็นผลลบในกลุ่มเป็นโรคเปรียบเทียบกับ
กลุ่มไม่เป็นโรคตํ่ากว่ากัน 0.36 เท่าตัว  แสดงถึงคุณสมบัติที่ดีของวิธี RBT ในการตรวจวินิจฉัยสามารถจําแนก
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป็นโรคและกลุ่มไม่เป็นโรค อย่างไรก็ตามวิธี RBT เหมาะสมที่จะใช้ในการทดสอบ
คัดกรองฝูงแต่ไม่เหมาะสมในการวินิจฉัยรายตัว ในแหล่งที่โรคยังไม่ถูกกําจัดไปโดยสมบูรณ์จะต้องใช้ร่วมกันกับ
การทดสอบอ่ืนที่เหมาะสม (Blasco et al., 1994) 

 



 

 
ภาพที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงระดับฟาร์มสําหรับการเป็นโรคบรูเซลโลซสิในแพะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

สําหรับปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคของฟาร์มแพะ (ภาพที่ 2)  เปรียบเทียบอัตราให้ผลบวกในรายที่
มีและไม่มีปัจจัยโดยใช้ค่า OR  พบว่าการเลี้ยงในทําเลสาธารณะ และการใช้พ่อพันธ์ุจากฟาร์มอ่ืน ทําให้มี
โอกาสพบผลบวกเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเปรียบเทียบในรายท่ีมีและไม่มีปัจจัย (p<0.05)  โดยมีช่วงความ
เช่ือมั่น 95 % ที่ไม่ครอบคลุมค่า OR =1  (เส้น 95% CI ไม่ตัดกับเส้น OR =1)  ส่วนการไม่มีรั้วล้อมรอบฟาร์ม, 
การไม่มีความรู้โรคแท้งติดต่อ และการไม่มีประวัติทดสอบโรค ทําให้โอกาสพบผลบวกเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีนัยสําคัญ
เปรียบเทียบในรายที่มีและไม่มีปัจจัย (p>0.05) โดยมีช่วงความเช่ือมั่น 95 % ครอบคลุมค่า OR =1 ส่วนการ
ไม่มีคอกกักก่อนนําเข้าฟาร์ม ทําให้มีโอกาสให้ผลบวกลดลงแต่ไม่มีนัยสําคัญ (p>0.05) โดยมีช่วงความเช่ือมั่น 
95 % ครอบคลุมค่า OR =1 

ช่วงความเช่ือมั่นจะเป็นการวัดผลที่เกิดจากการมีปัจจัยเสี่ยง แสดงให้ระดับความน่าจะเป็นที่ค่า 
OR จริงจะอยู่ในช่วงดังกล่าว หรือเป็นการบอกว่าขนาดจริงของผลจากปัจจัยน่าจะเป็นเช่นไร การวัดความ
กว้างของช่วงความเช่ือมั่น 95% จะดูได้จากอัตราส่วนค่าสูงและค่าตํ่าของช่วงความเช่ือมั่น 95% (upper to 
lower 95% confidence limit ratio, 95% CLR) ค่าที่มีช่วงกว้างจึงมักแสดงว่าผลของปัจจัยน้ันไม่คงที่   
แต่การไม่มีนัยสําคัญไม่ได้หมายความว่าไม่มีผลเลย ทั้งยังไม่ใช่ตัวกําหนดความสําคัญ แต่เป็นการบอกความ
แตกต่างที่เปรียบเทียบกัน  ขนาดของผลของปัจจัยที่จะดูได้จากช่วงความเชื่อมั่นจึงเป็นตัวกําหนดความสําคัญ 
(Poole, 2001) จึงเห็นได้ว่าการไม่มีความรู้โรคแท้งติดต่อ การไม่มีรั้วล้อมรอบฟาร์ม และการไม่มีประวัติ
ทดสอบโรค แม้จะไม่มีนัยสําคัญ  แต่กลับมีช่วงความเช่ือมั่นที่แคบกว่าการเลี้ยงในทําเลสาธารณะ และการใช้
พ่อพันธ์ุจากฟาร์มอ่ืน ปัจจัยดังกล่าวจึงมีความสําคัญต่อการเป็นโรคของฟาร์มเช่นเดียวกัน 
  



 

การเลี้ยงในทําเลสาธารณะสามารถทําให้เกิดการสัมผัสโรคจากสิ่งปนเป้ือน การขับเช้ือในมูล    
สิ่งขับถ่าย สิ่งคัดหลั่งจากช่องคลอด รก ลงในทุ่งหญ้า ประกอบกับเช้ืออยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานทําให้มีการ
ปนเป้ือนแปลงหญ้า จึงเกิดการติดเช้ือทางการกินและแพร่กระจายโรคสู่ฟาร์ม,  การใช้พ่อพันธ์ุจากฟาร์มอ่ืน
เป็นตัวแพร่เช้ือที่สําคัญจากการที่พ่อพันธ์ุขับเช้ือออกมาในนํ้าเช้ือ โดยในนํ้าเช้ือมีปริมาณเช้ือโรคสูงและนําเช้ือ
เข้าสู่อวัยวะภายในที่ไวต่อการรับโรคโดยตรง การผสมพันธ์ุทําให้ติดเช้ือสามารถแพร่กระจายโรคให้ตัวเมียอ่ืน
ในฝูงได้อย่างรวดเร็ว (วัชรพงษ์, 2554)  ส่วนการไม่มีความรู้เรื่องโรคน้ันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสําคัญไม่น้อย  
เน่ืองจากการขาดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการที่ลดความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงอ่ืนด้วย เช่น การใช้
พ่อพันธ์ุร่วมกันจะต้องมีการทดสอบโรคและกักก่อนใช้พ่อพันธ์ุที่ใช้ร่วมกันทุกครั้ง, การเลี้ยงในทําเลสาธารณะก็
ควรกีดกันแพะในพ้ืนที่เลี้ยงไม่ปะปนกับฟาร์มอ่ืนหรือสัตว์ชนิดอ่ืน, การไม่มีประวัติการทดสอบโรคก็จะต้อง
เข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มา หรือมีการทดสอบโรคและกักกันสัตว์ก่อนนําเข้าฟาร์ม เป็นต้น  สําหรับการ
ไม่มีรั้วล้อมรอบฟาร์ม พบว่าการเลี้ยงสัตว์โดยไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน แยกออกจากสัตว์อ่ืนหรือฝูงอ่ืน มีความ
เสี่ยงที่ฟาร์มจะได้รับเช้ือจากสัตว์หรือฝูงสัตว์ที่ติดเช้ือปล่อยเชื้อปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อม เมื่อแพะได้รับเช้ือก็จะ
แพร่กระจายโรคในฟาร์ม และการไม่มีประวัติการทดสอบโรค พบว่าการนําสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ได้
รับการทดสอบโรค เป็นทางลัดการนําเช้ือเข้าสู่ฟาร์มโดยตรงแม้ว่าจะมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงอ่ืนแล้วก็
ตาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ยังขาดความย่ังยืน มีความจําเป็นจะต้องนําแพะจากภายนอกมา
เพ่ิมขนาดฝูงหรือทดแทน  หากไม่มีการตรวจสอบประวัติทดสอบโรคของแหล่งที่มาอย่างเข้มงวด  ฟาร์มจะ
ได้รับเช้ือและแพร่กระจายโรคจากการกิน สัมผัสใกล้ชิด หรือผสมพันธ์ุ ทําให้โรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว   

การพบความชุกโรคในระดับตํ่ามาก ทําให้มีความเช่ือมั่นว่าการดําเนินการเข้าสู่ระยะปลอดโรค  
ในการใช้มาตรการทดสอบและทําลายน้ัน เมื่อดําเนินการต่อเน่ืองความชุกโรคจะลดลง ค่าทํานายผลบวกลดลง 
เพ่ิมสัดส่วนของผลบวกผิด จะทําให้เกิดการทําลายสัตว์ไม่เป็นโรคอยู่เรื่อยไป จํานวนผลบวกผิดจะไม่
เปลี่ยนแปลงแม้โรคถูกขจัดไปแล้ว (Thrusfield, 2005)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการทดสอบสามารถทําได้ ดังน้ี 
1) การเจาะตรวจทดสอบซ้ํา , 2) การตรวจยืนยันด้วยวิธี อ่ืน โดยใช้ RBT ทดสอบคัดกรอง และใช้ 
complement fixation ทดสอบยืนยัน จะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาผลบวกผิดเป็นรายตัว เน่ืองจากมักพบว่า
ตัวอย่างที่ทดสอบด้วย RBT ให้ผลบวก แต่ทดสอบด้วย complement fixation ให้ผลลบ  มีน้อยที่จะพบว่า 
RBT ให้ผลลบแต่ complement fixation ให้ผลบวก (Blasco et al., 1994)  ในที่ซึ่งความชุกโรคตํ่าน้ันแม้ใช้
วิธีทดสอบที่มีความจําเพาะสูงก็ไม่สามารถแก้ไขค่าทํานายผลบวกให้ดีขึ้นเพียงพอได้ และ RBT เป็นการทดสอบ
ที่จัดว่าไวเกิน (ความจําเพาะสูง) อยู่แล้ว  การควบคุมโรคในระดับประชากรจะต้องมุ่งมาใช้การทดสอบที่มี
ความไวสูงมาช่วยปรับปรุงในการตรวจหาผลลบผิดที่ยังแฝงอยู่ในฝูง (Stevenson, 2008), 3) ใช้ปัจจัยเสี่ยง
เป็นตัวกําหนดเป้าหมายการทดสอบแทนที่การทดสอบทั่วไป  เน่ืองจากความชุกโรคที่สูงกว่าในกลุ่มมีปัจจัยจะ
ทําให้ค่าทํานายผลบวกดีขึ้น,  4) ปรับการเฝ้าระวังโรคให้เป็นไปตามสถานภาพโรค จากการสํารวจความชุกโรค
เป็นการยืนยันสถานภาพปลอดโรค โดยวางแผนสุ่มตัวอย่างเป็นระบบเป็นช้ันภูมิสําหรับ ฟาร์มรายย่อยทั่วไป 
ฟาร์มปลอดโรค ฟาร์มมีปัจจัยเสี่ยง ฟาร์มไม่มีปัจจัยเสี่ยง และ  5) ส่งเสริมฟาร์มปลอดโรคเป็นแหล่งแพะปลอด
โรคหลีกเลี่ยงการนําโรคเข้ามาเพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่  



 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. การตรวจทดสอบด้วย RBT มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมในการใช้ทดสอบคัดกรอง  จากการที่
พบว่าความชุกโรคปรากฏอยู่ในระดับตํ่าและจากคุณสมบัติการทดสอบทําให้มีการประมาณว่าความชุกโรคมีค่า
เป็น 0  เขตพ้ืนที่ที่ตรวจสอบเข้าสู่ระยะปลอดโรค   

2. ควรปรับปรุงมาตรการแนวทางดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานภาพโรค โดยการปรับแนว
ทางการตรวจทดสอบ การสุ่มเก็บตัวอย่าง การส่งเสริมฟาร์มปลอดโรค 
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ภาคผนวก 1 

การจําแนกผลในตาราง 2X2 

คุณสมบัติการทดสอบ RBT 

 ฝูงเป็นโรค ฝูงไม่เป็นโรค รวม 
ผล + ผลบวกถูก 

a 
ผลบวกผิด 

b 
ผลบวก 

a+b
ผล – ผลลบผิด 

c 
ผลลบถูก 

d 
ผลลบ 

c+d
 รวมเป็นโรค 

a+c 
รวมไม่เป็นโรค 

b+d 
รวม 

a+b+c+d
 
 
 
 
 
 

ผลการตรวจ 

 เป็นโรค ไม่เป็นโรค รวม 
ผล + ผลบวกถูก 

a 
ผลบวกผิด 

b 
ผลบวก 

a+b
 

11
ผล – ผลลบผิด 

c 
ผลลบถูก 

d 
ผลลบ 

c+d
 
2,219

 รวมเป็นโรค 
a+c 

รวมไม่เป็นโรค 
b+d 

รวม 
a+b+c+d

 
2,230

 
 
 
 
 

การวินิจฉัย 

 เป็นโรค ไม่เป็นโรค รวม 
ผล + ผลบวกถูก 

a 
ผลบวกผิด 

b 
ผลบวก 

a+b 11
ผล – ผลลบผิด 

c 
ผลลบถูก 

d 
ผลลบ 

c+d 2,219
 รวมเป็นโรค 

a+c 
รวมไม่เป็นโรค 

b+d 
รวม 

a+b+c+d 2,230

ความชุกโรคปรากฎ
AP = 11/2,230

ความชุกโรคจริง
TP= a/2,230 = ?

ความไว (sensitivity, Se) 
= a/a+c ,  ≈0.670 

ความจําเพาะ (specificity} Sp) 
= d/b+d ,  ≈0.915

ค่าทํานายผลบวก หรือ 
โอกาสผลบวกถูกต้อง  
PPV= a/a+b =a/11 = ?

ค่าทํานายผลลบ หรือ 
โอกาสผลลบถูกต้อง  
NPV= d/c+d =d/2,219 = ?

อัตราส่วนโอกาสเป็นโรคในฝูงเป็นโรค
เปรียบเทียบกับฝูงไม่เป็นโรค  หากเป็นผลบวก 
Likelihood Ratios for positive test  
= [a/a+c] / [b/b+d] 

อัตราส่วนโอกาสเป็นโรคในฝูงเป็นโรค
เปรียบเทียบกับฝูงไม่เป็นโรค  หากเป็นผลลบ 
Likelihood Ratios for negative test  
= [c/a+c] / [d/b+d] 

ตัวประมาณ 
TP= AP+Sp-1  
     Se+Sp-1 

ตัวประมาณ 
PPV=            Se x TP            . 
      (Se x TP + (1–Sp) x (1–TP)

ตัวประมาณ 
NPV=        Sp x (1–TP)            . 
      (1-Se) x TP + Sp x (1–TP)



 

 

 

ภาคผนวก 2 

สาเหตุที่ค่าทํานายผลบวก (positive predictive value; PPV) เป็นลบ และ ค่าทํานายผลลบ (negative 
predictive value; NPV) มากกว่า 1  
 
ในความเป็นจริงค่า positive predictive value (PPV) และ negative predictive value (NPV) จะอยู่
ระหว่าง 0-1 หรือ 0-100% อย่างไรก็ตาม การคํานวณ True prevalence (TP) ด้วยสูตร Rogan-Gladen 
estimator ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มีข้อจํากัด 2 ประการ ดังน้ี 
ประการแรกคอื เมื่อค่าผลบวกจากการทดสอบ (apparent prevalence, AP) มีค่าตํ่ากว่าความน่าจะเป็นของ
ผลบวกผิด (1-Sp) ค่า True prevalence (TP) จากการคํานวณจะเป็นลบ ซึ่งแสดงได้ดังน้ี 
Rogan-Gladen Estimator for True Prevalence (TP) 

TP=AP+Sp-1/Se+Sp-1 
AP=11/2230 =0.004933  =.4933% 
Sp=0.915   =91.5% 
Se=0.67   =67%  

แทนค่า 
TP =(0.004933+0.915-1)/(0.67+0.915-1)   
TP = -0.13687      

ในที่น้ี AP=0.004933 น้อยกว่า 0.085 (1-Sp; 1-.915=0.085) TP จึงมีค่าเป็นลบดังที่กล่าวในตอนต้น และ
เมื่อค่า TP เป็นลบ ในการคาํนวณ ค่า positive predictive value(PPV)  จึงน้อยกว่า 0 และค่า negative 
predictive value(NPV) มีค่ามากกว่า 1 จากการแทนคา่ในสมการตามภาคผนวก 1 ดังน้ี 

PPV=Se*TP/(Se*TP+(1-Sp)*(1-TP))  
แทนค่า 

PPV= (0.67*-0.13687)/(0.67*-0.13687+(1-0.915)*(1+0.13687)) 
PPV= -18.597 (ต่างจากผลในการศึกษาเล็กน้อยจากการปัดตัวเลข) 
NPV = Sp*(1-TP)/((1-Se)*TP)+(Sp*(1-TP)) 

แทนค่า 
 NPV = (0.915*(1-(-0.13687)))/((1-0.67)*(-0.13687)+0.915*(1-(-0.13687)))  
 NPV = 1.0454 
ข้อจํากัดประการที่สองของ Rogan-Gladen estimator คือ สมการน้ีต้ังบนพ้ืนฐานที่ว่า ค่า Sp และ Se เป็น
ค่าจริงและตายตัว ไม่สามารถระบุปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อค่า Sp และ Se ในแต่ละสถานการณ์ได้  ดังที่
คณะผู้จัดทํากล่าวถึงว่า “นอกจากน้ันยังเป็นผลจากความไวและความจําเพาะของการทดสอบที่ผันแปรไปได้



 

จากการมีจุลชีพที่ให้ปฏิกริยาข้าม, การให้ผลน้อยจากอิทธิพลการติดเช้ือที่ตํ่า ตลอดจนประสบการณ์ของ
ผู้ตรวจ (Speybroeck et al., 2012)” ซึ่งหากสามารถนําปัจจัยที่มีผลเข้าสู่การคํานวณได้จะปรับให้ค่า TP ที่
ได้อยู่ในช่วง 0-1 ตามหลักการที่เป็นจริง  
ข้อสรุปจากการศึกษาครั้งน้ี จึงกล่าวว่า “การทดสอบ RBT มีความเหมาะสมในการใช้ทดสอบคัดกรอง  แต่การ

ที่ความชุกโรคอยู่ในระดับตํ่ามากหรือมีค่าเข้าใกล้ 0 ทําให้ค่าทํานายผลบวกมีค่าลดตํ่าหรือไม่น่ายอมรับได้” 

จากการคํานวณตามสูตร Rogan-Gladen estimator 


