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Abstract

Objective—To determine seroprevalence of antibody titers against Burkholderia pseudomallei in Asian
elephants in Thailand.
Materials and Methods—A total of 485 serum samples were collected from Asian elephants in 5

parts of Thailand (64 from Northern, 77 from North eastern, 121 from Central, 182 from Eastern,
and 41 from Southern parts) between June 2010 and November 2011. Antibody titers against Burkholderia pseudomallei were determined by indirect hemagglutination test with the cut-off value ≥
1:160 for a positive sample. Data analysis was done using descriptive statistics and Chi-square test.
Results—Overall seroprevalence was 25.36% (123/485). The seroprevalence was the highest in
Northeastern part 50.65% (39/77), followed by Eastern, Southern, Central, and Northern parts
24.18% (44/182), 21.95% (9/41), 19.01% (23/121) and 12.50% (8/56), respectively. The seroprevalence in North eastern was significantly higher than that in Northern (Odd ratio (OR) = 7.18,
95% confidence interval (CI) = 3.03, 17.06), in Central (OR= 4.37, 95%CI = 2.31, 8.27), in Eastern
(OR = 3.22, 95%CI = 1.84, 5.64), and in Southern (OR = 3.65, 95%CI = 1.54, 8.66).
Conclusion—In this study, the seroprevalence of antibody titers against Burkholderia pseudomallei in Asian elephants in Thailand was the highest in Northeastern.
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ความชุกทางซีรัมวิทยาของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ใน
ช้ างเอเชียในประเทศไทย โดยวิธีอนิ ไดเร็ค ฮีแม็กกลูตเิ นชั่น
ปฏิพทั ธ์ พันธ์ชูเพชร1, สมโภชน์ วีระกุล2*, พีระพล สุ ขอ้วน3, ภัทร เจริ ญพันธุ์4, มาโนชญ์ ยินดี5

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ หาความชุกของระดับแอนติบอดี้ไตเตอร์ต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในช้าง
เอเชียในประเทศไทย
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ตัวอย่างซีรั่มจากช้างเอเชียในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย (ภาคเหนือ 64
เชือก, ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 77 เชือก, ภาคกลาง 121 เชือก, ภาคตะวันออก 182 เชือก และภาคใต้
41 เชือก) รวมจ�ำนวน 485 เชือก ที่เก็บตัวอย่างระหว่างเดือนมิถุนายน 2553 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554
น�ำมาตรวจหาแอนติบอดีไตเตอร์ต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วยวิธี indirect hemagglutination test โดยก�ำหนดค่าตัดผลบวก (Cut-off value) ที่ ≥ 1:160
ผลการศึกษา พบความชุกของการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ร้อยละ 25.36 (123/485) โดย
ภูมิภาคที่พบความชุกมากที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบร้อยละ 50.65 (39/77) รองลงมาคือ
ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ พบร้อยละ 24.18 (44/182), 21.95 (9/41), 19.01
(23/121) และ 12.50 (8/56) ตามล�ำดับ ซึ่งความชุกของการติดเชื้อดังกล่าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สู งกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญจากในภาคเหนือ (Odd ratio (OR) = 7.18; 95% Confidence interval (95%
CI), 3.03-17.06; P<0.001) ภาคกลาง (OR = 4.37; 95% CI, 2.31-8.27; P<0.001) ภาคตะวันออก (OR
= 3.22; 95% CI, 1.84-5.64; P<0.001) และภาคใต้ (OR = 3.65; 95% CI, 1.54-8.66; P = 0.003)
ข้ อสรุป จากการศึกษานี้ ความชุกของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในช้างเอเชียในประเทศไทย
พบได้สูงสุ ดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. 2555;22(2):132-140.		
http://vmj.kku.ac.th/
ค�ำส� ำคัญ: Burkholderia pseudomallei, Indirect hemagglutination test ช้างเอเชีย โรคเมลิออยโดสิ ส
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บทนำ�
เชื้อ Burkholderia pseudomallei เป็ นสาเหตุทำ� ให้เกิดโรคเมลิออยโดสิ ส (Melioidosis) เป็ น
แบคทีเรี ยแกรมลบชนิดแท่ง ติดสี ที่ส่วนปลายทั้ง 2 ข้าง ลักษณะคล้ายเข็มซ่อนปลาย สามารถเจริ ญ
เติบโตภายในเซลล์ เป็ นแบคทีเรี ยที่เจริ ญในธรรมชาติ ใช้ออกซิเจน เคลื่อนไหวได้ และไม่สร้างสปอร์
อยูใ่ นสกุล Burkholderia มีลกั ษณะเฉพาะคือ มีกลิ่นคล้ายกลิ่นดินหลังฝนตก ทนทานต่อสภาวะต่างๆ
ได้ดี ทั้งในน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในน�้ำยาฟอกขาว ในภาวะความเป็ นกรด (pH 4.5) ในอุณหภูมิที่ต่างกัน
สภาวะการขาดน�้ำ และการขาดสารอาหารเป็ นระยะเวลานาน [1, 2] ระยะฟักตัวของเชื้อไม่แน่นอน
โดยโรคนี้ จดั เป็ นโรคประจ�ำถิ่นของประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้แก่ พม่า ไทย
มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศแถบอินโดจีน และตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย
[3-5] ประเทศไทยพบอุบตั ิการณ์ของโรคได้สูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบได้ท้งั ในคน สัตว์ และ
สิ่ งแวดล้อม อาทิ ดินและน�้ำ [6]
การวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิ สมีหลายวิธี ได้แก่ การเพาะเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม
ถือเป็ นวิธีมาตรฐาน สามารถระบุการติดเชื้อได้ชดั เจนที่สุด ใช้เวลานาน 1-2 วัน ปั จจุบนั มีการพัฒนา
เทคนิคต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจหาแอนติเจนโดยวิธี ELISA, Indirect immunofluorescence test
และ Latex agglutination การตรวจหาแอนติบอดีโดยวิธี Agglutination, Complement fixation test
(CF), Indirect hemagglutination test (IHA), Indirect fluorescent antibodies staining (IFA), ELISA,
Gold blot, Dot immunoassay และ Immunochromatographic test รวมถึงการวินิจฉัยโดยอาศัยเทคนิค
ทางอณูชีววิทยา (PCR) โดยแต่ละวิธีจะมีความแตกต่างกันออกไป บางวิธีอาจต้องใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์
ที่มีราคาแพง และผูท้ ำ� การตรวจวินิจฉัยต้องมีความช�ำนาญ [7] วิธีที่นิยมและได้ผลเร็ วคือการตรวจ
ทางซี ร่ัมวิทยา ด้วยวิธี indirect hemagglutination test เป็ นการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในซีรั่มของผูป้ ่ วย ซึ่งจะจับกับแอนติเจนของเชื้อ B. pseudomallei ที่เคลือบบนเม็ด
เลือดแดง ท�ำให้เกิดปฏิกิริยาเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า [8]
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ หาความชุกของระดับแอนติบอดี้ไตเตอร์ต่อเชื้อ Burkholderia
pseudomallei ในช้างเอเชียในประเทศไทย เพือ่ ให้ทราบถึงสภาวะของภูมิคุม้ กันต่อโรคเมลิออยโดสิ ส
และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนป้ องกัน และควบคุมโรคเมลิออยโดสิ สต่อไป

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
สัตว์ และการเก็บตัวอย่ าง
ช้าง สายพันธุ์เอเชีย (Elephas maximus) ที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยง
เหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2554 จ�ำนวน 496 เชือก คละเพศ
อายุ 2-70 ปี แบ่งเป็ น (1) ช้างเอเชียในพื้นที่ภาคเหนือ (จ.ล�ำปาง) จ�ำนวน 75 เชือก (2) ช้างเอเชียใน
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พื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (จ.สุ รินทร์) จ�ำ นวน 77 เชื อ ก (3) ช้า งเอเชี ย ในพื้ น ที่ ภ าคกลาง
(จ.กาญจนบุรี) จ�ำนวน 121 เชือก (4) ช้างเอเชียในพื้นที่ภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี) จ�ำนวน 182 เชือก
และ (5) ช้างเอเชียในพื้นที่ภาคใต้ (จ.ภูเก็ต) จ�ำนวน 41 เชือก
เก็บเลือดจากหลอดเลือดด�ำบริ เวณหลังใบหู (marginal ear vein) ของช้างเอเชีย ประมาณ 5-10
มิลลิลิตร ท�ำการแยกเอาซีร่ัมโดยเครื่ องปั่นเหวีย่ ง และเก็บซี รั่มที่อุณหภูมิ -20oC เพื่อใช้ในการตรวจ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการต่อไป
การตรวจวินิจฉัยทางห้ องปฏิบัติการ
น�ำซีรั่มมาท�ำการทดสอบทางซีรั่มวิทยาด้วยวิธี IHA และก�ำหนดค่าตัดผลบวก (cut-off value)
ที่ ≥1:160 โดย ณ จุดตัดนี้จะมีความไวและความจ�ำเพาะที่เหมาะสมที่สุดคือร้อยละ 88.6 และร้อยละ
93.3 ตามล�ำดับ ซึ่ งถ้าค่าแอนติบอดี้ไตเตอร์นอ้ ยกว่า 1:160 ถือว่าให้ผลเป็ นลบ (negative) แต่ถา้ ค่า
แอนติบอดี้ไตเตอร์มากกว่าหรื อเท่ากับ 1:160 ถือเป็ นบวก (positive) [8]
การตรวจวินิจฉัยโดยวิธี Indirect hemagglutination test (IHA)
การตรวจวินิจฉัยโดยวิธี IHA จะใช้ชุดทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดยมีหลัก
การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิ สด้วยการตรวจหาแอนติบอดี้จำ� เพาะต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในซี ร่ั ม ของผู ้ป่ วย ซึ่ งจะจั บ กั บ แอนติ เ จนของเชื้ อ Burkholderia pseudomallei ที่เคลือบบนเม็ดเลือดแดง ท�ำให้เกิดปฏิกิริยาเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง สามารถมองเห็นด้วยตา
เปล่า ผูป้ ่ วยโรคเมลิ ออยโดสิ สจะมี ระดับแอนติ บอดี จำ� เพาะต่อเชื้ อ Burkholderia pseudomallei สู งกว่าคนปกติ
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
เปรี ยบเทียบความชุกของการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในช้างแต่ละภูมิภาค โดย
ค�ำนวณหา Odd ratio (OR) พร้อมช่วงความเชื่อมัน่ (95% CI) โดยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์
(logistic regression) ทดสอบความแตกต่างของความชุกดังกล่าวด้วยสถิติ Chi - square test การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรม SPSS for Windows version 17

ผลการศึกษา
จากตัวอย่างเลือดช้างทั้งหมด 496 เชือก ตัวอย่างเลือดช้าง จ�ำนวน 11 เชือกถูกตัดทิ้งไป
เนื่องจากข้อมูลประกอบประวัติชา้ งไม่สมบูรณ์ ดังนั้น จึงเหลือจ�ำนวนตัวอย่างช้างที่ใช้ในการศึกษา
ทั้งหมดเท่ากับ 485 เชือก และผลการตรวจภูมิคุม้ กันต่อโรคเมลิออยโดสิ สในช้างเอเชียในประเทศไทย
จ�ำนวน 485 เชือก ตรวจพบช้างที่ให้ผลบวกต่อภูมิคุม้ กันโรคเมลิออยโดสิ ส จ�ำนวน 123 เชือก และ
ตรวจพบช้างที่ให้ผลลบต่อภูมิคุม้ กันโรคเมลิออยโดสิ ส จ�ำนวน 362 เชือก คิดเป็ นร้อยละ 25.36 และ
74.64 ตามล�ำดับ (Table 1) และเมื่อแยกการจ�ำแนกตามระดับแอนติบอดี้ไตเตอร์ พบภูมิคุม้ กันต่อเชื้อ
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Burkholderia pseudomallei จ�ำนวนมากที่สุดที่ระดับ 1:80 คิดเป็ นร้อยละ 26.80 (Table 2)
เมื่อเปรี ยบเทียบการตรวจภูมิคุม้ กันต่อโรคเมลิออยโดสิ สในช้างเอเชียในพื้นที่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ของประเทศไทย พบความชุกจากผลการ
ตรวจพบภูมิคมุ ้ กันโรคเมลิออยโดสิ สในช้างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความแตกต่างกันทางสถิติ
กับภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ (P<0.05) (Table 3) แต่ผลการเปรี ยบเทียบการ
ตรวจภูมิคุม้ กันต่อโรคเมลิออยโดสิ สในช้างเอเชียในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)

วิจารณ์
ผลการตรวจภูมิคุม้ กันโรคเมลิออยโดสิ สในช้างเอเชียในประเทศไทยโดยวิธี IHA โดยจะ
ท�ำการตัดสิ น ณ จุดตัด (cut off) ที่ 1:160 พบความชุกเท่ากับร้อยละ 25.36 ซึ่ งเมื่อเทียบกับรายงานการ
เกิดโรคในโค แพะ แกะ สุ กร และกวาง จากการสุ่ มตัวอย่างใน 18 จังหวัดทัว่ ประเทศไทย พบความ
ชุกร้อยละ 1.60 [9] ช้างในประเทศไทยถือว่ามีความไวต่อการเกิดโรคเมลิออยโดสิ สสูง โดยการตรวจ
ภูมิคุม้ กันโรคเมลิออยโดสิ สนี้เป็ นการตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei ไม่ได้
เป็ นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้ อ Burkholderia pseudomallei ดังนั้นผลการตรวจวินิจฉัยโรคดัง
กล่าวอาจเป็ นการตรวจพบเนื่องมาจากสัตว์เคยสัมผัสกับเชื้อ Burkholderia pseudomallei มาก่อน ซึ่ ง
เป็ นการบ่งชี้ให้เห็นว่าช้างอาจมีการได้รับเชื้อ Burkholderia pseudomallei ปนเปื้ อนมากับสิ่ งแวดล้อม
เช่นจากดินหรื อจากน�้ำ หรื อมาจากอาหารที่เจ้าของช้าง ควาญช้าง หรื อผูด้ ูแลเลี้ยงดูชา้ งน�ำมาให้กบั
ช้างกิน หรื อมาจากช้างเชือกอื่นได้รับเชื้ออยูก่ ่อนแล้ว และมาแพร่ เชื้อให้กบั ช้างเชือกอื่นๆ และด้วย

Table 1. Seroprevalence of Burkhoderia pseudomallei in Asian Elephants in Thailanda
Region

No. of samples

No. of positive samples No. of negative samples
(%)
(%)
Northern
64
8 (12.50)
56 (87.50)
North Eastern
77
39 (50.65)
38 (49.35)
Central
121
23 (19.01)
98 (80.99)
Eastern
182
44 (24.18)
138 (75.82)
Southern
41
9 (21.95)
32 (78.05)
TOTAL
485
123 (25.36)
362 (74.64)
a
The seroprevalence was determined by indirect hemagglutination test.
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Table 2. Levels of Antibody Titers against Burkhoderia pseudomallei in Asian Elephants in
Thailanda
Antibody titers
No. of samples
<1:20
20
1:20
109
1:40
103
1:80
130
1:160
70
1:320
31
1:640
13
1:1,280
6
1:2,560
2
1:5,120
1:10,240
1
TOTAL
485
a
The antibody titers were determined by indirect hemagglutination test.

Percentage (%)
4.12
22.47
21.24
26.80
14.43
6.39
2.68
1.24
0.41
0.21
100

Table 3. Odd Ratio of Seroprevalence of Burkhoderia pseudomallei in Asian Elephants in
North Eastern vs Other Regions of Thailand
Region Comparisons
North eastern vs Northern
North eastern vs Central
North eastern vs Eastern
North eastern vs Southern

Odd ratio (95% CI)
7.18 (3.03 to 17.06)
4.37 (2.31 to 8.27)
3.22 (1.84 to 5.64)
3.65 (1.54 to 8.66)

P-value
<0.001
<0.001
<0.001
0.003

ข้อจ�ำกัดอีกอย่างหนึ่งของการตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิ สด้วยวิธี IHA คือไม่สามารถแยกสัตว์ที่
มีการติดเชื้อปั จจุบนั จากสัตว์ที่เคยมีการติดเชื้อมาก่อน
โดยผลการตรวจวินิจฉัยโดยการตรวจหาภูมิคุม้ กันของเชื้อนั้น เมื่อใช้จุดตัดที่แตกต่างกันจะ
พบความชุกของการเกิดโรคในสัตว์ในระดับที่ต่างกัน รายงานการส�ำรวจการติดเชื้อ Burkholderia
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pseudomallei โดยการเพาะเชื้อเปรี ยบเทียบกับการตรวจหาภูมิคุม้ กันต่อเชื้อด้วยวิธี IHA พบว่าในราย
ที่โลหิ ตเป็ นพิษจากโรคเมลิออยโดสิ สมีแอนติบอดี้ไตเตอร์ที่ระดับ 1:80 ส่ วนในรายที่ป่วยแบบเรื้ อรัง
มีค่าแอนติบอดี้ไตเตอร์ 1:160 การวินิจฉัยโรคโดยใช้วธิ ี IHA นี้ พบว่า มีความไวและความจ�ำเพาะ
แตกต่างกันตามค่า cut off titer ที่ใช้ [10] มีรายงานการแปลผลกับตัวอย่างที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรค เมื่อใช้ค่า ณ จุดตัดที่ ≥ 1:40 พบว่ามีความจ�ำเพาะเพียงร้อย 69 และหากใช้ค่า ณ จุดตัดที่ ≥
1:160 จะมีค่าความไว ความจ�ำเพาะ และค่าความแม่นย�ำเป็ นร้อยละ 77, ร้อยละ 92 และร้อยละ 89 ตาม
ล�ำดับ [11] นอกจากนี้มีรายงานว่าในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ควรอ่านผล ณ จุดตัดที่ ≥ 1:80 ซึ่ ง
จะให้ความไวและความจ�ำเพาะเป็ นร้อยละ 70 และร้อยละ 95 ตามล�ำดับ [12] การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เลือก
ใช้ชุดทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ งมีความเหมาะสมมากที่สุด คือมีค่าความไว ค่าความ
จ�ำเพาะ และค่าความแม่นย�ำ เท่ากับร้อยละ 88.57, ร้อยละ 93.27 และร้อยละ 91.40 ตามล�ำดับ ที่จุดตัด
1:160 [8]
จากการวิจยั พบว่าความชุกของการติดเชื้อโรคเมลิออยโดสิ สในช้างเอเชีย ระหว่างพื้นที่ภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยวิธี IHA โดยจะท�ำการ
ตัดสิ น ณ จุดตัด (antibody titer) ที่ 1:160 พบความชุกของการเกิดโรคเมลิออยโดสิ สสู งที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ คือพบร้อยละ 50.65 รองลงมาคือภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง และภาค
เหนือ พบความชุกร้อยละ 24.18, 21.95, 19.01 และ 12.50 ตามล�ำดับ ซึ่ งความชุกของการเกิดโรคเมลิ
ออยโดสิ สในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีความแตกต่างกับภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) เนื่องมาจากประเทศไทยเป็ นพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด
ของโรค (endemic area) และมีการศึกษาคุณสมบัติของดินที่สุ่มตัวอย่างมาจากจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน
344 ตัวอย่าง จาก 24 อ�ำเภอ พบเชื้อ Burkholderia pseudomallei ใน 13 อ�ำเภอ (คิดเป็ นร้อยละ 54.2)
พบทั้งเชื้อ Burkholderia pseudomallei และเชื้อ Burkholderia thailandensis ใน 5 อ�ำเภอ (คิดเป็ นร้อย
ละ 20.8) โดยส่ วนใหญ่เชื้อจะอยูล่ ึกจากหน้าดิน 30 ซม. ในสภาพที่เป็ นกรด (pH 5.0-6.0) มีความชื้น
มากกว่าร้อยละ 10 และมีปริ มาณก๊าซออกซิเจนและไนโตรเจนสู ง [13] ซึ่ งลักษณะของดินดังกล่าวนี้
เป็ นลักษณะที่เอื้อต่อการมีชีวติ อยูข่ องเชื้อ Burkholderia pseudomallei และพบความชุกของการตรวจ
พบเชื้อในดินพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมากกว่าภาคอื่นๆ ถึงร้อยละ 20.4 [14] ซึ่ งสอดคล้องกับ
การพบความชุกของการเกิดโรคเมลิออยโดสิ สในช้างไทย โดยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือพบความชุก
ของการเกิดโรคมากกว่าภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 7.18 เท่า, 4.37 เท่า, 3.22 เท่า
และ 3.65 เท่า ตามล�ำดับ ส่ วนความชุกของการติดเชื้อโรคเมลิออยโดสิ สในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต้พบว่าทั้ง 4 ภาค ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยทั้ง 4 ภาค
พบช้างที่มีภมู ิคุม้ กันต่อโรคทุกภูมิภาค
สรุ ปจากการวิจยั จะเห็นได้วา่ โรคเมลิออยโดสิ สที่มาสาเหตุมาจากเชื้อ Burkholderia pseudo-
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mallei ยังเป็ นปั ญหาและพบได้กบั ช้างในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มี
รายงานการระบาดของโรคเมลิออยโดสิ ส คือภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย ดังนั้นควร
ที่จะให้ความส�ำคัญกับช้างในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็ นพิเศษ อย่างไรก็ตาม
ไม่ควรละเลยการดูแลช้างในภูมิภาคอื่นเช่นกัน
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