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RESEARCH ARTICLE
Seroprevalence and Risk Factors of
Brucella melitensis and Caprine Arthritisencephalitis Virus in Goats in the Western
Thailand
Chongmas Antarasena1*, Trakarnsak Paethaisong1, Philaiphon Chetiyawan1

Abstract

Objectives—Brucellosis and caprine arthritis-encephalitis are infectious diseases caused by Brucella
melitensis and caprine arthritis-encephalitis virus (CAEV) respectively. They are the important persistent
diseases of goats that affect productivity. This study explored information to support disease control plan.
The study objectives were to determine seroprevalence of B. melitensis and CAEV infections in goats in
the western provinces of Thailand and to identify potential risk factors associated with farms and goats
seropositivity.
Materials and Methods—A cross-sectional study was conducted between January and March 2012.
Target population is goats in 5 provinces of western Thailand namely; Kanchanaburi, Nakhon Pathom,
Prachuap Khiri Khan, Petchaburi and Ratchaburi. A total of 1,379 serum samples from 87 goat farms
were selected by stratified random sampling method. The indirect ELISA and complement fixation test
(CFT) were used to screen and confirm B. melitensis antibody detection, respectively. The presence of
CAEV antibody was determined using competitive ELISA. Risk factors associated with the seropositivity
were determined with 95% confident and using logistic regression analysis.
Results—The overall seroprevalence of brucellosis at the individual and herd levels were 5.08% and
18.39%, respectively. The highest prevalence was observed in Kanchanaburi province. The overall seroprevalence of CAE at the individual and herd levels were 1.81% and 9.20%, respectively. The highest
prevalence was observed in Petchaburi province. Statistical significance of association on animal level
was found between B. melitensis infection and mixed rearing goat and sheep (odds ratio (OR), 6.248;
95% CI, 3.063-12.745; P<0.001) and history of abortion (OR, 3.796; 95% CI, 2.305-6.254; P<0.001).
Logistic regression analysis showed that herd size (OR, 8.50; 95% CI, 3.09-23.43; P<0.001), shared rams
with other farms (OR, 2.81; 95% CI, 1.24-6.38; P<0.013) and the presence of goat with signs conformed
with CAE (OR, 3.45; 95% CI, 1.61-7.40; P<0.001) were risk factors associated with CAEV positivity on
individual level. There was no risk factor associated with B. melitensis and CAEV on herd level.
Conclusions—The results indicated that goats population particularly those reared in western provinces
of Thailand are at risk of B. melitensis and CAEV infections. The implementation of periodical test and
stamping-out measures should be established in order to reduce risk of both diseases in goats and B. meli-
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tensis infection in human.
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ความชุกทางซีรัมวิทยาและปัจจัยเสี่ ยงการติดเชื้อ Brucella
melitensis และ caprine arthritis-encephalitis virus ในแพะ
ภาคตะวันตกของประเทศไทย
ช้องมาศ อันตรเสน1*, ตระการศักดิ์ แพไธสง1, พิไลพร เจติยวรรณ1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ โรคบรู เซลโลซิสและโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะเป็ นโรคติดต่อชนิดเรื้ อรัง
ที่สำ� คัญและส่ งผลกระทบต่อการเพิ่มผลผลิตของแพะ มีสาเหตุเกิดจากเชื้อ Brucella melitensis และ
caprine arthritis-encephalitis virus (CAEV) ตามล�ำดับ การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อส�ำรวจความ
ชุกทางซี รัมวิทยาและปัจจัยเสี่ ยงที่มีความสัมพันธ์กบั การติดเชื้อ B. melitensis และ CAEV ในแพะที่
เลี้ยงในภาคตะวันตกของประเทศไทย เพื่อใช้ในการวางแผนก�ำจัดโรคและลดความสู ญเสี ยทาง
เศรษฐกิจ
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ท�ำการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2555 และ
สุ่ มเก็บตัวอย่างซีรัมแพะที่เลี้ยงในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทยแบบระดับชั้น ได้แก่
จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี และราชบุรี จากฟาร์มแพะ 87 ฟาร์ม รวมจ�ำนวน
1,379 ตัวอย่าง ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis ด้วยวิธี indirect ELISA และ complement
fixation test (CFT) ส่ วนการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV ใช้วธิ ี cELISA และศึกษาปั จจัยเสี่ ยง
ที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคทั้งสอง ทั้งแบบรายตัวและรายฝูง โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์ตวั แปรที่ต้ งั เป็ นสมมติฐานแบบการถดถอยโลจิสติก
ผลการศึกษา พบความชุกของโรคบรู เซลโลซิสในระดับรายตัวและรายฝูงที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
เท่ากับ 5.08% และ 18.39% ตามล�ำดับ โดยพบความชุกของโรคสู งสุ ดที่จงั หวัดกาญจนบุรี ส่ วนโรค
ข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะตรวจพบความชุกในระดับรายตัวและรายฝูงที่ระดับความเชื่อมัน่
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95% คิดเป็ น 1.81% และ 9.20% ตามล�ำดับ โดยพบความชุกของโรคสู งสุ ดที่จงั หวัดเพชรบุรี จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคทั้งสอง ด้วยวิธีวเิ คราะห์การถดถอยโลจิสติก พบ
ว่าปัจจัยเสี่ ยงที่มีความสัมพันธ์กบั การติดเชื้อ B. melitensis ในระดับรายตัว อย่างมีนยั ส�ำคัญได้แก่ การ
เลี้ยงแพะและแกะรวมกัน (odds ratio (OR), 6.248; 95% CI, 3.063-12.745; P<0.001) และการที่แพะ
ในฟาร์มมีประวัติการแท้ง (OR, 3.796; 95% CI, 2.305-6.254; P<0.001) ส่ วนปั จจัยเสี่ ยงที่มีความ
สัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV ในระดับรายตัวอย่างมีนยั ส�ำคัญได้แก่ขนาดของ
ฟาร์ม ( OR, 8.50; 95% CI, 3.09-23.43; P<0.001) การมีประวัตินำ� พ่อพันธุ์แพะไปผสมกับแพะฟาร์ม
อื่น (OR, 2.81; 95% CI, 1.24-6.38; P<0.013) และการที่เคยมีแพะในฟาร์มแสดงอาการเข้าได้ตาม
นิยามโรค CAE (OR, 3.45; 95% CI, 1.61-7.40; P<0.001) ทั้งนี้ไม่พบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ติดเชื้อ B. melitensis และ CAEV ในระดับรายฝูง
ข้ อสรุป ผลการศึกษาครั้งนี้บ่งชี้วา่ ยังคงมีการติดเชื้อ B. melitensis และ CAEV ในฝูงแพะที่เลี้ยงใน
ภาคตะวันตก ดังนั้นกรมปศุสตั ว์และผูเ้ กี่ยวข้องควรด�ำเนินการเฝ้ าระวังและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง
โดยตรวจคัดกรองโรค และท�ำลายแพะตัวที่ให้ผลบวก เพือ่ ก�ำจัดพาหะของโรค ลดความเสี่ ยงของการ
ติดเชื้อ B. melitensis ทั้งในคนและแพะร่ วมฝูง
วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. 2556;23(1):61-86.			
http://vmj.kku.ac.th/
ค�ำส� ำคัญ: ความชุกทางซีรัมวิทยา โรคบรู เซลโลซิ ส โรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ แพะ
ภาคตะวันตกของประเทศไทย
1
*

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ตูป้ ณ. 18 อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
ผู้เขียนทีใ่ ห้ การติดต่ อ : โทร. 0-3222-8419 โทรสาร. 0-3222-8379 ต่อ 114 E-mail: achongmas@gmail.com

บทนำ�
โรคบรู เซลโลซิส (caprine brucellosis) และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ (caprine
arthritis-encephalitis; CAE) เป็ นโรคติดเชื้อแบบแอบแฝง (persistent infection) ที่ส่งผลกระทบต่อ
การเพิ่มผลผลิตของแพะ แพะที่ติดเชื้อมักไม่แสดงอาการป่ วย หรื อป่ วยแบบเรื้ อรัง เชื้อโรคจะแฝงตัว
อยูใ่ นร่ างกายสัตว์ และเป็ นพาหะน�ำโรคตลอดชีวิต จึงก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างยาวนานและต่อ
เนื่อง พบการเกิดโรคทั้งสองในหลายประเทศทัว่ โลกที่มีการเลี้ยงแพะ ท�ำให้ประเทศต่างๆตระหนัก
ถึงความส�ำคัญ จึงได้กำ� หนดแผนและมาตรการควบคุม ป้ องกันและก�ำจัดโรคในระดับชาติ [1-2]
โรคบรู เซลโลซิสในแพะ เป็ นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่มีความส�ำคัญทางสาธารณสุ ข
มีสาเหตุเกิดจากเชื้อ Brucella melitensis ซึ่งเป็ นเชื้อแบคทีเรี ยชนิดแกรมลบ มีความรุ นแรงในการก่อ
โรคในคนได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อ Brucella spp. อื่น แพะทุกสายพันธุ์มีความไวต่อการติดเชื้อ
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แพะติดเชื้อ B. melitensis โดยการกินหรื อสัมผัสเชื้อที่อยูใ่ นสารคัดหลัง่ ต่างๆ ทั้งนี้แม่แพะจะขับเชื้อ
ปริ มาณสู งออกมาพร้อมลูกแท้ง รก สารคัดหลัง่ จากมดลูกและช่องคลอดในระหว่างคลอดหรื อแท้ง
ลูกได้นานอย่างน้อย 2-3 เดือนหลังตกลูก รวมทั้งติดต่อผ่านทางเยือ่ เมือกของอวัยวะระบบสื บพันธุท์ ้ งั
เพศผูแ้ ละเพศเมีย เชื้อที่เข้าสู่ร่างกายจะเพิม่ จ�ำนวนในเซลล์ของต่อมน�้ำเหลืองบริ เวณใกล้เคียง จากนั้น
จะแพร่ กระจายไปอวัยวะต่างๆ ได้แก่ เต้านม ต่อมน�้ำเหลือง ม้ามและอวัยวะสื บพันธุ์ ในสัตว์ที่ต้ งั ท้อง
เชื้อในกระแสเลือดจะผ่านเข้าสู่ มดลูกท�ำให้สตั ว์แท้งลูก เกิดรกค้าง การแท้งพบในแม่แพะที่ต้ งั ท้อง
ครั้งแรกโดยสัตว์จะแท้งลูกเพียงครั้งเดียว และพบในเดือนที่ 3 หรื อ 4 ของระยะการตั้งท้อง [2] แพะ
เพศผูจ้ ะแสดงอาการอัณฑะอักเสบ (orchitis) ท่อน�ำน�้ำเชื้ออักเสบ (epididymitis) อาจพบข้ออักเสบ
ร่ วมด้วย พ่อพันธุ์จะขับเชื้อออกผ่านทางน�้ำเชื้อ (semen) เป็ นเวลานานหรื อตลอดชีวติ ผูท้ ี่ทำ� งานใกล้
ชิดกับสัตว์ที่เป็ นโรค จึงมีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อสูงจากการสัมผัสโดยตรงกับรก ลูกแท้ง ซึ่งอาจติด
เชื้อโดยการกินหรื อทางการหายใจ บุคคลทัว่ ไปติดเชื้อได้โดยบริ โภคน�้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมที่
ไม่ผา่ นกระบวนการฆ่าเชื้อ [3]
แพะที่ติดเชื้อ B. melitensis ร่ างกายจะสร้างแอนติบอดีปริ มาณสูงหลังการติดเชื้อ 2-4 สัปดาห์
และคงอยูย่ าวนาน การตรวจทางซีรัมวิทยาเป็ นวิธีมาตรฐานวิธีหนึ่งที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
ประเทศแนะน�ำให้ใช้ตรวจเพือ่ ค้นหาแพะที่เป็ นพาหะน�ำเชื้อ Brucella ภายในฝูง วิธีที่นิยมใช้กนั มาก
ในห้องปฏิบตั ิการได้แก่ Rose bengal test (RBT), Complement fixation test (CFT) และ Enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) ในการด�ำเนินงานตามแผนการก�ำจัดโรคบรู เซลโลซิ สในฝูงที่
ติดเชื้อ เพื่อคัดทิ้งแพะตัวที่เป็ นพาหะน�ำโรคนั้น European Commission [3] แนะน�ำให้ใช้การตรวจ
หลายวิธีร่วมกัน เช่น RBT ร่ วมกับ CFT ส่ วนวิธี indirect ELISA (iELISA) เป็ นวิธีที่มีความไวสู งเช่น
เดียวกับวิธี RBT และ CFT และสามารถตรวจตัวอย่างซี รัมจ�ำนวนมากพร้อมกัน ปั จจุบนั จึงนิยมใช้
ในการตรวจเพื่อคัดกรองโรค ทั้งในระดับฝูงและรายตัว [3-4]
ในประเทศไทยมี ผูส้ �ำ รวจความชุ ก ของโรคบรู เ ซลโลซิ ส ในแพะในหลายพื้ น ที่ ข อง
ประเทศไทย พรทิพย์และคณะ [5] และ พรทิพย์และอรรถพร [6] ศึกษาสภาวะโรคบรู เซลโลซิ สใน
แพะในภาคใต้ของประเทศไทย 2 ช่วง คือระหว่างปี พ.ศ. 2547-2549 และ 2551-2553 พบความชุก
ของโรครายตัวเท่ากับ 1.14-1.96% และ 0.62-1.40% ตามล�ำดับ พิเชษฐ์และวิเชียร [7] ศึกษาโรคบรู
เซลโลซิ สในแพะแกะทางซีรัมวิทยาที่จงั หวัดชัยนาทในปี พ.ศ. 2548 พบความชุกของโรคบรู เซลโล
ซิ สในแพะเท่ากับ 1.59% ส่ วนในภาคตะวันตกตระการศักดิ์และพิไลพร [8] ศึกษาสภาวะโรคบรู เซล
โลซิสในแพะระหว่างปี 2547-2549 พบอัตราบวก 1.52-5.14% ส่วนโรคบรู เซลโลซิสในคนมีผรู ้ ายงาน
การเกิดโรคนี้ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ทุกรายมีประวัติเคยสัมผัสแพะป่ วย หรื อดื่มนมแพะที่
ไม่ผา่ นกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ [9-11]
โรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ (caprine arthritis-encephalitis, CAE) มีสาเหตุเกิด

วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. ปี ที่ 23 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2556

65

จากเชื้อ caprine arthritis encephalitis virus (CAEV) จัดอยูใ่ น genus Lentivirus, family Retroviridae
[12] แพะเป็ นสัตว์ที่ติดเชื้อ CAEV ได้ตามธรรมชาติ เชื้อ CAEV มีหลายสายพันธุ์และมีความรุ นแรง
ของการก่อโรคแตกต่างกัน [15] พบโรคนี้ในหลายประเทศทัว่ โลกที่มีการเลี้ยงแพะแบบอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะแพะนม ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริ กา แคนาดา นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และเม็กซิโก
ซึ่งพบความชุกของโรคสูงมากกว่า 65% [14-15] การติดเชื้อไวรัสส่ วนใหญ่ ลูกแพะจะได้รับเชื้อไวรัส
จากแม่ต้ งั แต่ช่วงแรกคลอดโดยกินน�้ำนมเหลือง (colostrum) และน�้ำนมของแม่แพะที่เป็ นโรคนี้ เมื่อ
เชื้อไวรัสเข้าสู่ ระบบทางเดินอาหาร จะเข้าสู่ ผนังล�ำไส้เล็ก และแทรกตัวเข้าสู่ monocytes และ macrophages ของโฮสท์ เซลล์เหล่านี้จะแพร่ กระจายไปยังอวัยวะเป้ าหมาย ได้แก่ เยือ่ หุม้ ข้อ เต้านม ปอด
ต่อมน�้ำเหลือง และระบบประสาทส่วนกลาง แพะที่ติดเชื้อส่วนใหญ่มกั ไม่แสดงอาการป่ วย แต่จะเป็ น
พาหะน�ำโรค (carriers) ตลอดชีวติ เชื้อไวรัสจะแฝงตัวอยูใ่ นเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งสองชนิดตลอดชีวติ
โดยมีไขกระดูกเป็ นแหล่งรังโรคที่สำ� คัญของเชื้อไวรัสในร่ างกายสัตว์ [16] ถึงแม้วา่ ร่ างกายมีการตอบ
สนองของระบบภูมิคุม้ กันก็ตาม แต่ภมู ิคุม้ กันที่เกิดขึ้นไม่สามารถป้ องกันโรคได้ [15] อาการเด่นชัด
ที่สตั ว์แสดงออกมี 2 ลักษณะอาการคือ ในแพะโตเต็มวัย สัตว์แสดงอาการข้ออักเสบ ข้อบวมซึ่ งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของโรคนี้ โรคจะด�ำเนินไปอย่างช้าๆและต่อเนื่อง อาจพบอาการปอดบวมเรื้ อรัง ใน
แม่แพะอาจพบอาการเต้านมอักเสบ น�้ำนมลด สัตว์ป่วยมีน้ ำ� หนักตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและมักพบ
ร่ วมกับอาการแบบอื่นๆข้างต้น ส่ วนในลูกแพะอายุ 2-6 เดือน จะพบอาการสมองอักเสบ เดินไม่
สัมพันธ์กนั ขาอ่อนไม่มีแรง หรื อเป็ นอัมพาต [17]
แพะที่ติดเชื้อ CAEV จะสร้างแอนติบอดีต่อเชื้อภายใน 3 ถึง 12 สัปดาห์ และเนื่องจากเชื้อ
ไวรัสจะคงอยูใ่ นร่ างกายสัตว์ตลอดชีวติ ดังนั้นการตรวจพบแอนติบอดีจึงบ่งชี้ถึงการติดเชื้อ CAEV
การตรวจทางซี รัมวิทยาเป็ นวิธีมาตรฐานวิธีหนึ่ งที่ใช้ตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น เพื่อหาแพะที่เป็ น
พาหะน�ำเชื้อไวรัสภายในฝูง วิธีที่นิยมใช้กนั มากได้แก่ Agar gel immunodiffusion test (AGID) และ
วิธี ELISA [12,18] จากการเปรี ยบเทียบความไวระหว่างการทดสอบทั้งสองวิธีพบว่า วิธี ELISA มี
ความไวสู งกว่า AGID โดยสามารถตรวจพบแอนติบอดีได้ในระยะแรกของการติดเชื้อ [18] เทคนิค
competitive-inhibition ELISA (cELISA) เป็ นเทคนิค ELISA ที่พฒั นาขึ้นใช้ในการตรวจแอนติบอดี
ต่อเชื้อ CAEV สามารถตรวจตัวอย่างโดยไม่ตอ้ งเจือจางซี รัม Herrmann et al. [19-20] ใช้วธิ ีน้ ีตรวจ
หาแอนติ บอดี ต่อ surface envelope glycoprotein (SU) ของเชื้ อ CAEV ในฝูงแพะที่ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา พบว่าวิธีน้ ี มีความไวสู งถึง 100% และมีความจ�ำเพาะ 96.4% เมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธี
radio-immunoprecipitation (IP)
ในประเทศไทยมีผรู ้ ายงานสภาวะโรค CAE หลายรายจากหลายภูมิภาค อุราศรี และคณะ [21]
รายงานการตรวจพบลักษณะของเชื้อ Retrovirus ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน และตรวจพบ
แอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV ในฝูงแพะพันธุ์ซาเนน น�ำเข้าจากประเทศออสเตรเลียและถูกน�ำมาเลี้ยงที่
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จังหวัดราชบุรี โดยแพะแสดงอาการป่ วยคล้ายโรค CAE ชัยวัธน์และคณะ [22] รายงานการส�ำรวจ
แอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV ในแพะที่เลี้ยงในภาคเหนือของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2530 และ 2531 ต่อ
มาในปี 2545 สุ พลและมนัสชัย [23] ท�ำการส�ำรวจโรคนี้ ในฟาร์มแพะที่เลี้ยงในจังหวัดราชบุรี และ
แพะฝูงนี้แสดงอาการข้อขาอักเสบ บวม มีอตั ราการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV ขณะที่นิอร
และคณะ [24] ศึกษาความชุ กของเชื้ อ CAEV ในแพะที่เลี้ยงในภาคกลางและภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 พบความชุกของการติดเชื้อ CAEV ในแพะรายตัวสู ง 12.40 % และมีความ
ชุกรายฟาร์มสู ง 47% ส่ วนในภาคใต้ชอ้ งมาศและคณะ [25] ศึกษาความชุกของโรค CAE ในแพะที่
เลี้ยงใน 8 จังหวัดภาคใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 ตรวจพบความชุกของโรครายตัวและรายฝูงเท่ากับ
2.36 % และ 15 % ตามล�ำดับ ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 สุ จิราและคณะ [26] ศึกษาสภาวะ
โรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบแพะที่
เลี้ยงในภาคกลางมีความชุกรายฟาร์มและรายตัวเท่ากับ 38.21% และ 1.98% ตามล�ำดับ ส่วนภาคตะวัน
ออกเฉี ยงเหนือพบความชุกรายฟาร์มและรายตัวสู งกว่าภาคกลางคิดเป็ น 47.79% และ 12.68% ตาม
ล�ำดับ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อส�ำรวจความชุกของการติดเชื้อ B. melitensis และเชื้อ CAEV
และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงของการติดเชื้อโรคทั้งสองชนิดในแพะภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งเป็ น
พื้นที่ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่น เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ ใช้ในการวางแผน
บริ หารจัดการป้ องกันและควบคุมโรคบรู เซลโลซิ สและโรค CAE ในแพะในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย มิให้โรคแพร่ ระบาดออกไปในวงกว้าง และลดความสู ญเสี ยเนื่องจากโรคทั้งสอง

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ทีด่ ำ� เนินการและวิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2555 ด�ำเนินการสุ่ มตัวอย่างแพะในพื้นที่ 5 จังหวัดภาค
ตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี และราชบุรี รู ปแบบ
การวิจยั เป็ นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) และวิธีการสุ่ มเก็บตัวอย่างแบบระดับ
ชั้น (stratified random sampling) ค�ำนวณขนาดตัวอย่างแพะในแต่ละจังหวัดโดยใช้ขอ้ มูลประชากร
สัตว์ของกรมปศุสัตว์ประจ�ำปี 2554 [27] ด้วยโปรแกรมส�ำเร็ จรู ป (Win Episcope 2.0, Civil, The
University of Edinburgh) โดยใช้ค่าประมาณการความชุก (estimated prevalence) ของโรคบรู เซลโล
ซิ สและโรค CAE ที่ 10-20 % มีระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% (% of accepted error) และ
ระดับความเชื่อมัน่ (confidence interval, CI) ที่ 95% ค�ำนวณตัวอย่างแพะได้ 139-246 ตัวอย่าง และ
เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ ตัวอย่างที่ได้จะเป็ นตัวแทนของประชากร จึงได้ทำ� การกระจายจ�ำนวนตัวอย่าง ตาม
สัดส่ วนประชากรแพะที่มีอยูใ่ นแต่ละจังหวัด ได้ฟาร์ มแพะ 87 ฟาร์ ม รวมจ�ำนวน 1,379 ตัวอย่าง
(Table 1, Figure 1)

วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. ปี ที่ 23 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2556
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Table 1. Population of Goats in 5 Provinces in Western Thailand and Number of Goats and
Goat Herds Sampling for Antibody against B. melitensis and CAEV
Province

Goats population*
Number of samples
Goats (%)
Herd (%)
Goats (%)
Herd (%)
Kanchanaburi
22,867 (28.74)
341 (19.30)
359 (26.03)
24 (27.59)
Nakhon Pathom
7,988 (10.04)
152 (8.60)
161 (11.68)
11 (12.64)
Prachuap Khiri Khan 30,944 (38.89)
827 (46.80)
472 (34.23)
30 (34.48)
Petchaburi
9,212 (11.58)
224 (12.68)
211 (15.30)
11 (12.64)
Ratchaburi
8,560 (10.76)
223 (12.62)
176 (12.76)
11 (12.64)
Total
79,571 (100)
1,767 (100)
1,379 (100)
87 (100)
*
Information Technology Center, Department of Livestock Development [27]

Figure 1. The Map of Western Region of Thailand Showing the Study Areas

Distribution of 87 goat herds (•) examined for B. melitensis and CAEV antibodies in 5 provinces of western
Thailand during January-March, 2012.

ในแต่ละจังหวัดสุ่มเลือกอ�ำเภอที่มีฟาร์มเลี้ยงแพะ จังหวัดละ 2-5 อ�ำเภอ แต่ละอ�ำเภอสุ่มเลือก
ฟาร์มแพะอย่างน้อย 3-4 ฟาร์ม ก�ำหนดจ�ำนวนตัวอย่างดังนี้ ฟาร์มที่มีจำ� นวนแพะตั้งแต่ 30 ตัวขึ้นไป
จะเก็บตัวอย่าง 15 ตัวต่อฟาร์ม ส่ วนฟาร์มที่มีจำ� นวนแพะน้อยกว่า 30 ตัว จะเก็บตัวอย่าง 5-10 ตัวต่อ
ฟาร์ม ด�ำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดแพะ พร้อมสัมภาษณ์เกษตรกร/ผูเ้ ลี้ยงแพะทุกราย เพือ่ ส�ำรวจตัวแปร
ที่คาดว่าเป็ นปั จจัยเสี่ ยงของการเกิดโรคบรู เซลโลซิ สและโรค CAE ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของฟาร์ ม
จ�ำนวนแพะทั้งหมดในฝูง เพศ อายุ สภาวะสุขภาพสัตว์ การน�ำแพะตัวใหม่เข้ามาเลี้ยงในฝูง ประวัติการ
เกิดโรค และการจัดการฟาร์ม

68

KKU Vet J Vol. 23 No. 1 May 2013

การเก็บตัวอย่ างซีรัม
แพะที่ทำ� การเก็บซีรัมมีอายุต้ งั แต่ 6 เดือนขึ้นไป เก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดด�ำบริ เวณคอ
(jugular vein) ตัวละ 10 มิลลิลิตร โดยใช้ monovette น�ำมาแยกปั่ นเก็บซี รัมที่อุณหภูมิ -20o C จนกว่า
จะน�ำมาทดสอบโรคบรู เซลโลซิสและโรค CAE
การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella melitensis
ด�ำเนินการทดสอบ 2 วิธีคือวิธี iELISA เพื่อตรวจคัดกรองโรค และยืนยันโรคด้วยวิธี CFT
1. วิธี indirect Enzyme-linked immunosorbent assay : ท�ำการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ
Brucella spp. โดยใช้ชุดทดสอบส�ำเร็ จรู ป PrioCHECK® Brucella antibody (PrioNics, The Netherlands) วิธีการตามขั้นตอนที่แนะน�ำโดยบริ ษทั ผูผ้ ลิต ชุดทดสอบนี้ใช้เชื้อ Brucella abortus strain S-99
เป็ นแอนติเจน โดย sonicate และ inactivate แล้วน�ำมาเคลือบบนผิว microplate ตัวอย่างซี รัมให้เจือ
จางเป็ น 1: 2.5 เท่าก่อนน�ำมาทดสอบ ส่ วนปฏิกิริยาการทดสอบอาศัยหลักการที่แอนติบอดีในตัวอย่าง
ซีรัมแพะจับตัวกับแอนติเจนบนผิว microplate ตรวจการจับกันของแอนติเจน-แอนติบอดีดว้ ย monoclonal antibody anti-bovine IgG1 conjugate จากนั้นใส่ TMB ซึ่ งเป็ น substrate วัดค่าการดูดกลืนแสง
(optical density, OD) ด้วยเครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 450 nm ค�ำนวณค่า percent
positivity (PP) โดยใช้สมการ
PP = [(corrected OD 450 test sample) ÷ (corrected OD 450 strong positive control serum)]Í100
การแปลผล: หากค่า % positivity (PP) > 40% ถือว่าให้ผลบวกต่อการทดสอบ
2. วิธี Complement fixation test: น�ำซี รัมแพะที่ให้ผลบวกต่อการทดสอบโรคบรู เซลโลซี ส
ด้วยวิธี iELISA มาตรวจยืนยันการติดเชื้อ B. melitensis ด�ำเนินการตามวิธีของ OIE [4] และ French
Food Safety Agency [28] ท�ำการทดสอบวิธี CFT แบบ cold fixation อ่านผลการเกิดปฏิกิริยา fixation
ในการอ่านผลให้คะแนนตามระดับของปฏิกิริยา กล่าวคือปฏิกิริยา fixation ที่ 0% = 0, 25% =1, 50%=2,
75%=3 และ 100%=4 โดยแปลผลดังนี้ ปฏิกิริยา fixation เกิดขึ้น 50-100% ที่ระดับซี รัมเจือจาง ≥ 1:
4 ถือว่าให้ผลบวกต่อการทดสอบ [4]
การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรั สข้ ออักเสบและสมองอักเสบ (CAEV)
ท�ำการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV (anti- CAEV SU antibodies) ด้วยวิธี cELISA โดย
ใช้ชุดทดสอบส�ำเร็ จรู ป caprine arthritis encephalitis virus antibody test kit cELISA (VMRD,
Inc.,Pullman, USA) วิธีการตามขั้นตอนที่แนะน�ำโดยบริ ษทั ผูผ้ ลิต ชุดทดสอบนี้ coat ด้วยแอนติเจน
ส่ วน surface envelope glycoprotein (SU) ของเชื้อ CAEV-63 ส่ วนปฏิกิริยาการทดสอบอาศัยหลัก
การที่แอนติบอดีในตัวอย่างซีรัมแพะจะยับยั้งการจับตัว (binding) ของ monoclonal antibody 74A ซึ่ง
จ�ำเพาะต่อเชื้อ CAEV และอยูใ่ นรู ปของ antibody-peroxidase conjugate กับแอนติเจน วัดค่า OD ด้วย
เครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 620, 630 หรื อ 650 nm. และแปลผลโดยค�ำนวณค่า %
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Inhibition (%I) ดังนี้
%I = 100 - [(sample OD Í 100) ÷ (mean negative control OD)]
หากค่า % Inhibition ≥ 35% ถือว่าให้ผลบวกต่อการทดสอบ ปฏิกิริยานี้มีความไว 100% และ
ความจ�ำเพาะ 96.4% [19]
การวิเคราะห์ ค่าทางสถิติ
น�ำผลการทดสอบที่ได้คำ� นวณค่าร้อยละของจ�ำนวนแพะรายตัวและรายฟาร์ มที่ตรวจพบ
แอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis และ CAEV โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ฟาร์มที่ตรวจพบแพะที่ให้ผล
บวกตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปถือว่าฟาร์มนั้นให้ผลบวกต่อการทดสอบโรค
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis และ CAEV กับ
ปั จจัยเสี่ ยงที่ต้ งั เป็ นสมมติฐานทั้งแบบฝูงและแยกรายตัว โดยใช้สมการถดถอยแบบปั จจัยเดี่ยว (univariate logistic regression analysis) ค�ำนวณค่า odds ratio (OR), 95% CI และหากตัวแปรใดมีค่า P
value<0.05 จะท�ำการวิเคราะห์ต่อด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ โลจิสติก (multivariate logistic
regression analysis) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็ จรู ป Epi Info version 3.5.1 (CDC, Atlanta, Georgia,
USA)

ผลการศึกษา
ความชุกทางซีรัมวิทยาของการติดเชื้อ B. melitensis และ CAEV
จากการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis ในซี รัมแพะที่เลี้ยงในพื้นที่ 5 จังหวัดภาค
ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี และราชบุรี จ�ำนวน 87 ฟาร์ม
รวม 1,379 ตัวอย่าง จ�ำแนกเป็ นฟาร์มแพะนมจ�ำนวน 5 ฟาร์มและแพะเนื้อ 82 ฟาร์ม ตรวจพบความ
ชุกของการติดเชื้อ B. melitensis ในแพะรายตัวและรายฟาร์มคิดเป็ น 5.08% (70/1,379) และ 18.39%
(16/87) ตามล�ำดับ โดยฟาร์ มที่ตรวจพบแพะที่ให้ผลบวกต่อการทดสอบพบความชุกต�่ำสุ ด 4.35%
(1/23) ที่จงั หวัดเพชรบุรี และสู งสุ ด 81.82% (9/11) ที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (รายละเอียดไม่ได้
แสดง) พบความชุกของโรคสูงสุ ดทั้งระดับรายตัวและรายฟาร์มในจังหวัดกาญจนบุรีเท่ากับ 9.75%
(35/359) และ 33.33% (8/24) ตามล�ำดับ เมื่อพิจารณาอัตราการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis ระดับรายตัวในแต่ละจังหวัด พบความชุกของโรคที่จงั หวัดนครปฐม ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี
และราชบุรี เท่ากับ 4.79% (8/161), 3.81% (18/472), 3.79% (8/211) และ 0.57% (1/176) ตามล�ำดับ
ส่ ว นความชุ ก ระดับ รายฟาร์ ม พบความชุ ก ของโรคที่ จ ัง หวัด เพชรบุ รี นครปฐม ราชบุ รี และ
ประจวบคีรีขนั ธ์ เท่ากับ 27.27% (3/11), 18.18% (2/11), 9.09% (1/11) และ 6.67% (2/30) ตามล�ำดับ
ดังผลตาม Table 2
ผลการตรวจหาแอนติบอดีต่อแอนติเจนส่ วน SU ของเชื้อ CAEV พบความชุกของการติดเชื้อ
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CAEV ในแพะรายตัวและรายฟาร์มคิดเป็ น 1.81% (25/1,379) และ 9.20% (8/87) ตามล�ำดับ โดยฟาร์ม
ที่ตรวจพบแพะที่ให้ผลบวกต่อการทดสอบโรค พบความชุกต�่ำสุ ด 4.17% (1/24) ที่จงั หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ และสูงสุ ด 40.00% (6/15) ที่จงั หวัดนครปฐม (รายละเอียดไม่ได้แสดง) โดยพบ
ความชุกของโรคสูงสุ ดทั้งระดับรายตัวและรายฟาร์มในจังหวัดเพชรบุรี เท่ากับ 6.64% (14/211) และ
27.27% (3/11) ตามล�ำดับ และตรวจไม่พบโรคนี้ที่จงั หวัดราชบุรี (0%) เมื่อพิจารณาอัตราการตรวจ
พบแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV ระดับรายตัวในแต่ละจังหวัด พบความชุกของโรคที่จงั หวัดนครปฐม
ประจวบคีรีขนั ธ์ และกาญจนบุรี เท่ากับ 3.73% (6/161), 0.85% (4/472) และ 0.28% (1/359) ตามล�ำดับ
ขณะที่ความชุกรายฟาร์มที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ นครปฐม และกาญจนบุรีเท่ากับ 10.00% (3/30),
9.09% (1/11) และ 4.17% (1/24) ตามล�ำดับ ดังผลตาม Table 2
Table 2. Seroprevalence of B. melitensis and CAEV Infections in Goats in 5 Provinces in
Western Thailand during January-March, 2012
Province

Prevalence
CAEV

B. melitensis
Individual
Herd
(n=1,379)
(n=87)
9.75(35/359)
33.33(8/24)
4.79(8/161)
18.18(2/11)

Individual
(n=1,379)
0.28(1/359)
3.73(6/161)

Petchaburi

3.79(8/211)

27.27(3/11)

6.64(14/211)

27.27(3/11)

Prachuap Khiri Khan

3.81(18/472)

6.67(2/30)

0.85(4/472)

10.00(3/30)

Ratchaburi

0.57(1/176)

9.09(1/11)

0(0/176)

0(0/11)

Total

5.08(70/1,379)

18.39(16/87)

1.81(25/1,379)

9.20(8/87)

Kanchanaburi
Nakhon Pathom

Herd
(n=87)
4.17(1/24)
9.09(1/11)

การวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการติดเชื้อ B. melitensis กับปัจจัยเสี่ ยงที่ต้งั เป็ นสมมติฐาน
ในระดับรายตัว ท�ำการวิเคราะห์แต่ละตัวแปรด้วยวิธี univariate logistic regression analysis พบว่าการ
เลี้ยงแพะและแกะรวมกัน และการที่แพะในฟาร์มเคยแสดงอาการแท้งมาก่อน มีความสัมพันธ์กบั การ
ตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis เมื่อพิจารณาค่า OR พบว่าในฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะและ
แกะรวมกัน มีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ B. melitensis เป็ น 5.44 เท่าของฟาร์มที่เลี้ยงแพะอย่างเดียว
อย่างมีนยั ส�ำคัญ (OR, 5.44; 95% CI, 2.94-10.07; P<0.001) ส่ วนฟาร์มที่เคยมีแพะแสดงอาการแท้ง
มาก่อน มีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ B. melitensis เป็ น 3.56 เท่าของฟาร์มที่ไม่เคยพบแพะแสดงอาการ
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แท้งมาก่อนอย่างมีนยั ส�ำคัญ (OR, 3.56; 95% CI, 2.24-5.65; P<0.001) (Table 3)
Table 3. Classification of Individual Goat as Brucella melitensis Seropositive and
Seronegative in Respect to Different Risk Factors
B.melitensis
serosensitivity
Risk factor
Category
+ve(n=70) -ve(n=1,309)
Age
>3 year
34
487
<3 year
36
822
Gender
Male
11
153
Female
59
1,156
Herd size
<50
28
621
>50
42
688
Mixed rearing goats and
Yes
12
48
sheep
No
58
1,261
Contact with other goat
Yes
12
168
from other farm
No
58
1,141
Breeding Method
Natural
64
1,160
Mixed(Natural+AI)
6
149
Shared rams with other
Yes
8
199
farm
No
62
1,110
Ever tested brucellosis in
Yes
48
978
farm before
No
22
331
Tested brucellosis before
Yes
31
569
to add new goat into herd
No
39
740
Pervious case of abortion
Yes
40
357
No
30
952
Knowledge of owner
Yes
50
1,033
about brucellosis
No
20
276
*
Indicate a statistical significance
Abbreviations: OR, odds ratio; CI, confidence interval.

OR
1.59

95% CI P value
0.99-2.57 0.056

1.41

0.73-2.73

0.311

0.74

0.45-1.20

0.224

5.44 2.94-10.07 <0.001*
1.41

0.74-2.66

0.297

1.37

0.59-3.21

0.468

0.72

0.34-1.52

0.389

0.74

0.44-1.24

0.251

1.03

0.64-1.68

0.893

3.56

2.24-5.65 <0.001*

0.67

0.39-1.14

0.137

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการติดเชื้อ B. melitensis กับปัจจัยเสี่ ยงที่ต้งั เป็ นสมมติฐาน
ในระดับรายฟาร์ม ท�ำการวิเคราะห์แต่ละตัวแปรด้วยวิธี univariate logistic regression analysis ผล
การศึ กษาครั้ งนี้ ไม่พบปั จจัยใดๆที่ มีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติ บอดี ต่อเชื้ อ B. melitensis ในระดับรายฟาร์ม และเมื่อพิจารณาค่า OR พบว่าฟาร์ มที่มีการเลี้ยงแพะและแกะรวมกันมีแนว

72

KKU Vet J Vol. 23 No. 1 May 2013

โน้มเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ B. melitensis เป็ น 4.93 เท่าของฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะอย่างเดียว แต่ไม่พบว่า
มีนยั ส�ำคัญ (OR, 4.93; 95% CI, 0.76-32.02; P=0.095) (Table 4)
Table 4. Classification of Goat Herds as Brucella melitensis Seropositive and Seronegative in
Respect to Different Risk Factors
Risk factor
Herd size
Contact with other
goat from other farm
Mixed rearing goats
and sheep
Breeding Method

Category
<50
>50
Yes
No
Yes
No
Natural
Mixed(Natural+AI)
Yes
No

B. melitensis
serosensitivity
+ve(n=16) -ve(n=71)
5
36
11
35
3
8
13
63
2
2
14
69
15
64
1
7
13
52
3
19

Ever tested
Brucellosis in farm
before
Shared rams with
Yes
2
other farm
No
14
Previous case of
Yes
7
abortion
No
9
Knowledge of owner
Yes
12
about Brucellosis
No
4
Abbreviations: OR, odds ratio; CI, confidence interval.

11
60
30
41
57
14

OR
0.44

95% CI P value
0.14-1.38 0.159

1.82

9.43-7.66

0.416

4.93

0.095

0.61

0.7632.02
0.07-5.34

1.58

0.41-6.12

0.505

0.780

0.16-3.91

0.762

1.06

0.36-3.17

0.913

0.74

0.21-2.62

0.638

0.652

เมื่อน�ำปั จจัยที่ได้จากการวิเคราะห์แบบ univariate มาวิเคราะห์แบบ multivariate logistic
regression analysis ในระดับรายตัวพบว่าการเลี้ยงแพะและแกะรวมกัน (OR, 6.248; 95%CI, 3.06312.745; P<0.001) และมีแพะในฟาร์มแสดงอาการแท้งมาก่อน (OR, 3.796; 95% CI, 2.305-6.254;
P<0.001) เป็ นปัจจัยเสี่ ยงของการติดเชื้อ B. melitensis ในแพะ (Table 5) ขณะที่การวิเคราะห์ในระดับ
รายฟาร์มในการศึกษาครั้งนี้ ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ กับความชุกของโรคบรู เซล
โลซิสในแพะ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการติดเชื้อ CAEV ในระดับรายตัวกับปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ
ด้วยวิธี univariate logistic regression analysis พบว่าขนาดของฟาร์ม การมีประวัตินำ� พ่อพันธุ์แพะไป
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Table 5. Final Logistic Regression Model for Positive Risk Factors Associated with Brucella
melitensis Infection in Goats on Animal Level
Variable
B
SE
P value
Odds
Mixed rearing
1.832
0.364
<0.001
6.248
goats and sheep
Previous case of
1.334
0.255
<0.001
3.796
abortion
Constant
-3.651
0.200
<0.001
0.026
Abbreviations: B, regression coefficient; SE, standard error; CI, confidence interval.

95% CI
3.063-12.745
2.305-6.254
-

ผสมกับแพะฟาร์ มอื่น และการที่เคยมีแพะในฟาร์ มแสดงอาการเข้าได้ตามนิยามโรค CAE มีความ
สัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV เมื่อพิจารณาค่า OR พบว่าฟาร์มที่เลี้ยงแพะน้อย
กว่า 50 ตัว มีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ CAEV เป็ น 8.50 เท่าของฟาร์มที่เลี้ยงแพะตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
อย่างมีนยั ส�ำคัญ (OR, 8.50; 95% CI, 3.09-23.43; P<0.001) ฟาร์มที่เคยน�ำพ่อพันธุ์แพะในฟาร์มของ
ตนไปผสมกับแพะต่างฟาร์มมีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ CAEV เป็ น 2.81 เท่าของฟาร์มที่ไม่เคยน�ำพ่อ
พันธุ์แพะไปผสมกับแพะฟาร์มอื่นมาก่อนอย่างมีนยั ส�ำคัญ (OR, 2.81; 95% CI, 1.24-6.38; P=0.013)
และฟาร์มที่เคยมีแพะในฟาร์มแสดงอาการเข้าได้ตามนิยามโรค CAE มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ CAEV
เป็ น 3.45 เท่าของฟาร์มที่ไม่เคยพบแพะแสดงอาการเข้าได้ตามนิยามโรค CAE อย่างมีนยั ส�ำคัญ (OR,
3.45; 95% CI, 1.61-7.40; P<0.001) (Table 6)
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการติดเชื้อ CAEV กับปั จจัยเสี่ ยงที่ต้ งั เป็ นสมมติฐานใน
ระดับรายฟาร์ม ท�ำการวิเคราะห์ทีละตัวแปรด้วยวิธี univariate logistic regression analysis ผลการ
ศึกษาครั้งนี้ไม่พบปัจจัยใดๆทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีตอ่ เชื้อ CAEV ในระดับฟาร์ ม
และเมื่อพิจารณาค่า OR พบว่าฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะน้อยกว่า 50 ตัว มีแนวโน้มเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ
CAEV เป็ น 2.78 เท่าของฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป แต่ไม่พบว่ามีนยั ส�ำคัญ (OR, 2.78
; 95% CI, 0.56-13.83; P=0.212) และฟาร์มที่เคยมีแพะในฟาร์มแสดงอาการเข้าได้ตามนิยามโรค CAE
มีแนวโน้มเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ CAEV เป็ น 2.76 เท่าของฟาร์มที่ไม่เคยพบแพะแสดงอาการเข้าได้ตาม
นิยามโรค CAE แต่ไม่พบว่ามีนยั ส�ำคัญ (OR, 2.76; 95% CI, 0.66-11.51; P=0.163) (Table 7)
เมื่อน�ำปั จจัยที่ได้จากการวิเคราะห์แบบ univariate มาวิเคราะห์แบบ multivariate logistic
regression analysis ในระดับรายตัวพบว่าฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะน้อยกว่า 50 ตัว (OR, 8.503; 95% CI,
2.533-28.543; P=0.001) เป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่สมั พันธ์กบั ความชุกของโรค CAE ในแพะ (Table 8) ขณะ
ที่การวิเคราะห์ในระดับรายฟาร์ม ในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ ยงต่างๆกับ
การตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV ในแพะ

74

KKU Vet J Vol. 23 No. 1 May 2013

Table 6. Classification of Individual Goat as Caprine Arthritis Encephalitis Virus Seropositive
and Seronegative in Respect to Different Risk Factors
Risk factor
Age

Category
>3 year
<3 year

Gender

Male
Female
<50
>50
Yes
No
Yes
No

Herd size

CAEV serosensitivity
+ve(n=25) -ve(n=1,354)
11
510
14
844
2
23
22
3
0
25
1
24

162
1,192
627
727
60
1,294
194
1,160

Mixed rearing
goats and sheep
Contact with other
goat from other
farm
Shared rams with
Yes
8
199
other farm
No
17
1,155
Tested CAEV
Yes
2
44
before to add new
No
23
1,310
goat into herd
Presence of
Yes
15
410
goat with signs
No
10
944
conformed with
CAE
*
Indicate a statistical significance
Abbreviations: OR, odds ratio; CI, confidence interval.

OR
1.30

95% CI
0.59-2.88

P value
0.517

0.64

0.15-2.71

0.544

8.50

3.09-23.43

<0.001*

0.00

-

0.282

0.25

0.04-1.59

0.142

2.81

1.24-6.38

0.013*

2.5

0.62-10.74

0.190

3.45

1.61-7.40

<0.001*

วิจารณ์
ผลการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis ในแพะในพื้นที่ภาคตะวันตกในครั้งนี้ พบ
ความชุกรายตัว 5.08% (70/1,379) และรายฝูง 18.39% (16/87) ซึ่ งสู งกว่าการศึกษาของตระการศักดิ์
และพิไลพร [8] ที่รายงานผลการตรวจโรคบรู เซลโลซิ สในแพะในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันตกโดย
วิธี RBT พบโรคนี้ในปี 2547 และ 2549 เท่ากับ 1.52% และ 3.68% ตามล�ำดับ ส่ วนในปี 2548 ตรวจ
พบแอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis เท่ากับ 5.14% ซึ่ งใกล้เคียงกับการศึกษานี้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
ศึกษาโรคบรู เซลโลซิสในแพะในพื้นที่ภาคอื่นของประเทศ พบว่าการศึกษาครั้งนี้สูงกว่าทุกพื้นที่ท้ งั
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Table 7. Classification of Goat Herds as Caprine Arthritis Encephalitis Virus Seropositive and
Seronegative in Respect to Different Risk Factors
Risk factor
Herd size
Contact with other
goat from other
farm
Mixed rearing
goats and sheep

Category
<50
>50
Yes
No
Yes
No

CAEV serosensitivity
+ve(n=8) -ve(n=79)
2
38
6
41
1
11
7
68
0
8

Presence of
Yes
4
goat with signs
No
4
conformed with
CAE
Abbreviations: OR, odds ratio; CI, confidence interval.

OR
2.78

95% CI
0.56-13.83

P value
0.212

0.88

0.10-7.88

0.911

4
75

0.00

-

0.515

21
58

2.76

0.66-11.51

0.163

Table 8. Final Logistic Regression Model for Positive Risk Factors Associated with CAEV
Infection in Goats on Animal Level
Variable
Herd size (<50)

B
2.140

SE
0.618

P value
0.001

Odds
8.503

Constant
-5.490
0.579
<0.000
0.004
Abbreviations: B, regression coefficient; SE, standard error; CI, confidence interval.

95% CI
2.533-28.543
-

ระดับรายตัวและรายฟาร์ม กล่าวคือในภาคใต้ที่พรทิพย์และอรรถพร [6] ส�ำรวจความชุกของโรคบรู
เซลโลซิสในแพะใน 8 จังหวัดภาคใต้ พบความชุกรายตัวและรายฟาร์มเท่ากับ 1.02% และ 5.71% ตาม
ล�ำดับ ซึ่ งตรวจโดยวิธี RBT และ cELISA ในภาคกลางที่นพวรรณ [29] ศึกษาโรคนี้ ในแพะนมที่
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งทดสอบโรคโดยวิธี RBT และ CFT พบความ
ชุกรายตัว 0.25% และรายฝูง 6.3% และในแพะเนื้อที่จงั หวัดชัยนาทที่วชั รพงษ์ [30] ศึกษาพบความ
ชุกรายตัว 1.33% และรายฝูง 14.08% ซึ่งทดสอบโรคโดยวิธี RBT และ CFT สาเหตุที่ตรวจพบแพะที่
ให้ผลบวกต่อโรคบรู เซลโลซิสในแพะในภาคตะวันตกสูงกว่าภาคอื่นอาจเนื่องจากการเคลื่อนย้ายแพะ
เข้ามาเลี้ยงในฟาร์ มในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 และพื้นที่หลายจังหวัดมีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน จึงอาจมีการลักลอบน�ำสัตว์ผา่ นชายแดนเข้ามาเลี้ยงรวมกับแพะในพื้นที่น้ ี ซึ่งแพะเหล่านั้น
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มีโอกาสเป็ นพาหะน�ำเชื้อ B. melitensis สูง และเมื่อพิจารณาผลการตรวจรายจังหวัดพบว่าที่จงั หวัด
กาญจนบุรีซ่ ึ งการศึกษานี้ พบความชุ กของโรคสู งสุ ดทั้งระดับรายตัวและรายฟาร์ มเท่ากับ 9.75%
(35/359) และ 33.33% (8/24) ตามล�ำดับ ต�่ำกว่าการศึกษาของวีรภัสสรา [31] ที่ศึกษาความชุกของโรค
บรู เซลโลซิ สในแพะที่จงั หวัดกาญจนบุรีในปี 2550 พบความชุกรายตัวและรายฝูงสู งถึง 11.51% และ
45.80% ผลการศึกษาครั้งนี้ตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis ในทุกจังหวัดที่ทำ� การส�ำรวจ โดย
มีความชุกระดับรายฟาร์มสู งกว่ารายตัว แสดงถึงการแพร่ กระจายของเชื้อ B. melitensis อย่างกว้าง
ขวางในแพะที่เลี้ยงในภูมิภาคนี้ การศึกษานี้บ่งชี้วา่ แผนการด�ำเนินงานควบคุมโรคบรู เซลโลซิ สใน
แพะ-แกะที่กรมปศุสตั ว์ดำ� เนินการมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบนั นั้น จ�ำเป็ นต้องด�ำเนินการต่อไปอย่าง
ต่อเนื่ องและเข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความชุ กของโรคทั้งระดับรายตัวและรายฟาร์ มในทุกจังหวัด
ที่ทำ� การส�ำรวจลดลง
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับการศึ กษาความชุ กของโรคบรู เซลโลซิ สในประเทศที่ เลี้ยงแพะเป็ น
อุตสาหกรรม พบว่าความชุกของโรคบรู เซลโลซิสในภาคตะวันตกทั้งระดับรายตัวและรายฝูง ต�่ำกว่า
อัตราการตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis ที่ประเทศเม็กซิ โก ซึ่ งพบความชุกรายตัวและราย
ฝูงสู งถึง 9.8% และ 70.89% ตามล�ำดับ [32] ประเทศโปรตุเกสที่พบความชุกรายฝูงสู ง 48.23% [33]
Kaoud et al. [34] รายงานความชุกของโรคบรู เซลโลซิ สในแพะ แกะ และโคที่ประทศอียปิ ต์เท่ากับ
14.5%, 21.20% และ 2.16% ตามล�ำดับ ขณะที่ Negash et al. [35] รายงานความชุกของโรคบรู เซล
โลซิ สในประเทศเอธิโอเปี ย พบแอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis ในแพะและแกะ เท่ากับ 9.39% และ
8.77% ตามล�ำดับ แต่การศึกษาในภาคตะวันตกของประเทศไทยครั้งนี้สูงกว่าการศึกษาของ Kabagambe et al. [36] ที่รายงานความชุกของโรคบรู เซลโลซิสในแพะในภาคตะวันออกและตะวันตกของ
ประเทศอูกนั ดา พบความชุกรายตัวและรายฝูงสู ง 2% และ 13% ตามล�ำดับ ขณะที่ Islam et al. [37]
ตรวจโรคนี้ในแพะนมที่ประเทศบังคลาเทศในปี 2008-2009 พบความชุกของโรคนี้สูง 3.37%
การวินิจฉัยโรคบรู เซลโลซิสในแพะทางซี รัมวิทยามีหลายวิธี แต่ละวิธีมีขอ้ จ�ำกัดคือไม่มีวธิ ี
ใดที่มีความไวและความจ�ำเพาะเท่ากับ 100% จึงควรใช้วธิ ีการตรวจอย่างน้อย 2 วิธีร่วมกันเพื่อความ
ถูกต้องแม่นย�ำในการยืนยันโรค E.C.[3] และ OIE [4] แนะน�ำว่าวิธี RBT และ iELISA เป็ นวิธีที่เหมาะ
สมใช้ในการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และใช้วธิ ี CFT เพื่อตรวจยืนยันโรค ในประเทศไทย มนยา
และคณะ [38] ประเมินประสิ ทธิภาพการวินิจฉัยโรคบรู เซลโลซิสในแพะพบว่าวิธี RBT และ iELISA
มีค่าความไวของการทดสอบใกล้เคียงกันคือ 99.2% ส่ วนวิธี CFT เท่ากับ 95.3% และค่าความจ�ำเพาะ
ของวิธี RBT iELISA และ CFT เท่ากับ 100% 99.9% และ 100% ตามล�ำดับ ซึ่ งแสดงว่าวิธี RBT และ
iELISA มีความแม่นย�ำ ความสอดคล้องของการท�ำนายการเป็ นโรค และค่าท�ำนายการไม่เป็ นโรคสู ง
จึงเหมาะสมในการตรวจคัดกรองโรคได้ และให้ใช้วธิ ี CFT ในการตรวจยืนยันโรคเนื่องจากมีความ
จ�ำเพาะสู งถึง 100% และจากผลการเปรี ยบเทียบการทดสอบด้วยวิธี iELISA และ CFT กับการแยก
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เชื้อ Brucella spp. พบว่ามีค่าความสอดคล้อง (Kappa value) เท่ากับ 0.99 และ 0.95 ตามล�ำดับ [39]
ในการศึกษานี้ เลือกใช้วิธี iELISA เป็ นวิธีการตรวจคัดกรองโรคเนื่ องจากท�ำได้ง่าย รวดเร็ ว ตรวจ
ตัวอย่างได้มาก อีกทั้งยังมีความไวและความจ�ำเพาะสูงในการตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชื้อ Brucella spp.
จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงที่มีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีตอ่ เชื้อ B. melitensis
ในแพะทั้งแบบ univariate และ multivariate logistic regression analysis พบว่าการเลี้ยงแพะและแกะ
รวมกัน (OR, 6.248; 95% CI, 3.063-12.745; P<0.001) และการที่แพะในฟาร์มแสดงอาการแท้งมา
ก่อนเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่มีนยั ส�ำคัญ (OR, 3.796; 95% CI, 2.305-6.254; P<0.001) (Table 4 & 5) (Table
3 & 4) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kabagambe et al. [36] ที่ประเทศอูกนั ดา โดยกล่าวว่าแพะที่
เลี้ยงรวมกับแกะมีโอกาสติดเชื้อ B. melitensis สู งกว่าฟาร์มที่เลี้ยงแพะอย่างเดียว 6.0 เท่า (OR, 6.0;
95% CI, 1.5-23.7) ส่วนทีป่ ระเทศอียปิ ต์พบว่าแพะทีเ่ ลี้ยงรวมกับแกะหรื อโคจะมีความเสี่ยงเป็ นโรค บรู
เซลโลซิ สสู งถึง 28.80 เท่า [34] ที่เป็ นเช่นนี้เนื่องจากเชื้อ Brucella spp. ก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด
แพะและแกะเป็ นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กที่ไวต่อการติดเชื้อ B. melitensis สูง ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์ต่าง
ชนิดรวมกันอย่างใกล้ชิดจะเพิ่มโอกาสของการแพร่ กระจายของเชื้อและการติดเชื้อระหว่างสัตว์ต่าง
ชนิดกัน [2] แต่ต่างกับการศึกษาของวัชรพงษ์ [30] ที่ไม่พบว่าการเลี้ยงแพะรวมกับแกะเป็ นปัจจัยเสี่ ยง
ที่มีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis ในแพะ (P=0.333)
ส่วนฟาร์มที่เคยพบแพะที่แสดงอาการแท้งหรื อเข้านิยามของโรคบรู เซลโลซิสเป็ นปัจจัยเสี่ ยง
ที่สำ� คัญของการตรวจพบผลบวกของแอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ
วัชรพงษ์ [30] ที่ศึกษาโรคนี้ที่จงั หวัดชัยนาท พบว่าฟาร์มแพะที่เคยมีประวัติพบการแท้งมีโอกาสพบ
ผลบวกทางซีรัมวิทยาต่อเชื้อ B. melitensis สูงเป็ น 12.5 เท่า ของฟาร์มที่ไม่เคยพบ ส่ วนนพวรรณ [29]
กล่าวว่าฝูงที่เคยพบผลบวกทางซี รัมต่อการติดเชื้ อ B. melitensis เป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อการตรวจพบ
แอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis (P =0.02) และเป็ นไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ Islam et al.
[37] ที่บงั คลาเทศ และ Ashagrie et al. [40] ที่ประเทศเอธิโอเปี ย พบว่าแพะที่แสดงอาการแท้งเพียง
ครั้งเดียวมีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis ทั้งนี้เนื่องจากแพะที่ติดเชื้อ
B. melitensis เชื้อจะยังคงอยูใ่ นร่ างกายสัตว์ได้เป็ นเวลานานและขับเชื้อออกมาทางสิ่ งคัดหลัง่ อย่างต่อ
เนื่อง ท�ำให้เชื้อแพร่ กระจายอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมเป็ นเวลานานและติดต่อสู่แพะที่เลี้ยงภายในฝูงเดียวกัน
[3]
ส่ วนตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดฟาร์ม รวมทั้งการทดสอบโรคบรู เซลโลซิ สในแพะ
ก่อนที่จะน�ำเข้ามาเลี้ยงรวมกับแพะในฟาร์ม ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ B.
melitensis ซึ่ งต่างกับรายงานการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น Raksakul [41] ที่ศึกษา
ปั จจัยเสี่ ยงที่มีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบผลบวกต่อโรคบรู เซลโลซิ สในแพะและแกะ ที่จงั หวัด
ราชบุรีในปี พ.ศ. 2549 พบว่าฟาร์มขนาดใหญ่ มีความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคบรู เซลโลซิ สมากกว่า
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ฟาร์มขนาดเล็ก 8.29 เท่า (OR, 8.29, 95% CI, 3.01-22.83) ในประเทศเม็กซิ โก ที่พบว่าแพะที่เลี้ยง
ในฝูงขนาดใหญ่ มีความหนาแน่นสูง และมีอายุมากกว่า 24 เดือน มีความเสี่ ยงต่อการตรวจพบ
แอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis [32] และในประเทศโปรตุเกส ที่พบว่าฟาร์มที่มีแพะมากกว่า 116
ตัวขึ้นไป และฟาร์มแพะที่ไม่เคยตรวจคัดกรองโรคบรู เซลโลซิ สก่อนน�ำเข้ามาเลี้ยงใหม่ เป็ นปั จจัย
เสี่ ยงที่สำ� คัญของการติดเชื้อ B. melitensis [33]
จากผลการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV ในซี รัมแพะใน 5 จังหวัดภาคตะวันตกในครั้ง
นี้พบแพะที่ให้ผลบวกต่อการทดสอบจ�ำนวน 4 จังหวัด (Table 2) แสดงให้เห็นถึงการแพร่ กระจาย
ของเชื้อ CAEV อย่างกว้างขวางเกือบทุกจังหวัด แต่ในฝูงแพะแต่ละแห่งมีแพะติดเชื้อไม่สูงมากนัก
คือจ�ำนวน 1-6 ตัวต่อฝูง ในระยะเวลาที่ผา่ นมามีผศู ้ ึกษาความชุกและสภาวะโรค CAE ในพื้นที่ภาค
ตะวันตกหลายราย ผลการศึกษาครั้งนี้ต่ำ� กว่าทุกรายงานทั้งระดับรายตัวและรายฝูง ได้แก่ สุ พลและ
มนัสชัย [23] ที่พบอัตราการติดเชื้อ CAEV สูง 21% นิอรและคณะ [24] พบความชุกรายตัวและราย
ฝูงเท่ากับ 12.40% และ 47% ตามล�ำดับ ต่อมา Lin et al. [42] ส�ำรวจความชุกของโรค CAE ใน 3
จังหวัดภาคตะวันตก ที่เป็ นแนวตะเข็บชายแดนติดต่อกับเขตตะนาวศรี (Tanintharyi division) ประเทศ
เมียนม่าร์ พบความชุกรายตัว 5.52% และรายฝูง 31% ในปี ต่อมาพิไลพรและเยาวรัตน์ [43] พบแพะที่
ให้ผลบวกต่อการทดสอบโรค CAE ระดับรายตัวและรายฝูงเท่ากับ 2.44% และ 36.06% ตามล�ำดับ
ขณะที่สาโรชและสามารถ [44] รายงานความชุ กทางซี รัมวิทยาของโรค CAE ในแพะที่จงั หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ พบแพะที่ให้ผลบวกต่อการทดสอบโรคในระดับรายตัว 6.77% และรายฝูง 37.25%
อาจกล่าวได้วา่ อัตราการติดเชื้อ CAEV ในแพะในภาคตะวันตกลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งระดับรายตัว
และรายฟาร์ม
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาความชุกของโรค CAE ในแพะในพื้นที่ภาคอื่นของประเทศพบ
ว่าการศึกษานี้ต่ำ� กว่าภาคอืน่ ของประเทศ กล่าวคือ ในภาคตะวันออกที่มทุ ิตะ [45] ส�ำรวจพบแอนติบอดี
ต่อเชื้อ CAEV ในระดับรายตัวและรายฝูงเท่ากับ 14.35% และ 55.93% ตามล�ำดับ ในภาคใต้ที่ชอ้ งมาศ
และคณะ [25] พบความชุกของการติดเชื้อ CAEV ในระดับรายตัว 2.36% และรายฝูง 15 % ในภาค
กลางและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่สุจิราและคณะ [26] พบความชุกของโรคนี้ในพื้นที่ปศุสตั ว์เขต
1 ในระดับรายตัวและรายฝูงเท่ากับ 1.98% และ 38.21% ส่ วนในพื้นที่ปศุสตั ว์เขต 3 ความชุกในระดับ
รายตัวและรายฝูงเท่ากับ 12.68% และ 47.79% ตามล�ำดับ ขณะที่ลขั ณาและภัทริ น [46] พบแพะที่ให้
ผลบวกทางซี รัมวิทยาในภาคกลางในระดับรายตัว 2.47% และรายฝูง 46.27% ส่ วนในภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือเท่ากับ 2.47% และ 46.27% ตามล�ำดับ จากรายงานการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV
ในแต่ละภาคจะพบว่าความชุกของโรคในระดับรายฟาร์มจะสู งกว่ารายตัว
เมื่อเปรี ยบเทียบกับความชุกของโรค CAE ในหลายประเทศพบว่าอัตราการติดเชื้อ CAEV
ในพื้นที่ภาคตะวันตกต�่ำกว่าในประเทศออสเตรเลียที่ Greenwood et al. [47] ส�ำรวจโรค CAE ทางซี
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รัมวิทยา พบความชุกในแพะรายตัวสูงถึง 40-59.7% และสามารถแยกเชื้อ CAEV ได้จากแพะที่แสดง
อาการข้ออักเสบอีกด้วย ในประเทศนอร์เวย์ Nord et al. [14] รายงานความชุกของโรค CAE ในระดับ
รายตัวและรายฝูงเท่ากับ 36.50% และ 86.27% ตามล�ำดับ ต่อมา Al-Qudah et al. [48] รายงานการ
ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV ในประเทศจอร์แดน พบความชุกระดับรายตัว 8.9% และรายฟาร์ม
23.2% ขณะที่ Bandeira et al. [49] ศึกษาความชุกของการติดเชื้อ ในประเทศบราซิ ล พบความชุกราย
ตัวและรายฟาร์มเท่ากับ 8.2% และ 35% ตามล�ำดับ ต่อมา Ghanem et al. [50] และ Elfahal et al. [51]
ศึกษาความชุกของโรค CAE ในภาคประเทศโซมาเลียและซูดานพบความชุกของโรคในระดับรายตัว
เท่ากับ 6.0% และ 7.3% ตามล�ำดับ
การวินิจฉัยโรค CAE ทางซี รัมวิทยาเป็ นวิธีที่นิยมใช้กนั มาก วิธีการตรวจที่นิยมใช้ในห้อง
ปฏิบตั ิการได้แก่วธิ ี AGID เนื่องจากวิธีน้ ีไม่ยงุ่ ยาก แต่มีความไวต�่ำคือ 76.3 % และมีความจ�ำเพาะ 98.3
% เมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธี ELISA [18] ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วธิ ี cELISA เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อ
เชื้อ CAEV เนื่องจากวิธีน้ ี มีความไวสู งสามารถตรวจตัวอย่างซี รัมโดยไม่ตอ้ งเจือจางท�ำให้สามารถ
ตรวจหาสัตว์ที่ติดเชื้อในระยะเริ่ มแรกได้ รวมทั้งลดความคลาดเคลื่อนจากผลลบเทียม แต่อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากความล่าช้าของการตอบสนองทางระบบภูมิคุม้ กันต่อเชื้อ CAEV ซึ่ งอาจใช้เวลานาน
เป็ นเดือนหรื อเป็ นปี การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV โดยวิธี ELISA อาจไม่พบโรคจากการ
ตรวจครั้งแรก [52] นอกจากนี้ลกั ษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่นำ� มาใช้เป็ นแอนติเจนในปฏิกิริยา
ELISA อาจไม่จำ� เพาะกับแอนติบอดีต่อเชื้อท้องที่ CAEV ของประเทศอื่น เนื่องจากมี genotype ต่าง
กัน ท�ำให้ผลการตรวจโรคคลาดเคลื่อนได้ De Andres et al. [18] และ Reina et al. [53] แนะน�ำให้
ตรวจการติดเชื้อ CAEV ในแพะโดยใช้วธิ ี PCR และ ELISA ร่ วมกัน
จากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงที่มีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV ใน
แพะแบบ univariate logistic regression analysis ในระดับรายตัวพบว่าขนาดของฟาร์ม การมีประวัติ
น�ำพ่อพันธุ์แพะไปผสมกับแพะของฟาร์ มอื่น และการที่เคยมีแพะในฟาร์ มแสดงอาการเข้าได้ตาม
นิยามโรค CAE เป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่มีนยั ส�ำคัญ โดยพบว่าฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะน้อยกว่า 50 ตัวมีความ
เสี่ ยงต่อการตรวจพบแอนติบอดีตอ่ เชื้อ CAEV สูงกว่าฟาร์มที่เลี้ยงแพะมากกว่า 50 ตัว ทั้งการวิเคราะห์
แบบ univariate และ multivariate logistic regression analysis (OR, 8.50; 95% CI, 3.09-23.43; P<0.001
และ OR, 8.503; 95% CI, 2.533-28.543; P=0.001 ตามล�ำดับ) ซึ่ งการศึกษานี้ต่างกับการศึกษาของ
สาโรชและสามารถ [44] ภัทริ นและคณะ [54] Lin et al. [42] Al-Qudah et al. [48] และ Ghanem et
al. [50] ที่กล่าวว่าฟาร์มแพะขนาดใหญ่หรื อเลี้ยงแพะมากกว่า 45-80 ตัวมีความเสี่ ยงต่อการตรวจพบ
แพะที่ให้ผลบวกต่อการตรวจโรค CAE ที่เป็ นเช่นนี้อาจเนื่องจากฟาร์มขนาดใหญ่ในพื้นที่ปศุสตั ว์เขต
7 ส่ วนใหญ่ เป็ นฟาร์มมาตรฐานฟาร์มปลอดโรคตามเกณฑ์ของกรมปศุสตั ว์ ที่นอกจากต้องตรวจโรค
บรู เซลโลซิสแล้ว เจ้าของฟาร์มยังตรวจโรค CAE อีกด้วยเพือ่ จุดประสงค์ในการเคลื่อนย้ายแพะ ขณะ
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ที่ฟาร์มขนาดเล็กไม่เคยผ่านการตรวจโรคนี้มาก่อน
ฟาร์ มที่มีประวัตินำ� พ่อพันธุ์แพะไปผสมกับแพะของฟาร์ มอื่นมีความเสี่ ยงต่อการตรวจพบ
แอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV สูงกว่าฟาร์มที่ไม่เคยน�ำพ่อพันธุ์แพะไปผสมภายนอกฟาร์ม 2.81 เท่า (OR,
2.81; 95% CI, 1.24-6.38; P=0.013) ทั้งนี้เนื่องจากการใช้พอ่ พันธุร์ ่ วมกันระหว่างแพะต่างฝูงจะเป็ นการ
เพิม่ โอกาสของการติดเชื้อจากแม่พนั ธุต์ ่างฝูงโดยผ่านทางการผสมพันธุ์ รวมทั้งติดเชื้อจากการสัมผัส
โดยตรงกับสิ่ งคัดหลัง่ ได้แก่น้ ำ� ลายและน�้ำมูก ถึงแม้วา่ การติดเชื้อ CAEV ในลักษณะเช่นนี้เป็ นไปได้
น้อยกว่าการติดเชื้อโดยการกินน�้ำนมและ/หรื อน�้ำนมเหลืองของแม่แพะที่ติดเชื้อไวรัส ซึ่ งเป็ นทาง
ติดต่อที่สำ� คัญของโรคนี้ ขณะที่พอ่ พันธุ์หากเป็ นโรคจะขับเชื้อ CAEV ปนเปื้ อนออกมาพร้อมน�้ำเชื้อ
และแพร่ เชื้อไปยังแพะต่างฝูงก่อให้เกิดการแพร่ กระจายของเชื้ออย่างกว้างขวาง [55]
ส่ วนฟาร์มที่เคยพบแพะแสดงอาการเข้าได้ตามนิยามโรค CAE เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่สำ� คัญของ
การตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV ในระดับรายตัว ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ
Lin et al. [42] ที่พบว่าฟาร์มแพะที่เคยตรวจพบโรค CAE มาก่อนจะให้ผลบวกต่อการทดสอบโรคสูง
กว่าฟาร์มแพะที่ไม่เคยมีแพะแสดงอาการของโรค CAE มาก่อนทั้งระดับรายตัวและรายฝูง (P =0.042
และ P =0.037) ทั้งนี้เนื่องจากแพะที่ติดเชื้อ CAEV เชื้อจะแฝงตัวอยูใ่ นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด monocytes และ macrophages ของโฮสท์ตลอดชีวิต ดังนั้นสัตว์เหล่านี้จึงเป็ นพาหะน�ำโรคอย่างต่อเนื่อง
หากไม่มีการก�ำจัดโรคออกไปจากฟาร์ มจะท�ำให้เกิดโรคอุบตั ิซ้ ำ� ทั้งนี้แพะติดเชื้อ CAEV ได้หลาย
ทาง นอกเหนือจากการติดต่อผ่านทางการกินน�้ำนมเหลืองและ/หรื อน�้ำนม อาจติดต่อจากการสัมผัส
โดยตรงกับสารคัดหลัง่ ต่างๆ ติดต่อผ่านทางการผสมพันธุ์ [55-56] จากการศึกษาของ Ghanem et al.
[50] พบว่าฝูงแพะที่มีการเลี้ยงหนาแน่นเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทำ� ให้ความชุกของโรคเพิม่ ขึ้น รวมทั้งติดต่อ
ผ่านทางน�้ำนมในระหว่างขบวนการรี ดนม โดยเชื้อปนเปื้ อนไปกับผูร้ ี ดรวมทั้งเครื่ องมือต่างๆที่ใช้รีด
นม [14]
ส่ วนตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ เพศ อายุ การเลี้ยงแพะและแกะรวมกัน รวมทั้งการทดสอบโรค CAE
ในแพะก่อนที่จะน�ำเข้ามาเลี้ยงรวมกับแพะในฟาร์ม ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีต่อ
เชื้อ CAEV ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของช้องมาศและคณะ [25] ที่กล่าวว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กบั
การตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV และเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ Ghanem et al.
[50] ที่ไม่พบความแตกต่างของการเกิดโรค CAE ในระหว่างกลุ่มเพศ ขณะที่ Bandeira et al. [49]
พบว่าแพะเพศผูจ้ ะมีโอกาสตรวจพบแอนติบอดีได้บ่อยครั้งมากกว่าแพะเพศเมีย และต่างกับรายงาน
การศึกษาของ นิ อรและคณะ [24] ที่พบความชุกในแพะเพศเมียสู งกว่าในแพะเพศผูซ้ ่ ึ งมีความชุก
13.21% และ 6.67% ตามล�ำดับ
ส่วนตัวแปรด้านอายุ การศึกษานี้ไม่พบว่าอายุเป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่สำ� คัญ ถึงแม้วา่ อัตราการตรวจ
พบแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV ในกลุ่มแพะที่อายุ > 3 ปี สู งกว่ากลุ่มอายุ < 3 ปี คิดเป็ น 2.11% และ

วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. ปี ที่ 23 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2556

81

1.63% ตามล�ำดับ แต่ไม่พบว่ามีความส�ำคัญทางสถิติ (P=0.517) (Table 6) ขณะที่การศึกษาในหลาย
ภูมิภาคจะพบว่าความชุกของโรค CAE เพิม่ สูงขึ้นตามอายุแพะ [24, 25, 42, 47, 48, 50] ทั้งนี้เนื่องจาก
เหตุผลหลายประการได้แก่ สัตว์ที่มีอายุมากจะมีโอกาสได้รับเชื้อไวรัสจากแพะพาหะของโรค (carriers) ที่เลี้ยงร่ วมกันในฝูงอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ท�ำให้ระดับแอนติบอดีที่ร่างกายสร้างเพิม่ ขึ้นตาม
อายุแพะ
เมื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ ยงที่มีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV ในแพะ
ในระดับรายฝูง ไม่พบว่ามีปัจจัยใดๆที่มีความสัมพันธ์กบั การตรวจผลบวกของโรคข้ออักเสบและ
สมองอักเสบในแพะ ถึงแม้วา่ ฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะ >50 ตัว จะมีแนวโน้มเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ CAEV
สู งเป็ น 2.78 เท่าของฟาร์ มที่เลี้ยงแพะ <50 ตัว แต่ไม่มีนยั ส�ำคัญ (OR,2.78; 95% CI, 0.56-13.83;
P=0.212) และฝูงแพะที่แสดงอาการเข้าได้ตามนิยามโรค CAE มีแนวโน้มเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ CAEV
สู งเป็ น 2.76 เท่าของฟาร์มที่ไม่มีแพะแสดงอาการ แต่ไม่มีนยั ส�ำคัญ (OR, 2.76; 95% CI, 0.66-11.51;
P=0.163)
จากข้อมูลการส�ำรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ B. melitensis และ CAEV ในแพะที่เลี้ยงในภาคตะวัน
ตกครั้งนี้ บ่งชี้ถึงความชุกของโรคบรู เซลโลซิสทั้งในระดับรายตัวและรายฝูงในอัตราสู ง แต่ความชุก
ของโรค CAE ทั้งในระดับรายตัวและรายฝูงในระดับต�่ำ โดยพบว่าการที่เคยมีแพะในฟาร์ มแสดง
อาการแท้งและแพะแสดงอาการเข้าได้ตามนิยามโรค CAE เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตรวจพบแพะที่ให้ผลบวกของโรคบรู เซลโลซิ สและ CAE ตามล�ำดับ ดังนั้นหากตรวจพบสัตว์ที่ให้
ผลบวกต่อการทดสอบโรคต้องก�ำจัดสัตว์ที่ติดเชื้อออกไปจากฝูงทันที เพื่อควบคุมมิให้สตั ว์เหล่านั้น
แพร่ เชื้อในฝูง ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค การแพร่ กระจายของเชื้อ และทางติดต่อ
ของเชื้อเข้าสู่ ร่างกายสัตว์ เป็ นปัจจัยที่สำ� คัญของการติดเชื้อภายในฝูงได้รวดเร็ ว ในแม่แพะที่ติดเชื้อ
B. melitensis นอกจากขับเชื้อออกมาเมื่อคลอดลูกหรื อแท้งลูกแล้วยังขับเชื้อผ่านทางน�้ำนมอย่าง
ยาวนาน ส่ วนแพะตัวผูข้ บั เชื้อออกมาทางน�้ำเชื้ออย่างต่อเนื่อง [2,3] ท�ำให้เชื้อแพร่ กระจายอยูใ่ นสิ่ ง
แวดล้อมเป็ นเวลานานและติดต่อสู่แพะที่เลี้ยงภายในฝูงเดียวกันอย่างรวดเร็ ว หากไม่กำ� จัดแพะพาหะ
ของโรคบรู เซลโลซิ สออกไปจากฝูง นอกจากแพะร่ วมฝูงจะมี โอกาสติ ดเชื้ อได้เพิ่มมากขึ้นแล้ว
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะตลอดจนคนงานในฟาร์มยังมีโอกาสติดเชื้อ B. melitensis สู งจากการสัมผัสสิ่ ง
ปนเปื้ อนเชื้อโรคในฟาร์มอีกด้วย
ส่ วนโรค CAE เนื่องจากอัตราการติดเชื้อในระดับรายตัวต�่ำ อีกทั้งในแต่ละฝูงมีแพะติดเชื้อ
ไม่สูงนัก จึงสามารถสร้างฟาร์มปลอดโรคได้ง่าย นอกจากนี้ แพะที่เลี้ยงในพื้นที่ปศุสตั ว์เขต 7 ส่ วน
ใหญ่เป็ นแพะเนื้ อ ซึ่ งมีอายุการเลี้ยงสั้นกว่าแพะนม อีกทั้งการแพร่ กระจายของเชื้ อ CAEV สู่ ส่ิ ง
แวดล้อมเป็ นไปได้นอ้ ยกว่าฟาร์มแพะนมที่มีความเสี่ ยงของการติดเชื้อ CAEV สู งกว่า เนื่องจากการ
แพร่ กระจายของเชื้อและทางติดเชื้อเข้าสู่ ร่างกายส่ วนใหญ่ผา่ นทางน�้ำนมและ/หรื อน�้ำนมเหลือง ใน
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การเลี้ยงแพะนมมักน�ำน�้ำนมจากแม่แพะหลายตัวที่ไม่ผา่ นกระบวนการฆ่าเชื้อมารวมกัน ท�ำให้ลูก
แพะติดเชื้อตั้งแต่แรกเกิด และเชื้อยังแพร่ กระจายในระหว่างกระบวนการรี ดนมโดยปนเปื้ อนไปกับ
เครื่ องมือตลอดจนคนรี ดนม ส่วนการติดเชื้อโดยการสัมผัสโดยตรงระหว่างแพะร่ วมฝูงเป็ นไปได้นอ้ ย
กว่า [56]
ปัจจุบนั กรมปศุสตั ว์ได้ดำ� เนินโครงการส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกร
เพือ่ สร้างรายได้ท้งั เป็ นรายได้หลักและรายได้เสริ ม ซึ่งรู ปแบบการเลี้ยงมีท้งั เลี้ยงในครัวเรื อนและเลี้ยง
ในระดับอุตสาหกรรม นอกจากเพื่อการบริ โภคภายในประเทศแล้ว ยังสามารถส่ งไปจ�ำหน่ ายยัง
ประเทศใกล้เคียง เช่น ประเทศมาเลเซีย ลาว และเวียดนามอีกด้วย โดยมีแนวโน้มว่าตลาดจะขยายตัว
อีกมาก อีกทั้งในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน อันจะน�ำมา
ซึ่งโอกาสทางการค้า โดยเฉพาะสิ นค้าด้านปศุสตั ว์ ดังนั้นเพือ่ สร้างความเข้มแข็งและได้เปรี ยบทางการ
ค้า โดยการผลิตเนื้ อสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยตรงตามความต้องการของผู ้
บริ โภค กรมปศุสัตว์จึงควรก�ำหนดมาตรการการควบคุมและก�ำจัดโรคทั้งสองโดยการคัดทิ้งหรื อ
ท�ำลายแพะที่ให้ผลบวก ส่ วนฝูงแพะที่ตรวจพบความชุกของโรค ควรเฝ้ าระวังทั้งการสังเกตอาการ
ทางคลินิกของสัตว์ป่วย ร่ วมกับการตรวจแอนติบอดี เป็ นประจ�ำทุก 6 เดือน หากพบแพะที่ให้ผลบวก
ต่อการทดสอบให้คดั ทิ้งทันที การอบรมเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะก็เป็ นอีกกลยุทธ์หนึ่งเพือ่ ให้เกษตรกรได้
มีความรู ้และเห็นความส�ำคัญของการควบคุม ป้ องกันโรคและพร้อมให้ความร่ วมมือกับกรมปศุสตั ว์
ในการก�ำจัดโรคและสามารถด�ำเนินอาชีพเลี้ยงแพะอย่างยัง่ ยืน
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