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บทคัดยอ 
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแทงติดตอ เปนโรคติดตอระหวางสัตวและคน ท่ีสําคัญโรคหนึ่งที่มีผลกระทบ

ดานสาธารณสุข และการเลี้ยงปศุสัตวเปนอยางมาก. ในปจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารและการขนสงมีพฒันาการ
กาวหนามาก ดังนั้นจึงมีการนําขอมูลที่ไดจากเทคโนโลยีเหลานี้มาประยุกตใชในการติดตามและเฝาระวังโรคใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น. ทางกรมปศุสัตวไดดําเนินปรับนโยบายการควบคุม เฝาระวังและปองกันโรคโดยมีการ
ประสานความรวมมือจากทุกหนวยงานท้ังทางดานสุขภาพสัตว และสาธารณสุขมากขึ้นเพ่ือลดอุบัติการณของโร
คบรูเซลโลซิสในสัตวและไมใหพบโรคในคนอยางมีประสิทธิภาพ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในโคเนื้อ ในตําบลสระลงเรือ จังหวัด
กาญจนบุรี, เพราะในตําบลสระลงเรือยังไมมีเคยมีการตรวจโรคโรคบรูเซลโลซิสมากอน. ทําการเก็บตัวอยางซีรั่ม
โค จํานวน 50 ตัวอยาง เพื่อตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ Brucella abortus ดวยวิธี Rose Bengal Test (RBT) 
และตรวจยืนยันผลดวยวิธี Complement Fixation Test (CFT) โดยผลการตรวจท่ีได จะนํามาคํานวณสูตรโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาความชุก และประเมินความชุกที่เปนไปได (95%CI).  

ผลที่ไดนี้ ชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับโรคบรูเซลโลซิสในวัว และยังจะเปนประโยชนสําหรับกลยุทธใน
การควบคุม และปองกันโรคบรูเซลโลซิสไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การทําวัคซีน และความปลอดภัยของอาหาร. 

 
คําสําคัญ : โรคบรูเซลโลซิส, Rose Bengal Test (RBT), โคเน้ือ ในตําบลสระลงเรือ จังหวดักาญจนบุรี,  
 
Abstract 

Brucellosis or contagious abortion is zoonosis and have an impact on public health 
and livestock. Currently, Communications technology and transport have development 
progress. So, The Information obtained from these technologies are applied in monitoring 
and surveillance to be more efficient. Department of livestock development has changed 
control policy, surveillance and disease prevention with the cooperation of the animal 
health and public health to decrease the incidence of brucellosis in animal and not to found 
the disease in people effectively. 

The Objective of this study was to investigate the seroprevalence of bovine 
brucellosis in cattle in Salongrua Sub-District, Kanchanaburi Province, because in 
salongrua sub-district has never been examined brucellosis before. A Total of 50 cattles 
serum samples were collected for detection antibodies against Brucella abortus. The 
Rose Bengal Test and Complement Fixation Test (CFT) were used to screen and confirm 
Brucella abortus antibody detection, respectively. The Test results will be used to 
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calculate by descriptive statistics to determine the prevalence and evaluate the prevalence 
possible (95%CI). 

This result indicated the factor associated with brucellosis in cows. This will be 
beneficial for control strategy and prevention of brucellosis effectively such vaccination 
and food safety.

KeyWord (s) : Brucellosis, Rose Bengal Test (RBT, Bovine brucellosis in cattle in 
Salongrua Sub-District, Kanchanaburi

 

บทนํา 
โรคบรูเซลโลสิส หรือโรคแทงติดตอ เปนโรคติดตอระหวางสัตว และคนที่สําคัญโรคหนึ่งที่มีผลกระทบ

ดานสาธารณสุข และการเลี้ยงปศุสัตวเปนอยางมาก ในปจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารและการขนสงมีพัฒนาการ
กาวหนามาก ดังนั้นจึงมีการนําขอมูลที่ไดจากเทคโนโลยีเหลานี้มาประยุกตใชในการติดตามและเฝาระวังโรคใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สําหรับประเทศไทยมีการควบคุมโรคในโคอยางตอเนื่องนานกวา 30 ป และพบวาจากการ
เฝาระวังทางหองปฏิบัติการ ปญหาโรคบรูเซลโลสิสในโคนม ลดนอยลงเปนลําดับ (จากรอยละ 1.8 เหลือรอยละ 
0.4 ของประชากรโคนม) สําหรับโคเนื้อพบ ลดนอยลงเชนกัน (จากรอยละ 4.2 เหลือรอยละ 1.4 ของประชากร
โคเนื้อ) แตพบมากกวาโคนม เนื่องจากมีการเคล่ือนยายสัตวคอนขางมาก ในระยะหลังตั้งแต ป พ.ศ. 2546 พบ
ปญหาโรคบรูเซลโลสิสในแพะ และพบโรคในคนซึ่งติดโรคโดยการดื่มน้ํานมท่ีไมผานกระบวนการพาสเจอรไรส/
สมัผัสแพะท่ีเปนโรค ซึ่งมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการเล้ียงแพะเปนอยางมาก (มนยา เอกทัตร, 2552) 

โรคบรูเซลโลสิสในโค มีสาเหตุจากการติดเชื้อ B. abortus แตอยางไรก็ตามโคอาจติดเชื้อ B. 
melitensis ได หรือในบางครั้งอาจติดเชื้อ B. suis โค และสัตวในตระกูลนี้มีการติดตอของโรคจากสัตวสูสัตวได 
โดยการสัมผัสกับสิ่งตางๆของสัตวที่เปนโรคหลังการแทงลูก แปลงหญาและโรงเรือน อาจมีการปนเปอนเชื้อ สัตว
จะติดโรคไดโดยการกิน และติดเชื้อจากถังรีดนมก็อาจเปนไดโดยการหายใจ ทางเยื่อชุม Conjunctiva ทาง
ผิวหนังปนเปอน และทางเตานม การนําน้ํานมเหลืองมารวมกันแลวนําไปเล้ียงลูกสัตวแรกเกิดก็จะเปนทางหนึ่ง
ของการแพรโรค การติดโรคโดยการผสมพันธุพบวามีบทบาทคอนขางนอยในทางระบาดวิทยาของโรคบรูเซลโล
สิสในโค อยางไรก็ตามการผสมเทียมอาจจะแพรโรคไดเชนกัน ดังนั้นน้ําเชื้อที่ใชในการผสมเทียมจะตองรีดจาก
สัตวที่ไมเปนโรค ระยะฟกตัวของโรคไมแนนอน ในกรณีที่มีการติดโรคในระยะแรกๆของการตั้งทองจะพบวามี
ระยะฟกตัวท่ีนาน (มนยา เอกทัตร, 2552) 

โรคบรูเซลโลสิสกําหนดใหเปนโรคในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2519 และ กรมปศุสัตวไดมีการผลิตวัคซีน Brucella abortus strain 19 สําหรับฉีดในลูกโคเพศเมียที่มีอายุ 3-
6 เดือน แตไมเกิน 8 เดือน โดยการทําเคร่ืองหมายเจาะรูที่ใบหูขวา 1 รู และตีตรา BB ที่สะโพกขวา หรือตีตรา
ทั้ง 2 ดาน ในกรณีที่สัตวตัวนั้นใหผลบวก (พอ และ เชาวนะ, 2522) มีการทดลองใชวัคซีนบรูเซลโลสิส สเตรน 
19 ในฝูงโคเนื้อ ในระหวางป พ.ศ. 2519-2521 ท่ีสถานีกําแพงแสน และสัตวที่ใหผลบวกทางซีรัมวิทยาใชระบบ
การคัดทิ้งเอาออกจากฝูงพบอัตราการเปนโรคลดลง (กัญจนะ และ คณะ, 2522) 

ป พ.ศ. 2497 ไดเร่ิมมีการทดสอบโรคบรูเซลโลสิสทางซีรัมวิทยาใน โค สุกร และแพะ ในประเทศไทย 
(เล็ก, 2499) โดยไดทดสอบในโคจํานวน 30 ตัว ในสุกรพันธุแทที่สั่งเขามาจากตางประเทศเพ่ือใชเปนพอพันธุ
และแมพันธุ จํานวน 90 ตัว และในแพะนมจํานวน 69 ตัว ทําการทดสอบโรคโดยวิธี Plate Agglutination 
Test ใชแอนติเจนของบริษัท Lederle ผลการทดสอบในโคพบใหผลบวก 11/30 (36.67%) ผลสงสัย 7/30 
(23.33%) สวนสุกรพบใหผลบวก 62/90 (68.89%) และในแพะนมใหผลลบ และมีรายงานการแทงลูกในสุกร 
(Harinasuta et al., 1956) 
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การสํารวจโรคบรูเซลโลสิสทางซีรัมวิทยา การควบคุม และปองกันโรคนั้น กรมปศุสัตวไดดําเนินการมา
อยางตอเนื่อง ซึ่งไดสรุปรวบรวมไวเปนระยะๆ ตั้งแต ป พ.ศ. 2493-2551 เม่ือพิจารณาจากขอมูลแลวจะเห็นวา
โรคบรูเซลโลสิสยังคงเปนปญหาตอปศุสัตวโดยเฉพาะอยางยิ่งในแพะ-แกะ ซึ่งมีประชากรสัตวเพิ่มมากขึ้นอยาง
รวดเร็ว ประกอบดวยภาครัฐไดมีการสงเสริมการเล้ียงในพ้ืนที่ตางๆหลายแหง ทําใหมีการเคลื่อนยายสัตวจาก
แหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่งอยางรวดเร็ว เนื่องจากแพะ-แกะเปนสัตวที่มีขนาดเล็กกวาโค-กระบือ มีการขนสง
ไดงาย ผลจากการตรวจทางซีรัมวิทยาในแพะ-แกะเร่ิมพบผลบวก 0.1 – 0.4 % ในป พ.ศ. 2544-2545 ตอมาใน
ป พ.ศ. 2546 ซึ่งมีการตรวจพบคนติดโรคบรูเซลโลสิสเปนครั้งแรก (Manosuthi et al., 2004) หลังจากท่ีไมมี
รายงานตรวจพบโรคนี้ในคนมานานไมนอยกวา 30 ป ดังนั้นกรมปศุสัตวจึงไดดําเนินการโดยมีแผนการปองกัน
และควบคุมโรคในแพะ-แกะ ต้ังแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา 

ซึ่งในปจจุบันทางปศุสัตว และสัตวแพทย เล็งเห็นความสําคัญในการปองกันโรคบรูเซลโลซิสมากข้ึน 
เนื่องจากโรคบรูเซลโลซิส เปนโรคติดตอเรื้อรัง และเปนโรคติดตอสัตวสูคนได ทําใหขาดการตระหนักถึงโรคนี้จึง
ทําใหพบผูปวยดวยโรคนี้ ทั้งๆ ที่มีรายงานจากกรมปศุสัตวที่ตรวจพบโรคนี้ทั้งในโค กระบือ แพะ และแกะ ตลอด
ปในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ กรมปศุสัตวไดดําเนินปรับนโยบายการควบคุม เฝาระวังและปองกันโรค
โดยมีการประสานความรวมมือจากทุกหนวยงานท้ังทางดานสุขภาพสัตว และสาธารณสุขมากขึ้นเพื่อลด
อุบัติการณของโรคบรูเซลโลสิสในสัตวและไมใหพบโรคคนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัย มีหัวขอหลักในการดําเนินอยู 4 หัวขอคือ ประชากร และกลุมตัวอยาง, เครื่องมือท่ี

ใชในการวิจัย, ข้ันตอนการทดลอง และการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประชากร และกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ผูทําวิจัยไดมุงศึกษา ในการตรวจยืนยันผลของโรคบรูเซลโลซิส 
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
 - โคที่มีอายุมากกวา 1 ปขึ้นไป จํานวน 50 ตัว 
 - โดยเก็บตัวอยางซีรั่มโค จากฟารมในตําบลสระลงเรือ 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1. สัตวทดลอง 

- โคที่มีอายุมากกวา 1 ปขึ้นไป จํานวน 50 ตัว 
2. อุปกรณ 

- หลอดเก็บเลือด (Monovette) ขนาด 10 ml. จํานวน 50 หลอด 
- หัวเข็มเบอร 18 ยาว ½ จํานวน 50 หัวเข็ม 
- สําลีแอลกอฮอลบรรจุในกลองสําลีสแตนเลส 1 ชุด 
- กระติกน้ําแข็งสําหรับบรรจุหลอดเก็บเลือด 2 ชุด 
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กระบวนการทดลอง 
การเก็บตัวอยางซีรั่ม 

1. ทําการเก็บเลือดโคที่อายุตั้งแต 1 ปขึ้น ปริมาณตัวละ 5 ml. ทางเสนเลือดดําที่คอ (Jugular vein) 
โดยใชหลอดโดยใชหลอดเก็บเลือด (Monovette) ซึ่งไมมีสารปองกันการแข็งตัวของเลือด 

2. นําหลอดที่เก็บเลือดจากโคเรียบรอยมาเก็บไวในกระติกน้ําแข็งเพื่อนํามาตรวจ Screening Test 
ดวยวิธี Rose Bengal Test ท่ีศูนยชันสูตรโรคสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถาหากผลการ
ตรวจ Screening Test เปนผลบวก จะสงตรวจยืนยันโรคบรูเซลโลซิส ดวยวิธี Complement Fixation         
ที่ศูนยวิจัย และพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี 
การตรวจยืนยันโรค 

ทําการตรวจโรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) ดวยวิธี Rose Bengal test (RBT) และตรวจยืนยันดวยวิธี 
Complement fixation test (CFT) และวิธี Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ตามวิธีของ
ศูนยวิจัย และพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี 

1. วิธี Rose Bengal Test (RBT) (OIE, 2009) นําตัวอยางซีรั่มโคนมที่ตองการทดสอบและแอนติเจน 
Rose Bengal วางไวที่อุณหภูมิหองกอนการทดสอบ ประมาณ 30 นาที ดูดซีรั่ม 30 ไมโครลิตร หยดบนแผนกระจก
แลวหยดแอนติเจน 30 ไมโครลิตร ลงขางๆซีรั่มใชแผนพลาสติกคนใหเขากันเปนวงกลมมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 2 เซนติเมตร เอียงกระจกไปมาเพื่อใหแอนติเจนและซีรั่มผสมเขากันอานผลเมื่อครบ 4 นาที  

การอานผล : ดูจากปฏิกิริยาการจับกลุม (Agglutination) ถาเกิดปฏิกิริยาการจับกลุม แปลวา ใหผลบวก 
และใหผลลบ ถาไมมีปฏิกิริยาการจับกลุม (0, +1, +2, +3, +4) 

2. วิธี Complement Fixation Test (OIE, 2009) นําซีรั่มโคนมที่ใหผลบวกตอการทดสอบโรคบรูเซลโล
ซิสดวยวิธี RBT มาตรวจยืนยันการติดเชื้อ B. abortus ดําเนินการตามวิธีของ OIE, 2009 และ French Food 
Safety Agency (2009) ทําการทดสอบวิธี CFT แบบ Cold fixation อานผลการเกิดปฏิกิริยา Fixation ในการ
อานผลใหคะแนนตามระดับของปฏิกิริยา กลาวคือปฏิกิริยา Fixation ท่ี 0% = 0, 25% =1, 50%=2, 75%=3 
และ 100%=4 โดยแปลผลดังนี้ ปฏิกิริยา Fixation เกิดขึ้น 50-100% ท่ีระดับซีรั่มเจือจาง ≥ 1: 4 ถือวาให
ผลบวกตอการทดสอบ 

3. วิธี ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assays)(OIE, 2008) เปนวิธีที่ดี เนื่องจากมีความไว
และความจําเพาะสูง การทดสอบทําไดงาย ใชเคร่ืองมือคอนขางนอย และมีชุดทดสอบจําหนายอยางกวางขวาง 
สําหรับหองปฏิบัติการขนาดเล็ก จะมีความเหมาะสมมากกวาวิธี Complement fixation test (CFT) และใน
ปจจุบันเทคนิค ELISA ใชกันอยางกวางขวางในการชันสูตรโรคท้ังในคนและในสัตว ถึงแมวาหลักการของวิธี ELISA 
สามารถจะใชทดสอบในซีรั่มสัตวหลายชนิดรวมทั้งในคนแตผลการทดสอบอาจจะแตกตางกันในระหวาง
หองปฏิบัติการ ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการที่ใชในการทดสอบ ซึ่งอาจจะยังไมมีการปรับมาตรฐานในการทดสอบใหตรงกัน 
การทดสอบสําหรับการคัดกรองโรคจะใชเพียงหนึ่ง Dilution เทานั้น ซึ่งเปนเร่ืองที่จะตองพิจารณา ถึงแมวาวิธี 
ELISA จะเปนวิธีที่มีความไวมากกวา RBT แตในบางโอกาสก็ไมสามารถจะตรวจหาสัตวที่เปนโรคได ในขณะที่ RBT 
ใหผลบวก แตวิธี ELISA ใหผลเปนลบ ในกรณีนี้ก็จะเปนสิ่งสําคัญ เพราะวิธี ELISA อาจจะจําเพาะมากกวา RBT 
หรือ CFT 
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การวิเคราะหขอมูล 
นําผลการทดสอบ และตรวจยืนยันโรคที่ได มาคํานวณคารอยละของจํานวนโครายตัว และรายฟารมที่

ตรวจพบแอนติบอดีตอเช้ือ B. abortus โดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยคํานวณจากสูตร ดังนี้ 
 

 

 
TP คือ คาความชุกที่แทจริง 
Ap   คือ คาความชุกที่ไดจากการตรวจ 
Se1  คือ คาความไวจากการตรวจวิธี RBT = 97.67% 
Se2  คือ คาความไวจากการตรวจวิธี CFT = 95.26 % 
Sp1  คือ คาจาเพาะเจาะจงจากการตรวจวิธี RBT= 99.50 % 
Sp2  คือ คาจาเพาะเจาะจงจากการตรวจวิธี CFT = 99.80 % 
(มนยา, 2552) 
ดังนั้น ฟารมที่ตรวจพบโคที่ใหผลบวกตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป ถือวาฟารมนั้นใหผลบวกตอการทดสอบโรค 

โดยคํานวณหาชวงความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต (95%CI) สําหรับประเมินความชุกที่เปนไปไดซึ่งคํานวณไดดังนี้ 
 
95%CI = P ± z (S.E). 
P คือ คาความชุกที่แทจริง 
z คือ คาที่ไดมาจากการแจกแจงแบบปกติ โดยที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% ปกติจะมีคาเทากับ 1.96 
S.E. คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาเฉล่ีย เทากับรากที่ 2 ของ (P*Q)/จํานวนตัวอยาง หรือรากที่ 

2 ของ P(1-P)/n 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในโคเนื้อในตําบลสระลงเรือ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวนโคเนื้อใน
ทั้งหมด 6 หมูบาน รวม 50 ตัวอยาง ไมพบความชุกของโรคบรูเซลโลซิส โดยความชุกที่ปรากฏ คํานวณไดจากสูตร
   
 P = A/(A+B) 
 P = Prevalence (P) หรือความชุกของโรค หรือความชุกที่ปรากฏ 
 A = จํานวนสัตวเปนโรคในประชากร ณ ชวงเวลาหน่ึงๆ 
 B = จํานวนสัตวในประชากรเสี่ยงที่จะเปนโรค ณ ชวงเวลาหน่ึงๆ ไมรวมสัตวปวยเปนโรค 

 หมูที่ 1 : P = 0/(0+5)= 0 
 หมูที่ 2 : P = 0/(0+4)= 0 
 หมูที่ 3 : P = 0/(0+12)= 0 
 หมูที่ 5 : P = 0/(0+10)= 0 
 หมูที่ 6 : P = 0/(0+4)= 0 
 หมูที่ 10 : P = 0/(0+15)= 0 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนโคที่ใหผลบวก และความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในโคเนื้อในตําบลสระลงเรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

หมูที่ จํานวนโคที่ตรวจ 
จํานวนโคที่ใหผลบวก 

(%) 
ความชุกที่ปรากฏ (%) 

1 
2 
3 
5 
6 
10 

5 
4 
12 
10 
4 
15 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

รวม 50 0 0 

 

สรุปผล และวิจารณผล 
 จากการศึกษาความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในโคเนื้อในตําบลสระลงเรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไมพบ
ผลบวก จากการตรวจดวย Rose Bengal Test ในโคเน้ือทั้งหมด 50 ตัวอยาง ซึ่งไมไดหมายความวา ในตําบล
สระลงเรือ ไมไดมีความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในโคเนื้อ เนื่องจากการตรวจดวย Rose Bengal Test มีความ
สะดวกในการตรวจ สามารถบอกผลการตรวจโรคไดในไมกี่นาที มีคาความไว และความจําเพราะสูง แตก็ยังมี
ปจจัยทําใหเกิด False Negative และ False Positive ไดจากการเก็บตัวอยาง, ขั้นตอนในการปนแยกซีรั่ม เปนตน 
ดังนั้นเพ่ือใหไดผลการตรวจโรคบรูเซลโลซิสที่แมนยํา และถูกตองมากขึ้น จําเปนตองมีการสงตัวอยางซีรั่มโรค
เนื้อไปตรวจยืนยันดวยวิธี Complement fixation และ ELISA ที่ศูนยวิจัย และพัฒนาการสัตวแพทยภาค
ตะวันตก จังหวัดราชบุร ีและยังสามารถตรวจหาโรคบรูเซลโลซิสดวยวิธีตางๆไดอีก เชน PCR ,การเพาะแยกเชื้อ 
และการตรวจทางชีวเคมี เพื่อใชในการบงบอก และจําแนกชนิดสายพันธุของเชื้อบรูเซลลาได 
 สวนปญหาที่พบในการเก็บตัวอยางซีรั่มโคเนื้อ คือ จํานวนของตัวอยางอาจจะไมครอบคลุมจํานวนโค
เนื้อทั้งหมดในตําบลสระลงเรือ เนื่องจากเกษตรกรยังไมเขาใจ และไมใหความรวมมือกับคณะผูวิจัยมากนัก 
รวมถึงโคเนื้อมีความเปรียว และไมเชื่อง ประกอบกับการเลี้ยงยังเปนแบบไลทุง  การจับบังคับสัตวจึงยังขาด
อุปกรณที่เหมาะสม เชน ซองบังคับสัตว ทําใหเกิดปญหาเจาะเลือดหาตัวอยางได 
 

ขอเสนอแนะ 
 การเฝาระวังโรคบรูเซลโลซิส จําเปนตองแจงแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เชน ปศุสัตวอําเภอ มาทําการ
ตรวจวิเคราะห เกษตรกรจึงใหความรวมมือมากกวา เนื่องดวยมีบุคลากร และอุปกรณที่ เหมาะสมท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยใชมาตรการทดสอบโรคในโคเนื้อที่อายุตั้งแต 1 ปขึ้นไปเปนประจําทุกป การคัดโคที่ใหผลบวก
ออกจากฝูงและทําลายมีสวนอยางมากในการควบคุมโรคดังกลาว โดยรวมกับมาตรการควบคุมการเคลื่อนยาย
สัตว พรอมท้ังสงเสริมดานความรูและความตระหนักถึงสภาวะและอันตรายของโรคแกเกษตรกรและเจาหนาที่ที่
เก่ียวของ ตลอดจนการแนะนาใหเกษตรกรปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมปองกันโรครวมมือกับภาครัฐเพื่อ
ประโยชนของเกษตรกรและการควบคุมโรคของประเทศ 
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