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บทคัดย่อ 

 
การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของโอกาสในการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะปลอดโรค

ในจังหวัดราชบุรี ผ่านการน าเข้าแพะจากต่างจังหวัด ทั้งที่เคลื่อนย้ายแบบมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ และไม่มี
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ในปีงบประมาณ 2557 ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงขององค์การสุขภาพสัตว์
โลก โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานทางวิชาการ และการสอบถามความคิดเห็นจากเกษตรกร เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 
และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการโรคบรูเซลลา ผลการศึกษาพบว่าโอกาสในการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์ม
แพะปลอดโรคในจังหวัดราชบุรีผ่านการน าเข้าแพะจากต่างจังหวัดโดยการเคลื่อนย้ายแบบมีใบอนุญาตมีความ
เป็นไปได้ในระดับต่ า โดยมีความไม่แน่นอนในระดับต่ า-ปานกลาง ในขณะที่โอกาสในการน าเชื้อ Brucella 
spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะปลอดโรคในจังหวัดราชบุรีผ่านการน าเข้าแพะจากต่างจังหวัดโดยการเคลื่อนย้ายแบบไม่มี
ใบอนุญาตมีความเป็นไปได้ในระดับต่ า โดยมีความไม่แน่นอนในระดับปานกลาง ซึ่งขั้นตอนส าคัญที่ช่วยลด
ความเสี่ยงในการน าเชื้อเข้าสู่ฟาร์มคือการตรวจโรคบรูเซลลาด้วยวิธีทางซีรัมวิทยา  ท าให้ทราบว่ามาตรการการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ ที่ต้องผ่านการตรวจโรคบรูเซลลาก่อนเคลื่อนย้ายนั้นเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ลดการแพร่กระจายของโรคบรูเซลลาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการให้ความรู้เรื่องโรคบรูเซลลากับ
เกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรตระหนักถึงความส าคัญของการตรวจโรค ส่งเสริมให้เกษตรกรขอรับรองสถานภาพ
ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลากับกรมปศุสัตว์และขอเคลื่อนย้ายสัตว์ให้ถูกต้องซึ่งหากเกษตรกรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ความชุกของโรคบรูเซลลาในจังหวัดราชบุรีจะสามารถลดลงจนเป็นพื้นที่ปลอดโรคบรูเซลลาได ้
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Qualitative risk assessment of the introduction of Brucella spp. through importation of 
live goats from other provinces into the brucellosis free goat farms in Ratchaburi province 

 
Prassanee Churat1*  Anusorn Sungpad1 

 
Abstract 

 
The qualitative risk assessment of the introduction of brucellosis into disease-free 

goat farms in Ratchaburi province via importation of live animals from other provinces was 
carried out following OIE guidance. All the transportation records, with and without 
transportation permit, were included in the study. The data collected from academic 
evidences, questionnaires, Department of Livestock Development officers and brucellosis 
experts were analyzed. The results revealed that the risk of disease introduction was low in 
the group of animal transported with movement license, with low to moderate uncertainty. 
Meanwhile, the risk of disease introduction from the group without movement license was 
low, with moderate uncertainty. The screening for the disease prior to transportation using 
serological test showed to be an effective method to control disease transmission and 
spreading among farms. The education on disease screening and disease control to the 
farmers coupled with the extension program on disease-free farm qualification and proper 
animal transportation would guarantee the successful brucellosis control program in 
Ratchaburi province. This might lead us to the situation of disease-free area in the future.      
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บทน า 
 

 โรคบรูเซลลา (brucellosis) เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่ส าคัญ มีสาเหตุจากเชื้อ Brucella spp.
ซึ่งเป็นโรคที่มีผลกระทบทางด้านสาธารณสุขและปศุสัตว์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโรคบรูเซลลาในแพะที่เกิด
จากเชื้อ Brucella melitensis ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อโรครุนแรงมากที่สุดในคน (Smith and Ficht, 1990) แพะจะ
ติดเชื้อจากการกินหรือสัมผัสสิ่งคัดหลั่งต่างๆ ระยะฟักตัวของโรคประมาณ 3–8 สัปดาห์ อาการที่สังเกตได้ คือ
แพะตัวเมียมีการแท้งช่วงท้ายของการตั้งท้อง ส่วนแพะตัวผู้จะพบภาวะอัณฑะอักเสบแบบข้างเดียว 
(unilateral orchitis) โดยมีรายงานการพบโรคทั้งในคนและสัตว์ทั่วโลก ส าหรับในประเทศไทยมีรายงานในคน
ครั้งแรกเมื่อปี 2546 เนื่องจากการบริโภคนมแพะที่ไม่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ (นพวรรณ และคณะ, 
2547) และยังคงมีรายงานการพบโรคในคนอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หรือท างานในฟาร์ม ผู้ที่ท างานในโรงงานฆ่าสัตว์ สัตวแพทย์ ผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
ผู้ที่นิยมดื่มน้ านมดิบ หรือบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านความร้อนที่เพียงพอ (ขนิษฐาและอัญชนา, 2557) การติดต่อ
ของโรคในระหว่างฝูงแพะจะเกิดจากการซื้อสัตว์ทดแทนเข้าเลี้ยงใหม่หรือการยืมพ่อพันธุ์เพ่ือใช้ในการผสมจาก
ฟาร์มที่ไม่มีการคัดกรองโรค การเลี้ยงสัตว์รวมฝูงจากหลายเจ้าของ และการใช้ทุ่งหญ้าสาธารณะร่วมกับสัตว์ฝูง
อ่ืน เป็นต้น (มนยา, 2552) 
 การเคลื่อนย้ายแพะไปยังพ้ืนที่ต่างจังหวัด จะต้องมีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสั ตว์ โดยแพะที่จะ
เคลื่อนย้ายไปท้องที่ต่างจังหวัดต้องมาจากฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลลาที่กรมปศุสัตว์รับรอง หรือมีผลการ
ตรวจคัดกรองโรคให้ผลเป็นลบมาไม่เกินกว่า 90 วัน นับจากวันที่เจาะเลือด มีการควบคุมสัตว์ผ่านด่านกักกัน
สัตว์ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์โดยการรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ มีหลักเกณฑ์พ้ืนฐานคือ
ต้องเป็นฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ หรืออนุโลมให้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
มีรั้วรอบฟาร์มป้องกันสัตว์โดยเฉพาะสุนัข มีระบบการท าลายเชื้อโรค และควบคุมคน สัตว์ สิ่งของ ยานพาหนะ
เข้า–ออกฟาร์ม มีระบบก าจัดของเสียไม่เกิดมลภาวะ มีเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ทุกตัว มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลสัตว์เป็นรายตัว และต้องทดสอบโรคในสัตว์ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนทุกตัว โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
ระดับ B หมายถึง สัตว์ทุกตัวให้ผลลบในการตรวจครั้งแรก ซึ่งมีอายุการรับรอง 6 เดือน และระดับ A หมายถึง 
ผ่านระดับ B มาแล้วและตรวจทดสอบโรคอีกครั้งใน 6 เดือนต่อมาและให้ผลลบทุกตัว (ส านักควบคุม ป้องกัน
และบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2557ก) 

การตรวจคัดกรองโรคตามนโยบายของกรมปศุสัตว์จะใช้วิธี modified Rose Bengal Test (mRBT) 
ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมน ามาใช้เป็น screening test โดยถือว่าเป็นการตรวจที่ให้ผลดีที่สุดในการตรวจระดับฝูงอีกทั้ง
ยังเป็นวิธีการที่ง่ายและเหมาะส าหรับการใช้ในภาคสนาม และเมื่อตรวจด้วยวิธี mRBT ให้ผลบวกจะยืนยันผล
การตรวจด้วยวิธี Complement Fixation Test (CFT) และ/หรือ indirect Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assays (iELISA) ซึ่งในการตรวจโรคบรูเซลลาในแพะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกได้ใช้
แอนติเจนตัวเดียวกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ B. abotus เนื่องจากมีการเกิด cross immunity ระหว่างสาย
พันธุ์กัน ดังนั้นการวินิจฉัยโรคบรูเซลลาในแพะจึงสามารถระบุได้เพียงว่าแพะติดเชื้อ Brucella spp. เท่านั้น 
ถ้าต้องการระบุเชื้อ B. melitensis ต้องท าการเพาะแยกเชื้อต่อไป 

การประเมินความเสี่ยงการน าเข้ามีทั้งการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ และการประเมินความเสี่ยง
เชิงปริมาณซึ่งการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพจะเหมาะสมในกรณีที่ข้อมูลที่ใช้ประเมินมีจ ากัด โดยผลการ
ประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพจะเป็นลักษณะเชิงพรรณนา การจัดกลุ่ม หรือจัดล าดับ ตัวอย่างเช่นการศึกษา
ประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการน าเข้าเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยเข้าสู่รัสเซียและยุโรปจากประเทศ
จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจันอยู่ในระดับต่ า (Moutou et al., 2001) การประเมินความเสี่ยงของเชื้อ 
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Brucella spp. ในฟาร์มแพะนมในกรุงเทพมหานครซึ่งจะประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพก่อน เมื่อพบว่าปัจจัย
ใดที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่มากกว่าระดับแทบจะไม่พบ ก็จะท าการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อไป 
(พีรวิทย์, 2556) และการศึกษาของ Wieland et al. (2011) ได้ท าการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพใน
สภาวะที่หาข้อมูลยากเพ่ือท าโมเดลที่ใช้ในการประเมินผลของมาตรการในการควบคุมการแพร่กระจายของโรค 
African Swine Fever เนื่องจากสภาพที่ขาดแคลนข้อมูล มักจะใช้การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพเพ่ือตอบ
ค าถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ และเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ส าหรับผู้จัดการความเสี่ยงในการระบุวิธีการที่
จะลดความเสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยงส าหรับค าถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
เกี่ยวกับการน าเข้ามักใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ซึ่งเป็นโมเดลที่
ประกอบด้วยการประเมินการขับ (release assessment)การประเมินการสัมผัส (exposure assessment) 
และการประเมินผลกระทบ (consequence assessment) (OIE, 2004) ซึ่งจะมีการเขียน risk pathway ของ
แต่ละข้ันของการประเมินความเสี่ยง เป็นการแตกปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นปัญหาที่ง่ายๆ ท าให้สามารถประเมิน
ได้ง่ายขึ้น และสามารถระบุความเสี่ยงและความไม่แน่นอน (uncertainty) ในแต่ละขั้นตอนได้ (Wieland et al., 
2011) ต่อมาจะท าการคาดคะเนความเสี่ยง (estimate of risk) โดยใช้ตารางความเสี่ยง (risk matrix) เพ่ือ
สรุประดับความเสี่ยงสุดท้ายของเหตุการณ์ที่ศึกษา เมื่อผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพท าให้ผู้
ประเมินความเสี่ยงตระหนักถึงความส าคัญและความคุ้มค่าในการประเมินอันตรายแล้วก็สามารถด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อไปซึ่งจะน าเสนอข้อมูลเป็นเชิงตัวเลขและสามารถวิเคราะห์ในทางคณิตศาสตร์
ได้อย่างถูกต้องแม่นย ากว่า (ศุภชัย, 2552) 

จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงแพะมากเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศไทย โดยมีประชากรแพะ 
21,143 ตัวจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทั้งหมด 766 ราย (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์, 
2557) โดยมีฟาร์มที่ได้รับการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา จากกรมปศุสัตว์จ านวนทั้งสิ้น 65 ฟาร์ม
แบ่งเป็นระดับ A 4 ฟาร์ม และระดับ B 61 ฟาร์ม (ส านักงานปศุสัตว์เขต 7 กรมปศุสัตว์, 2557) ซึ่งยังมีฟาร์ม
แพะอีกไม่น้อยที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการสร้างสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลากับกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ได้มี
กิจกรรมต่างๆ ในการควบคุมโรคบรูเซลลา เช่น กิจกรรมเฝ้าระวัง และก าจัดโรคบรูเซลลาในแพะ กิจกรรม
ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา และการควบคุมการเคลื่อนย้าย เป็นต้น ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว ได้มี
การเก็บตัวอย่างซีรัมแพะจากทุกภาคของประเทศไทยส่งตรวจทั้งหมด 155,229 ตัวอย่าง พบผลบวก 1,284 
ตัวอย่าง คิดเป็น 0.83% (ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ , 2557ข) แสดงให้เห็นว่ายังมี
โรคบรูเซลลาในแพะแพร่กระจายในประเทศไทย ดังนั้นการน าแพะจากต่างจังหวัดเข้าสู่ฟาร์มปลอดโรคใน
จังหวัดราชบุรีจึงมีโอกาสที่จะน าโรคบรูเซลลาเข้าสู่ฟาร์มได้ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงเชิงคุณภาพของโอกาสในการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะปลอดโรคในจังหวัดราชบุรี ผ่าน
การน าเข้าแพะจากต่างจังหวัด โดยการเคลื่อนย้ายแบบมีและไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ เพ่ือให้ทราบถึง
ระดับความเสี่ยงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการวางแผนควบคุมป้องกันและก าจัด
โรคบรูเซลลาต่อไป 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
ขอบเขตการศึกษาและการเก็บขอ้มูล 
 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคบรูเซลลา ได้แก่ ความชุกของโรคบรูเซลลาในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 7 รายงาน
การเฝ้าระวังโรค ข้อมูลการเคลื่อนย้ายแพะเข้าสู่จังหวัดราชบุรี และแผนปฏิบัติงานโรคบรูเซลลา เก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการประเมินความเสี่ยงโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในจังหวัด
ราชบุรี จ านวน 56 ราย เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จ านวน 8 ราย และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการโรคบรูเซลลา 
จ านวน 3 ราย ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 
ค าศัพท์เฉพาะ 
 เกษตรกร คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะฟาร์มปลอดโรคจังหวัดราชบุรี 

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ คือ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ 
ปศุสัตว์อ าเภอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการโรคบรูเซลลา คือ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับโรคบรูเซลลา 
มากกว่า 5 ปี และมีผลงานวิชาการเก่ียวกับโรคบรูเซลลา ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 วิถีทางกายภาพ (physical pathway) คือขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแพะจากต่างจังหวัดเข้าสู่ฟาร์มแพะ
ปลอดโรคบรูเซลลาจังหวัดราชบุรี 
 วิถีทางชีวภาพ (biological pathway) คือขั้นตอนการวิเคราะห์โอกาสของการน าเชื้อ Brucella spp. 
เข้าสู่ความแพะปลอดโรคบรูเซลลาในจังหวัดราชบุรี 
วิธีการศึกษา 
 ท าการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (qualitative risk assessment) โดยใช้แนวทางการประเมิน
การขับ (release assessment) ขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE, 2004) โดยมีค าถามความเสี่ยง (risk 
question) คือโอกาสในการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะปลอดโรคในจังหวัดราชบุรี ผ่านการน าเข้า
แพะจากต่างจังหวัดในปีงบประมาณ 2557  

ก าหนดวิถีทางกายภาพ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายแพะจากต่างจังหวัดแบบมีใบอนุญาตโดยผ่านขั้นตอน
การตรวจโรคบรูเซลลา ขออนุญาตเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด ผ่านด่านกักกันสัตว์เพ่ือตรวจเอกสารและดูอาการ
ของสัตว์ก่อนเข้าสู่ฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลลาในจังหวัดราชบุรี และการเคลื่อนย้ายแบบไม่มีใบอนุญาตจะน า
แพะเข้าสู่ฟาร์มโดยตรงไม่ผ่านขัน้ตอนการตรวจโรคบรูเซลลา ไม่มีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด และไม่
ผ่านด่านกักกันสัตว์ ดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 วิถีทางกายภาพ ของการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะปลอดโรคในจังหวัดราชบุรี 

ผ่านการน าเข้าแพะจากต่างจังหวัด 
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ก าหนดวิถีทางชีวภาพ โดยการเคลื่อนย้ายแพะแบบมีใบอนุญาตจะต้องผ่านการตรวจโรคบรูเซลลาด้วย
วิธีทางซีรัมวิทยา 3 วิธี ได้แก่ mRBT, CFT และ iELISA หากผลเป็นบวกให้ท าลายแพะตัวดังกล่าว แต่ถ้าผล
การตรวจเป็นลบสามารถเคลื่อนย้ายได้ กรณีที่ผลตรวจเป็นลบเทียม (false negative) จะมีโอกาสการน าแพะ
ติดเชื้อเข้าสู่ฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลลาได้ (เหตุการณ์ที่ 1 +) กรณีที่ผลตรวจเป็นลบจริง (true negative) 
เป็นโอกาสการน าแพะที่ไม่ติดเชื้อเข้าสู่ฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลลา (เหตุการณ์ที่ 2 -) ส่วนการเคลื่อนย้าย
แพะแบบไม่มีใบอนุญาตจะไมผ่่านการตรวจโรคบรูเซลลา ดังนั้นจึงมีโอกาสน าแพะทั้งที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อเข้า
สู่ฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลลา (เหตุการณ์ที่ 3 + และ 4 - ตามล าดับ) ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 วิถีทางชีวภาพของการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะปลอดโรคในจังหวัดราชบุรีผ่านการ
น าเข้าแพะจากต่างจังหวัด 

การวิเคราะห์ตามหลักการประเมินความเสี่ยงขององค์การสุขภาพสัตว์โลก โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐาน
ทางวิชาการ การสอบถามความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการโรคบรูเซลลา โดย
จะประเมินให้ระดับโอกาสที่จะเกิดในแต่ละเหตุการณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับเท่ากัน พร้อมทั้งก าหนดความหมาย
ในแต่ละระดับ ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 ความหมายของโอกาสที่จะเกิดเพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

 

โอกาสที่จะเกิด ความหมาย 
Negligible (แทบจะไม่พบ) มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ที่ระดับต่ ามากจนเกือบไม่พบ หรือ

เกือบเป็นศูนย ์
Low (ต่ า) มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ที่ระดับต่ า 
Moderate (ปานกลาง) มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ที่ระดับปานกลางซึ่งพบได้เสมอ 
High (สูง) มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ที่ระดับสูง 

ที่มา: Wieland et al. (2011) 
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 เมื่อได้ระดับของความเป็นไปได้ของแต่ละเหตุการณ์แล้ว ต้องรวมความไม่แน่นอน (uncertainty) เพ่ือ
แสดงน้ าหนักในค าตอบนั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ความหมายของความไม่แน่นอนของความเสี่ยง (uncertainty) 
 

ความไม่แน่นอน ความหมาย 
Low (ต่ า) มีหลักฐานข้อมูลทางวิชาการชัดเจน และสมบูรณ์ โดยมาจากแหล่งข้อมูลหรือการ

อ้างอิงที่เชื่อถือได้ 
Moderate (ปานกลาง) มีหลักฐานข้อมูลทางวิชาการอยู่บ้าง โดยมาจากแหล่งข้อมูลหรืออ้างอิงที่ไม่มากนัก 
High (สูง) ไม่มีข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ หรือเป็นเพียงข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น 

ซึ่งยังไม่ได้รับการพิสูจน์ 
ที่มา: Wieland et al. (2011) 
 ท าการคาดคะเนความเสี่ยง (estimate of risk) โดยใช้ตารางความเสี่ยง (risk matrix) ซึ่งเป็นตาราง
ความเสี่ยงที่เป็นแบบ conditional คือ ต้องมีเหตุการณ์ท่ี 1 ก่อน จึงเกิดเหตุการณ์ท่ี 2 ได้ ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ตารางความเสี่ยง 
 

 
เหตุการณ์ที่ 1 

เหตุการณ์ที่ 2 
Negligible 

(แทบจะไม่พบ) 
Low 
(ต่ า) 

Moderate 
(ปานกลาง) 

High 
(สูง) 

Negligible (แทบจะไม่พบ) Negligible Negligible Negligible Negligible 
Low (ต่ า) Negligible Low Low Low 
Moderate (ปานกลาง) Low Low Moderate Moderate 
High (สูง) Low Moderate Moderate High 

ที่มา: Wieland et al. (2011) 
ผลการศึกษา 

 ผลการประเมินโอกาสการเกิดเหตุการณ์ในวิถีทางชีวภาพ ดังตารางที่ 4 ทัง้หมด 5 ข้อ ดังนี้ 
ข้อ 1 โอกาสการน าแพะเข้าฟาร์มโดยการเคลื่อนย้ายแบบมีใบอนุญาต 
จากการสอบถามเกษตรกรและระบบจดบันทึกข้อมูลของฟาร์ม พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่จะ

เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพ่ือผลิตลูกเองภายในฟาร์ม มีการน าเข้าพ่อแม่พันธุ์บ้างแต่ไม่บ่อยนัก และมีบางส่วนที่ซื้อแพะ
จากแหล่งอ่ืนมาเพ่ือขุนขาย ประกอบกับหลักฐานการเคลื่อนย้ายสัตว์ในระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ของกรมปศุสัตว์ โดยในปี 2557 พบการเคลื่อนย้ายแพะเข้าฟาร์มปลอดโรคบรู
เซลลาในจังหวัดราชบุรี 31 ครั้ง (กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์, 2557) แสดงให้เห็นว่ามีการเคลื่อนย้าย
แพะเข้าฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาจ านวนไม่มาก ดังนั้นโอกาสการน าแพะเข้าฟาร์มโดยการเคลื่อนย้ายแบบมี
ใบอนุญาตจึงอยูใ่นระดับต่ า โดยมีความไม่แน่นอนอยู่ในระดับต่ า 

ข้อ 2 โอกาสการน าแพะเข้าฟาร์มโดยการเคลื่อนย้ายแบบมีใบอนุญาตจะเป็นแพะท่ีติดเชื้อ 
จากข้อมูลการรายงานผลการทดสอบโรคของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

สัตวแพทย์ทั่วประเทศปี 2557 พบผลบวกต่อโรคบรูเซลลา 0.83% (1,284/155,229) (ส านักควบคุม ป้องกัน
และบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2557ข) น าข้อมูลที่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์และให้ความเห็น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
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ให้ความเห็นว่า ตัวอย่างที่ส่งตรวจส่วนใหญ่มักจะส่งตรวจเพ่ือขอรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาหรือขอ
เคลื่อนย้ายสัตว์ ซึ่งเกษตรกรมักจะตรวจโรคเองที่ฟาร์มเพ่ือเป็นการคัดกรองก่อนที่จะส่งกรมปศุสัตว์ตรวจจึง
ประเมินให้ความชุกของโรคอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นโอกาสที่แพะที่น าเข้ามาจะเป็นแพะที่ติดเชื้อจึงอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีความไม่แน่นอนอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อ 3 โอกาสการตรวจพบแพะให้ผลลบเทียมจากการตรวจทางซีรัมวิทยา 
 การตรวจโดยใช้วิธี mRBT หากให้ผลลบสามารถเคลื่อนย้ายได้แต่หากให้ผลบวกจะยืนยันผลโดยวิธี CFT 
และ iELISA ซึ่งถ้าวิธีใดวิธีหนึ่งให้ผลบวก จะถือว่าแพะติดเชื้อและต้องท าลายแพะตัวดังกล่าวซึ่งในขั้นตอนการตรวจ
คัดกรองโรคจะประเมินวิธีตรวจทั้ง 3 วิธีรวมอยู่ในขั้นตอนเดียวในวิถีทางชีวภาพ โดยระดับของโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ได้จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยวิเคราะห์จากข้อมูลทางวิชาการคือ การตรวจด้วยวิธี mRBT มีค่า
ความไว (sensitivity) 98.1-99.8 % ความจ าเพาะ (specificity) 98.2-98.8 % วิธี CFT มีค่าความไว 87.1-98.3% 
ความจ าเพาะ100% และวิธี iELISA มีค่าความไว 98.6-100% ความจ าเพาะ97.5-98.2 % (มนยาและคณะ, 2553) 
ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าจากการตรวจด้วยวิธี mRBT ซึ่งมีค่าความไวสูงมากและการตรวจโรคบรูเซลลาในแพะจะมี
การเพ่ิมปริมาตรของซีรัมเป็น 3 เท่าและแอนติเจน 1 เท่า เพ่ือเป็นการเพ่ิมความไวในการทดสอบให้สามารถคัดแยก
แพะที่เป็นโรคและสงสัยเป็นโรคออกจากฝูงให้มากที่สุด (สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์, 2558) ดังนั้นจึง
มีโอกาสการตรวจพบแพะให้ผลลบเทียม จากการตรวจโรคอยู่ในระดับต่ า โดยมีความไม่แน่นอนอยู่ในระดับปานกลาง 
 ข้อ 4 โอกาสการน าแพะเข้าฟาร์มโดยการเคลื่อนย้ายแบบไม่มีใบอนุญาต 
 การเคลื่อนย้ายแบบไม่มีใบอนุญาต คือการเคลื่อนย้ายแพะไปยังพ้ืนที่ต่างจังหวัดโดยไม่มีการขอ
อนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ซึ่งจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ พบว่ามีการเคลื่อนย้ายแพะเข้าสู่ฟาร์มปลอดโรคใน
จังหวัดราชบุรีแบบไม่มีใบอนุญาตในระดับต่ าเพราะฟาร์มปลอดโรคส่วนมากเกษตรกรจะตระหนักถึงความ
เสียหายที่เกิดจากโรคบรูเซลลาและจะเป็นผู้ร้องขอการตรวจคัดกรองโรคก่อนท าการเคลื่อนย้าย พร้อมขอ
อนุญาตเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงมีโอกาสของการน าแพะเข้าฟาร์มโดยการเคลื่อนย้ายแบบไม่มี
ใบอนุญาตอยู่ในระดับต่ าโดยมีความไม่แน่นอนอยู่ในระดับปานกลาง  
 ข้อ 5 โอกาสการน าแพะเข้าฟาร์มโดยการเคลื่อนย้ายแบบไม่มีใบอนุญาต จะเป็นแพะท่ีติดเชื้อ 
 จากข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินให้ความชุกของโรคบรูเซลลาอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกับ
เหตุผลข้อที่ 2 ดังนั้นโอกาสทีจ่ะน าแพะติดเชื้อเข้าฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาจึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความ
ไม่แน่นอนอยู่ในระดับปานกลาง 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินโอกาสการเกิดเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องของการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะ
    ปลอดโรคในจังหวัดราชบุรี ผ่านการน าเข้าแพะจากต่างจังหวัด 
ข้อ เหตุการณ์ ผู้ให้ข้อมูล โอกาสเกิด ความไม่แน่นอน 
1 โอกาสการน าแพะเข้าฟาร์มโดยการเคลื่อนย้ายแบบมี

ใบอนุญาต 
เกษตรกร 

 
ต่ า ต่ า 

2 โอกาสการน าแพะเข้าฟาร์มโดยการเคลื่อนย้ายแบบมี
ใบอนุญาตจะเป็นแพะที่ติดเชื้อ 

ผู้เชี่ยวชาญ ปานกลาง ปานกลาง 

3 โอกาสการตรวจพบแพะให้ผลลบเทียมจากการตรวจ
ทางซีรัมวิทยา 

ผู้เชี่ยวชาญ ต่ า ปานกลาง 

4 โอกาสการน าแพะเข้าฟาร์มโดยการเคลื่อนย้ายแบบไม่
มีใบอนุญาต 

เจ้าหน้าที่ ต่ า ปานกลาง 

5 โอกาสการน าแพะเข้าฟาร์มโดยการเคลื่อนย้ายแบบไม่มี
ใบอนุญาต จะเป็นแพะที่ติดเชื้อ 

ผู้เชี่ยวชาญ ปานกลาง ปานกลาง 
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 เมื่อท าการวิเคราะห์โอกาสในการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะปลอดโรคในจังหวัดราชบุรี 
ผ่านการน าเข้าแพะจากต่างจังหวัด โดยใช้ตารางความเสี่ยง พบว่าโอกาสในการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่
ฟาร์มแพะปลอดโรคในจังหวัดราชบุรีผ่านการน าเข้าแพะจากต่างจังหวัดโดยการเคลื่อนย้ายแบบมีใบอนุญาต มี
ความเป็นไปได้ในระดับต่ า โดยมีความไม่แน่นอนในระดับต่ า-ปานกลาง และการเคลื่อนย้ายแบบไม่มีใบอนุญาต 
มีความเป็นไปได้ในระดับต่ า โดยมีความไม่แน่นอนในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์โอกาสในการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะปลอดโรคในจังหวัดราชบุรีผ่าน  
              การน าเข้าแพะจากต่างจังหวัดโดยใช้ตารางความเสี่ยง 

ข้อ เหตุการณ์ 
ข้ออ้างอิง 

จากตารางที่ 4 
โอกาสเกิด ความไม่แน่นอน 

1 โอกาสการน าแพะที่ติดเชื้อเข้าฟาร์มโดย
การเคลื่อนย้ายแบบมีใบอนุญาต และแพะ
ให้ผลลบเทียม จากการตรวจโรคทางซีรัม
วิทยา (เหตุการณ์ที ่1 +) 

1, 2, 3 ต่ า ต่ า-ปานกลาง 

2 โอกาสการน าแพะที่ติดเชื้อเข้าฟาร์มโดย
การเคลื่อนย้ายแบบไมม่ีใบอนุญาต 
(เหตุการณ์ที ่3 +) 

4, 5 ต่ า ปานกลาง 

 

วิจารณ์ 
การใช้ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จะด าเนินการเมื่อข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการมีไม่

เพียงพอ ซ่ึงน้ าหนักของค าตอบจะข้ึนกับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ โดยบางตัวแปรได้ประเมินโอกาสการเกิด
เหตุการณ์ไว้ระดับสูงสุด เพ่ือสามารถบ่งบอกถึงโอกาสการเกิดกรณีที่เลวร้ายที่สุด (worst-case) ซึ่งได้แก่ ความ
ชุกของโรคบรูเซลลาในแพะ เนื่องจากการศกึษาด้านการส ารวจความชุกต่อโรคบรูเซลลาในแพะยังไม่ครอบคลุม
ในทุกจังหวัด การศึกษานี้จึงใช้ข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรคบรูเซลลาทางห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งบางข้อมูลยังไม่มีการตีพิมพ์ 
ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงไม่ใช่ความชุกของโรคบรูเซลลาในพื้นที่ท่ีแท้จริง เนื่องจากไม่มีการค านวณขนาดตัวอย่างตาม
หลักสถิติเพ่ือการเก็บตัวอย่างในการทดสอบโรค โดยอัตราการติดเชื้อ Brucella spp. จากการเฝ้าระวังโรคทาง
ห้องปฏิบัติการอาจจะต่ ากว่าความชุกที่แท้จริง เนื่องจากซีรัมที่ส่งทดสอบโรคส่วนใหญ่มาจากฟาร์มที่เข้าร่วม
โครงการสร้างสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมักจะเตรียมความพร้อมในการ
จัดการป้องกันโรคในฟาร์มเป็นอย่างดี ท าให้มีโอกาสต่ าที่จะพบแพะติดเชื้อในฟาร์ม ในอนาคตหากมีข้อมูล
การศึกษาความชุกของโรคบรูเซลลาในแพะครอบคลุมทุกจังหวัด ควรน ามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงแทน
ข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ได้การประเมินความเสี่ยงที่ แม่นย ามากขึ้น และท าให้
ความแปรปรวนของข้อมูลที่มีอยู่ลดลงได้ 
 ผลการประเมินโอกาสในการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะปลอดโรคในจังหวัดราชบุรี ผ่าน
การน าเข้าแพะจากต่างจังหวัด ทั้งที่เคลื่อนย้ายแบบมีใบอนุญาต และแบบไม่มีใบอนุญาต มีความเป็นไปได้ใน
ระดับต่ า โดยมีความไม่แน่นอนอยู่ในระดับต่ า–ปานกลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของพีรวิทย์ (2556) ซึ่งท า
การประเมินความเสี่ยงของเชื้อ Brucella spp. ในฟาร์มแพะนมในกรุงเทพฯ โดยประเมินความเสี่ยงเชิง
คุณภาพของโอกาสในการน าเข้าเชื้อ Brucella spp. สู่ฟาร์มแพะนมในกรุงเทพฯ ผ่านการน าเข้าแพะทดแทน
จากฟาร์มต่างจังหวัดทั้งการเคลื่อนย้ายตามระเบียบกรมปศุสัตว์และลักลอบเคลื่อนย้ายมีความเป็นไปได้ใน
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ระดับต่ า โดยมีความไม่แน่นอนอยู่ในระดับต่ า–ปานกลาง แต่เมื่อท าการศึกษาโดยการประเมินความเสี่ยงเชิง
ปริมาณพบว่าการเคลื่อนย้ายแพะนมทดแทนตามระเบียบกรมปศุสัตว์ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงต่อการลดความ
เสี่ยงในการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์ม โดยกรณีที่มีการลักลอบเคลื่อนย้าย จะมีความเสี่ยงต่อการน า
เชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มสูงกว่าการเคลื่อนย้ายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ประมาณ 6 เท่า เนื่องจากการ
ลักลอบเคลื่อนย้ายไม่มีการตรวจคัดกรองโรคท าให้โอกาสน าเข้าแพะติดเชื้อมีสูงมาก อีกทั้งจากผลการศึกษา
ของตระการศักดิ์ และคณะ (2559) ซึ่งท าการศึกษาความชุกทางซีรัมวิทยาของ Brucella melitensis ในแพะ
ที่เลี้ยงในพ้ืนที่ 5 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทยในปี พ.ศ.2558 ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี พบว่าความชุกของโรคบรูเซลลารายตัว และรายฝูงในแพะเท่ากับ 1.44% 
และ 10.58% ตามล าดับ โดยจังหวัดที่มีความชุกทั้งรายตัวและรายฝูงสูงที่สุดได้แก่ จังหวัดนครปฐม รองลงมา
คือจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งบ่งชี้ว่าจังหวัดรอบข้างของจังหวัดราชบุรี ยังมีความชุกของโรคค่อนข้างสูง ท าให้การ
เคลื่อนย้ายสัตว์โดยการขออนุญาตเคลื่อนย้ายจากกรมปศุสัตว์ เพ่ือผ่านการตรวจคัดกรองโรคเป็นสิ่งที่ส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่ง  
 จากผลการประเมินที่พบว่าทั้งการเคลื่อนย้ายแบบมีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตมีโอกาสในการน า
เชื้อเข้าสู่ฟาร์มปลอดโรคเท่าๆ กันนั้น เนื่องจากฟาร์มที่ประเมินเป็นฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีความรู้ ตระหนักถึงผลกระทบของโรค และความส าคัญของการตรวจคัดกรองโรค ท าให้มีโอกาสการน า
แพะเข้าฟาร์มโดยไม่มีใบอนุญาตต่ า ส่งผลให้โอกาสในการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะปลอดโรคใน
จังหวัดราชบุรี ผ่านการน าเข้าแพะจากต่างจังหวัดโดยการเคลื่อนย้ายแบบไม่มีใบอนุญาตมีความเป็นไปได้ใน
ระดับต่ า แต่ส าหรับกรณีฟาร์มทั่วไปที่เกษตรกรไม่มีความรู้เรื่องโรคบรูเซลลาและไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการตรวจคัดกรองโรค เกษตรกรอาจเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งถ้าโอกาสในการ
เคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาตอยู่ในระดับปานกลาง จะส่งผลให้โอกาสในการน าเข้าเชื้อ Brucella spp. 
เข้าสู่ฟาร์มเพ่ิมขึ้นจากระดับต่ าเป็นระดับปานกลาง เปรียบเทียบกับกรณีที่มีการขออนุญาตเคลื่อนถูกต้องตาม
ระเบียบกรมปศุสัตว์ หากเกษตรกรจ าเป็นต้องน าเข้าแพะทดแทนจ านวนมาก ท าให้โอกาสการน าแพะเข้าฟาร์ม
เพ่ิมขึ้นเป็นระดับปานกลาง แต่ยังมีขั้นตอนการตรวจคัดกรองโรคบรูเซลลาทางซีรัมวิทยาที่ช่วยลดระดับความ
เสี่ยงในการน าเชื้อเข้าสู่ฟาร์มลงได้ ท าให้โอกาสในการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มอยู่ในระดับต่ าเท่านั้น  

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ผลการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของโอกาสในการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะปลอด
โรคในจังหวัดราชบุรี พบว่าโอกาสในการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะปลอดโรคในจังหวัดราชบุรี 
ผ่านการน าเข้าแพะจากต่างจังหวัดโดยเคลื่อนย้ายแบบมีใบอนุญาต มีความเป็นเป็นไปได้ในระดับต่ าโดยมีความ
ไม่แน่นอนอยู่ในระดับต่ า–ปานกลาง ส่วนโอกาสในการน าเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะปลอดโรคใน
จังหวัดราชบุรี ผ่านการน าเข้าแพะจากต่างจังหวัดโดยการเคลื่อนย้ายแบบไม่มีใบอนุญาต มีความเป็นเป็นไปได้
ในระดับต่ า โดยมีความไม่แน่นอนอยู่ในระดับปานกลาง 
 จากผลการประเมินความเสี่ยงนี้ท าให้ทราบว่ามาตรการการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยต้องผ่านการตรวจคัด
กรองโรคบรูเซลลาก่อนเคลื่อนย้ายนั้น เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดการแพร่กระจายของโรคบรู
เซลลาได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรกรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความชุกของโรคบรูเซลลาของ
ประเทศไทยจะสามารถลดลงจนเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคบรูเซลลาได้ ดังนั้นการท าให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องโรค 
พร้อมตระหนักถึงความส าคัญของการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และส่งเสริมให้เกษตรกรขอรับรองสถานภาพ
ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลากับกรมปศุสัตว์ เพ่ือผ่านระบบการตรวจคัดกรองโรคจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด 
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ความชุกของโรคบรูเซลลา เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญในการเพ่ิมหรือลดโอกาสในการน าเชื้อเข้าสู่ฟาร์ม ซึ่ง
ระดับความเสี่ยงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามระดับความชุกของโรค ดังนั้นกรมปศุสัตว์ควรมีโครงการส ารวจ
ความชุกของโรคบรูเซลลาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด อีกท้ังควรมีการประเมินความเสี่ยงในทุกๆ ปี เพ่ือให้ทราบถึง
สถานการณ์ในพ้ืนที่ และระดับความเสี่ยงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งถ้ามีข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจน ก็ควรท าการ
ประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเพ่ือให้ทราบระดับความเสี่ยงซึ่งจะน าเสนอข้อมูลเป็นเชิงตัวเลขที่ชัดเจน ถูกต้อง
และแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
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