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การเปรียบเทียบผลการตรวจ 
การเปรียบเทียบผลการตรวจ 
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บทคัดยอ 
 

 นําซีรั่มนกกระจอกเทศ จํานวน 109 ตัวอยาง มาตรวจหาแอนติบอดี
ตอโรคนิวคาสเซิลโดยวิธีบล็อกกิ้ง อีไลซา และฮีแมกกลูติเนชั่น อินฮิบิช่ัน 
พบวาใหผลบวก จํานวน 27 และ 29 ตัวอยาง ตามลําดับ ใหผลลบ จํานวน 82 
และ 80 ตัวอยาง ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความไว ความจําเพาะ และ
ประสิทธิภาพการตรวจแลว พบวา มีคาเทากับ 89.66 %, 98.75 % และ 96.33 % 
ตามลําดับ คาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ เทากับ 0.905 และไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
 

คําสําคัญ : โรคนิวคาสเซิล, แอนติบอดี, นกกระจอกเทศ,  
                  บล็อกกิ้งอีไลซา, ฮีแมกกลูติเนชั่น อินฮิบิช่ัน 
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บทนํา 
 

นกกระจอกเทศเปนนกที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก 
อยูในตระกูล Ratites ซึ่งเปนสัตวปกที่บินไมได มีถิ่นกําเนิด
อยูในทวีปแอฟริกา  ปจจุบันไดมีการปรับปรุงพันธุและมีการ
เลี้ยงเพื่อการคากันอยางแพรหลายทั่วโลกทั้งในทวีปยุโรป 
อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย  เปนสัตวเศรษฐกิจชนิดใหม
ที่ใหผลผลิตมีมูลคาสูงและใชประโยชนไดจากหลายสวน
ของรางกาย เชน หนังของนกกระจอกเทศมีคุณภาพดีเยี่ยม 
ทนทานกวาหนังจระเข สามารถนําไปใชประโยชนไดหลาย
อยาง เปนที่ตองการของตลาดและมีราคาสูง  เนื้อมีรสชาติดี 
โปรตีนสูง ไขมันและคอเลสเตอรอลต่ํา  ขนนําไปทําเปน
เครื่องประดับ  สวนไขนอกจากใชบริโภคแลว เปลือกไขยัง
นําไปประดิษฐเปนเครื่องตกแตงบานไดอีกดวย สําหรับ
ประเทศไทย มีการเลี้ยงนกกระจอกเทศเพื่อการคามากขึ้นใน
ทุกภูมิภาค และยังมีบางสวนนํามาเลี้ยงในสวนสัตวเพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยว โดยมีการนําเขาพันธุนกกระจอกเทศและไขมี
เช้ือจากหลายประเทศ        (ศิริพันธและสวัสดิ์, 2546)   

นกกระจอกเทศเปนสัตวปกชนิดหนึ่งที่ไวตอการ
ติดเชื้อไวรัสโรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease virus; 
NDV) ทั้งการติดเชื้อตามธรรมชาติและจากการทดลอง แต
ความรุนแรงของโรคจะแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับอายุสัตว 
ภาวะภูมิคุมกัน สายพันธุและปริมาณของเชื้อที่สัตวรับเขาไป 
ทางที่เช้ือเขาสูรางกายสัตว สภาพแวดลอมตางๆที่ทําใหสัตว
มีภาวะเครียด  รวมถึงการติด เชื้ อจุล ชีพอื่นๆรวมดวย 
(Alexander, 1998) ทั้งนี้มีรายงานการระบาดของโรคนิวคาส
เซิลในนกกระจอกเทศหลายประเทศ เชน Samberg et 
al.(1989) รายงานการระบาดในฟารมนกกระจอกเทศที่เลี้ยง
เพื่อการคาที่ประเทศอิสราเอลในป ค.ศ. 1988   Verwoerd 
(1995) รายงานวามีการระบาดในหลายประเทศในทวีป
แอฟริกาใต ในป ค.ศ. 1993-1995   Jorgensen et al. (1998) 
พบการเกิดโรคในนกกระจอกเทศนําเขาระหวางการกักกัน
โรคในประเทศเดนมารกใน ป ค.ศ. 1995  และ Capua et al. 
(2002) รายงานการระบาดในสัตวปกหลายชนิดในประเทศ
อิตาลี  ดังนั้น ในการเลี้ยงนกกระจอกเทศจําเปนตองมีการ
ดูแลและปองกันโรคที่สํ าคัญโดยเฉพาะโรคที่ เกิดใน
นกกระจอกเทศและสามารถแพรเช้ือไปยังสัตวชนิดอื่นๆได 
เชน โรคนิวคาสเซิล และอินฟลูเอนซา  ซึ่งเปนโรคที่กอความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจจากการปวยและตายของสัตว  รวมไป
ถึงผลกระทบตอศักยภาพดานการสงออก ( Moro de Sousa et 
al., 2000) เนื่องจากเปนโรคหามนําเขาในหลายประเทศ เชน  
กลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป   ตะวันออกกลาง   
สหรัฐอเมริกา  แคนาดา และออสเตรเลีย    ทั้งนี้เพื่อปองกัน
การนําเชื้อไวรัสที่ เปนสาเหตุของโรคเขามาสูประเทศ 
(Williams et al., 1997) 

สําหรับการตรวจแอนติบอดีตอเช้ือ NDV เพื่อเฝา
ระวังโรคในสัตวปก เชน ในกรณีเคลื่อนยาย การนําเขาและ
สงออก และติดตามผลการทําวัคซีนปองกันโรคทางซีรั่ม
วิทยานั้น การตรวจวิธี Haemagglutination  inhibition เปนที่
ไดรับการยอมรับวาเปนวิธีมาตรฐาน และมีการใชอางอิงกัน
อยางแพรหลายมานาน (Brown et al.,1990; Cvelic-Cabrilo 
et al., 1992)  แตปจจุบันไดมีการพัฒนาวิธี Enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA) ในรูปแบบชุดทดสอบ
สําเร็จรูป (commercial ELISA  kit) ที่ใหผลการตรวจดีทั้งใน
ดานความไว  ความจําเพาะ ความแมนยํา และมีความสะดวก
ในการนํามาใชงานมากขึ้น (Czifra et al., 1996) โดยเฉพาะ
การตรวจเพื่อคัดกรองจากตัวอยางจํานวนมากๆ และการ
ตรวจเพื่อติดตามผลการทําวัคซีนในฝูงสัตว (Alexander, 
1998) สวนการตรวจดวยวิธี serum neutralization(SN) นั้น  
Koch et al. (1998) กลาววาแมจะเปนวิธีที่ใหผลแมนยํามาก
ที่สุด แตไมเปนที่นิยม เนื่องจากมีความยุงยาก  และผูตรวจ
ตองมีความชํานาญสูง  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบผลการตรวจแอนติบอดีตอโรคนิวคาสเซิลใน
ซีรั่มนกกระจอกเทศโดยวิธี  blocking enzyme linked 
immunosorbent assay (blocking ELISA) กับ 
Haemagglutination inhibition (HI test) ซึ่งเปนวิธีมาตรฐาน 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ตัวอยาง   

ซีรั่มนกกระจอกเทศ  จํานวน 109 ตัวอยาง จาก

ฟารมนกกระจอกเทศในจังหวัดเชียงใหม  2 ฟารม และ

ลําพูน 1 ฟารม เปนซีรั่มจากสัตวปกติ ไมแสดงอาการปวย

ดวยโรคนิวคาสเซิล อายุระหวาง 3 เดือน - 4 ป  นําเขาจาก

ตางประเทศเมื่ออายุ 1 เดือน  และไดรับวัคซีนปองกันโรคนิว
คาสเซิลเพียงครั้งเดียวกอนนําเขา  
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การตรวจแอนติบอดีตอโรคนิวคาสเซิล 
 Haemagglutination  inhibition (HI test)  ตรวจตามวิธี

มาตรฐานของ OIE (1996)  มีขั้นตอนการตรวจ คือ เจือจาง
ซีรั่มดวย phosphate buffered saline (PBS) เปนแบบ 2-fold 
dilution เริ่มจาก 1:2, 1:4, 1:8,…ในไมโครเพลทใหมีปริมาตร
หลุมละ 25 ไมโครลิตร เวนหลุมสุดทายของแตละแถวเติม 
PBS หลุมละ 50 ไมโครลิตรเปนหลุมควบคุม(control) แลว
เติม 4 HA unit ของแอนติเจนที่เตรียมจากเชื้อ NDV สเตรน 
Ishii และไดทดสอบหาคาที่เหมาะสมโดยวิธี Haemagglu-
tination (HA) หลุมละ 25 ไมโครลิตร เวนหลุมควบคุม เขยา
เพลทใหเขากันดี วางไวที่อุณหภูมิหองนาน 30 นาที จากนั้น
เติมเม็ดเลือดแดงไก 1 % ในสารละลาย PBS ทุกหลุมๆละ 25 
ไมโครลิตร เขยาเพลทใหเขากัน  และวางไวที่อุณหภูมิหอง
นาน  45 นาที  แลวอานผลระดับแอนติบอดี ถามีคาตั้งแต  1 : 
16 ขึ้นไปถือวาใหผลบวก (positive) หรือมีแอนติบอดีตอเช้ือ 
NDV ถามีคานอยกวา 1 : 16 ถือวาใหผลลบ (negative) 
หรือไมมีแอนติบอดีตอเช้ือ NDV  

Blocking enzyme- linked immunosorbent  
assay (blocking ELISA) ใช Newcastle disease ELISA kit 
(SVANOVIR®) ของ Svanova Biotect ประเทศสวีเดน ซึ่ง
ประกอบดวย positive control serum, negative control 
serum, phosphate buffer saline with 0.05% tween (PBS-T), 
conjugate (Horseradish peroxidase conjugated anti-NDV-
monoclonal antibodies), substrate 
solution(Tetramethylbenzidine/H2O2) และ stop solution 
(H2SO4) โดยมีขั้นตอนการตรวจ คือ เจือจางซีรั่มที่ใชทดสอบ
ดวย PBS-T อัตราสวน 1 : 1 แลวนําไปเติมในไมโครเพลท
หลุมละ 100 ไมโครลิตร โดยมีซีรั่ม positive control และ 
negative control อยางละ 2 หลุมเปนการควบคุมการทดสอบ 
วางเพลทไวที่อุณหภูมิหองนาน 30 นาที แลวลางแตละหลุม
ดวย PBS-T  3 ครั้ง เติม conjugate หลุมละ 100 ไมโครลิตร  
วางเพลทไวที่อุณหภูมิหองนาน 30 นาที  แลวลางแตละหลุม
ดวย PBS-T  3 ครั้ง  เติม substrate solution หลุมละ 100 
ไมโครลิตร วางเพลทไวที่อุณหภูมิหองนาน 10 นาที แลว
หยุดปฏิกิริยาดวย stop solution หลุมละ 50 ไมโครลิตร และ
นําไปอานผลโดยวัดคาoptical density (OD)ที่ 450 นาโน
เมตร ดวยเครื่อง microplate reader (Labsystems Multiskan 
MS) นําคา OD ไปวิเคราะหหาคา Percent inhibition (PI)  

ถาคา PI  >  40%  ถือวาใหผลบวก (positive) หรือมี
แอนติบอดีตอ NDV  ถาคา PI  <  30%  ถือวาใหผลลบ 
(negative) หรือไมมีแอนติบอดีตอ NDV  
การวิเคราะหคาสถิติ    

เปรียบเทียบผลการตรวจแอนติบอดีตอเช้ือ NDV 
ระหวางวิธี blocking ELISA  และHI test เพื่อหาคาความไว 
(sensitivity) ความจําเพาะ (specificity) และประสิทธิภาพ
ของการตรวจ (efficacy of test) ตามวิธีของเติมศรี (2544)  
และใชคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS 11.0 for windows 
เปรียบเทียบความแตกตางของผลการตรวจโดยใช  Wilcoxon 
Matched Pairs Signed Ranks Test และวิเคราะห
ความสัมพันธของผลการตรวจโดยใช  Spearman Rank 
Correlation Coefficient (กัลยา, 2542) 

 

ผลและวิจารณ 
จากการตรวจแอนติบอดีตอโรคนิวคาสเซิลในซีรั่ม

นกกระจอกเทศจํานวน 109  ตัวอยาง โดยวิธี blocking 
ELISA และ HI test พบวาใหผลบวกจํานวน 27  และ 29  
ตัวอยาง ตามลําดับ ใหผลลบจํานวน 82  และ 80  ตัวอยาง 
ตามลําดับ โดยใหผลบวกและลบตอการตรวจทั้งสองวิธี
ตรงกันจํานวน 26 และ 79 ตัวอยาง ตามลําดับ รวมเปน 105  
ตัวอยาง ขณะที่มีผลตางกันเพียง 4 ตัวอยาง (Table 1) เมื่อนํา
ผลการตรวจวิธี blocking ELISA มาเปรียบเทียบคาความไว 
ความจําเพาะ  และประสิทธิภาพของการตรวจกับ HI test 
ตามวิธีของเติมศรี (2544) พบวามีคาเทากับ  89.66 %, 98.75 
% และ 96.33 % ตามลําดับ (Table 2)  วิเคราะห
ความสัมพันธของผลการตรวจทั้งสองวิธีโดยใช  Spearman 
Rank Correlation Coefficient พบวาใหผลการตรวจสัมพันธ
กันมาก (correlation coefficient  =  0.905; p < 0.01) 
เปรียบเทียบความแตกตางของผลการตรวจทั้งสองวิธีโดยใช  
Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test พบวาไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ( p > 0.05) ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ  Koch et al. (1998) และ Moro de Sousa et 
al. (2000) ที่ใหใชวิธีใดก็ไดในการตรวจแอนติบอดีตอโรค
นิวคาสเซิลในซีรั่มนกกระจอกเทศ  แต Jorgensen et al. 
(1998) รายงานวาการตรวจแอนติบอดีตอโรคนิวคาสเซิลทาง
ซีรั่มวิทยาในนกกระจอกเทศและนกอีมูโดยวิธี SN, HI และ 
ELISA ใหผลไมสอดคลองกัน โดยพบวาซีรั่มแลว
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นกกระจอกเทศและนกอีมูที่ทําการศึกษาทั้งหมด 63 ตัวอยาง
ใหผลลบตอการตรวจวิธี SN และHI  สวนการตรวจวิธี 
ELISA ใหผลบวก 35 % ผลลบ 30 % และใหผลอยูในชวง
ระหวางบวกและลบ (ไมสามารถอานผลได) 35 % ซึ่ง
สอดคลองกับ Allwright (อางโดย Koch et al., 1998) ที่
รายงานวาการตรวจวิธี HI ใหผลไมดีในนกกระจอกเทศ 
อยางไรก็ตามถึงแมวาการตรวจแอนติบอดีตอโรคนิวคาสเซิล
ใน     ซีรั่มนกกระจอกเทศโดยวิธี ELISA และ HI ในชวงที่
ผานมาสวนใหญจะใหผลการตรวจไปในทางที่สอดคลองกัน 
(Alexander, 2000; Moro de Sousa et al., 2000) แตการตรวจ
ทั้งสองวิธีมีทั้งขอดีและขอเสีย กลาวคือ  HI test เปนวิธีการ
ตรวจที่ใชเปนมาตรฐานอางอิง มีการใชกันอยางแพรหลายมา
นานในไก  มีคาใชจายนอย (Brown et al.,1990; Cadman et 
al., 1997) แตการตรวจ HI test ในนกกระจอกเทศหรือสัตว
จําพวกนกมักจะพบวามีความไวในการตรวจต่ํา และมี non-
specific reaction ที่ทําใหเกิด false positive ไดบอยครั้ง แมวา
การ inactivate ซีรั่มดวยความรอน และ treat ดวย kaolin จะ
สามารถลดการเกิด false positive ได แตมักจะพบวาทําให

นการตรวจลดลงดวย (Koch et al., 1998; Williams 

et al., 1997)   Alexander (

ความไวใ              

1998) ไดแนะนําวาการลดปญหา
การเกิด non-specific reaction ในการตรวจ HI test อีกวิธีคือ
การใชเม็ดเลือดแดงของสัตวปกชนิดเดียวกันกับที่ตองการ
ตรวจแทนการใชเม็ดเลือดแดงจากไก   สวนการตรวจวิธี 
ELISA มีขอดี คือ  สามารถตรวจตัวอยางไดจํานวนมากและ
รวดเร็วกวา  ควบคุมมาตรฐานการตรวจไดงายกวา มีความไว
ในการตรวจมากกวา  ในขณะที่ความจําเพาะไมแตกตางกัน 
(Cadman et al., 1997; Moro de Sousa et al., 2000) 
นอกจากนี้ Czifra et al. (1996) ยังไดรายงานวาการตรวจ
แอนติบอดีตอโรคนิวคาสเซิลในนกกระจอกเทศดวยวิธี 
ELISA จะมีความจําเพาะในการตรวจมากกวา HI test ใน
กรณีไมมีการ treat ซีรั่มตัวอยางกอนที่จะทําการตรวจ    แต
การตรวจแอนติบอดีตอโรคนิวคาสเซิลโดยวิธี ELISA ไมได
เปน serotype-specific  ดังนั้น ในการวินิจฉัยทางซีรั่มวิทยา
จําเปนตองตรวจยืนยันผลอีกครั้งโดยวิธี SN หรือ HI    Koch 
et al. (1998) แนะนําวาหากการตรวจแอนติบอดีตอโรคนิว
คาสเซิลในนกกระจอก เทศหรือสัตวปกชนิดอื่นๆกอนที่จะมี
การนําเขาจากตางประ เทศใหผลบวก ควรตรวจยืนยันผลอีก
ครั้งโดยวิธีการแยกเชื้อ

 Table 1 : Comparative results of the examination of  109 ostrich sera by blocking ELISA and HI test 

HI  test 
  positive negative Total 

Blocking positive 26 1 27 
      ELISA negative 

Total 
3 
29 

79 
80 

82 
109 

              
 Table 2 : Relative sensitivity, specificity and efficacy of test between  blocking ELISA and HI test 

 blocking ELISA   compared  to  HI   test 
                sensitivity (%) 
                specificity (%) 

  efficacy of test (%) 

89.66 
98.75 
96.33 

 
สรุปและขอแนะนํา 

จากการตรวจแอนติบอดีตอโรคนิวคาสเซิลในซีรั่ม
นกกระจอกเทศจํานวน  109 ตัวอยาง  โดยวิธี  blocking 
ELISA  และ  HI test ในครั้งนี้  พบวาใหผลการตรวจ
สอดคลองกัน โดยมีคาประสิทธิภาพการตรวจเทากับ 96.66 

%  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ  0.905  และไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p > 0.05)  ดังนั้น จึงสามารถเลือก
วิธีใดวิธีหนึ่งมาใชในหองปฏิบัติการไดตามความเหมาะสม
และความสะดวกของผูปฏิบัติงานเอง 

 4 



กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณเจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตว

แพทยภาคเหนือ (ตอนบน) ทุกทานที่มีสวนชวยในการทํา
วิจั ย  และ  นายสัตวแพทยอิทธิพล   ชัยชนะพูนผล   ที่
สนับสนุนจนงานวิจัยสําเร็จดวยดี 

 

เอกสารอางอิง 
กัลยา วานิชยบัญชา  2542. การวิเคราะหขอมูลดวย SPSS for 

windows โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,กรุงเทพฯ  390  หนา. 

เติมศรี ชํานิจารกิจ  2544. สถิติประยุกตทางการแพทย  พิมพ
ครั้งที่ 6  สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,กรุงเทพฯ   313  หนา. 

ศิริพันธ โมราถบ และสวัสดิ์ ธรรมบุตร  2546. การเลี้ยง
นกกระจอกเทศ  โครงการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  กรมปศุสัตว  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โรงพิมพสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด  กรุงเทพฯ 43 
หนา. 

Alexander, D.J. 1998. Newcastle disease virus and other 
avian paramyxoviruses. In : A laboratory manual 
for the isolation and identification of avian 
pathogens. 4thedition. Rose printing, Tallahassee, 
Florida. pp. 156-163. 

Alexander, D.J. 2000. Newcastle disease in ostriches 
(Struthio camelus) –a  review. Avian Pathology. 
29: 95-100. 

Brown, J., Resurreccion, R.S. and Dickson, T.G. 1990. The 
relationship between the hemagglutination-
inhibition test and the enzyme-linked 
immunosorbent assay for the detection of 
antibody to Newcastle disease. Avian diseases. 
34: 585-587. 

Cadman, H.F., Kelly, P.J., De Angelis, N.D., Rohde, C., 
Collins, N. and Zulu, T. 1997. Comparison of 
enzyme-linked immunosorbent assay and 
haemagglutination inhibition test for the detection 
of antibodies against Newcastle disease virus in 

ostriches(Struthio camelus). Avian Pathology. 26: 
357-363. 

Capua, I., Pozza, M.D., Mulinelli, F., Marangon, S. and 
Terregino, C. 2002. Newcastle disease outbreaks 
in Italy during 2000. Vet. Rec. 150: 565-568. 

Cvelic-Cabrilo, V., Mazija, H., Bidin, Z. and Ragland, W.L. 
1992. Correlation of haemagglutination inhibition 
and enzyme-linked immunosorbent assays for  
antibodies to Newcastle disease virus. Avian 
Pathology. 2: 509-512. 

Czifra, G., Nilsson, M., Alexander, D.J., Manvell, R., 
Kecskemeti, S. and Engstrom, B.E. 1996. 
Detection of  PMV-1 specific  antibodies with 
monoclonal antibody blocking enzyme-linked 
immunosorbent assay. Avian Pathology. 25: 691-
703.  

Jorgensen, P.H., Herczeg, J., Lomniczi, B., Manvell, R.J., 
Holm, E. and Alexander, D.J. 1998. Isolation and 
characterization of avian paramyxovirus type 
1(Newcastle disease) viruses from a flock of 
ostriches (Struthio camelus) and emu (Dromaius 
novaehollandiae) in Europe with inconsistent 
serology. Avian Pathology. 27: 352-358. 

Koch, G., Czifra, B. and Engstrom, B.E. 1998. Detection of 
Newcastle disease virus-specific antibodies in 
ostrich sera by three serological methods. Vet. 
Rec. 143: 10-12.  

Moro de Sousa, R.L., Montassier, H.J. and Pinto, A.A. 
2000. Detection and quantification of antibodies 
to Newcastle disease virus in ostrich and rhea sera 
using a liquid phase blocking enzyme-linked 
immunosorbent assay. Clinical and Diagnostic 
Laboratory Immunology. 7(6):  940-944.  

OIE. 1996.  Newcastle disease. In: Manual of standards for 
diagnostic tests and vaccines. 3rdedition. Office 
International Des Epizooties, Paris. pp 161-169.  

 
 

 5 



Samberg, Y., Hadash, D.U., Perelman, B. and Mezor, M. 
1989.  Newcastle disease  in ostriches (Struthio 
camelus) : Field case and experimental infection. 
Avian Pathology. 18: 221-226.  

 

Wattanasak  Chamlakhorn   Aniroot  Naungmek    
Achima  Klaihong 

Abstract 
 One hundred and nine ostrich sera were  detected 
of antibodies against  Newcastle disease virus  by blocking 
enzyme-linked immunosorbent assay and 
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respectively. Correlation coefficient was 0.905 and had no 
significantly difference (p > 0.05). 
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******************************************************** 

 รายงานการชันสูตรโรคสัตว  (กรกฎาคม- กันยายน 2547) 

 

ชนิดสัตว โรคที่ตรวจพบ จํานวน Case จํานวนสัตวในฝูง ปวย ตาย สงตรวจ ตรวจพบ 

ไก Avian influenza 72 7,832 2,728 2,682 863 497 
Anaplasmosis 1 - - - 59 23 
Mastitis 6 12 - - 10 9 โคนม 
Paratuberculosis 2 - - - 4 4 
Anaplasmosis 1 - - - 2 2 

โคเนื้อ 
Brucellosis 1 - - - 1 1 

นก Avian Influenza 2 - - - 91 1 
Avian Influenza 4 7,200 3,460 3,120 55 55 

เปด 
Colibacillosis 2 17,500 1,200 600 8 8 
Brucellosis 1 - - - 110 110 

แพะ 
Parasitic infestation 1 160 7 3 1 1 
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รายงานการชันสูตรโรคสัตว  (กรกฎาคม- กันยายน 2547)  (ตอ) 
 

ชนิดสัตว โรคที่ตรวจพบ จํานวน Case จํานวนสัตวในฝูง ปวย ตาย สงตรวจ ตรวจพบ 
Colibacillosis 1 100 10 10 1 1 
Melioidosis 1 - - - 1 1 สุกร 
Swine fever 3 30 21 24 3 3 
Canine anaplasmosis 1 - - - 1 1 

สุนัข 
Rabies 3 1 1 1 3 3 

ผลรวมทั้งหมด 103 32,995 7,427 6,440 1,214 721 

 
********************************************* 
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 

ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542 

ไปรษณียวังทอง 

 
เหตุขัดของทีน่ําจายผูรับไมได 

0 จาหนาไมชัดเจน 

0 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา 

0 ไมยอมรับ 

0 ไมมีผูรับตามจาหนา 

0 ไมมารับภายในกาํหนด 

0 ตาย 

0 เลิกกิจการ 

0 ลาออก 

0 ยาย ไมทราบทีอ่ยูใหม 

0 เลขทับมีไมถึง 

0 บานรือ้ถอน 

0 เลขขาดหายไป 

0 อื่นๆ ……………………. 

ลงชือ่………………………. 
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