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บทคัดย่อ 

                การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจหาความชุกของโรคเซอร่าและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
โรคเซอร่า ในสหกรณ์โคนมเสิงสาง อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้ท าการส ารวจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยสุ่มเก็บเลือดโคจ านวน 691 ตัว จากทั้งหมด 2,304 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 
30 ของจ านวนโคท้ังหมด พบโคท่ีให้ผลบวก 41 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.93 จากนั้นลงพ้ืนที่เพ่ือท าการส ารวจโดย
ใช้แบบสอบถามจากเจ้าของโคจ านวน 41 ตัว ที่ตรวจพบเชื้อ Trypanosoma spp. 
                การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคเซอร่า จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม เจ้าของโค
จ านวน 41 ตัว ที่ตรวจพบเชื้อ Trypanosoma spp. พบว่า โคที่มีประวัติการป่วยเป็นโรคเซอร่า เคยเป็น 14 
ตัว และไม่เคยเป็น 27 ตัว คิดเป็นร้อยละ 34.1 และ 65.9 ตามล าดับ อุบัติการณ์การเกิดโรคในฝูง เคยมี 12 
ตัว และไม่เคยมี 29 ตัว คิดเป็นร้อยละ 29.3 และ 70.7 ตามล าดับ สภาพแวดล้อมรอบฟาร์ม เป็นป่า-เขา 29 
ตัว และเป็นที่โล่งแจ้ง 12 ตัว คิดเป็นร้อยละ 70.7 และ 29.3 ตามล าดับ ส าหรับการมีมุ้งกางกันแมลงดูดเลือด 
มี 21 ตัว และ ไม่มี 20 ตัว คิดเป็นร้อยละ 51.2 และ 48.8 ตามล าดับ ส่วนการน าสัตว์เข้ามาในฝูง กักกัน 3 
ตัว และ ไม่กักกัน 38 ตัว คิดเป็นร้อยละ 7.3 และ 92.7 ตามล าดับ และสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคในฟาร์ม ที่มี
สุนัขมีโคติดเชื้อ 9 ตัว ที่มีโค-กระบืออ่ืนๆ มีโคติดเชื้อ 30 ตัว ที่มีม้ามีโคติดเชื้อ 2 ตัว คิดเป็นร้อยละ 22.0, 
73.2 และ 4.9 ตามล าดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคเซอร่าสามารถเรียงตามล าดับได้ กล่าวคือ การน าโคเข้ า
มาเลี้ยงในฝูงโดยไม่มีการกักกันมีผลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.7 รองลงมาคือ มีโค-กระบือที่เป็นแหล่งรังโรค
เลี้ยงปนอยู่ในฟาร์มโคนม คิดเป็นร้อยละ 73.2 ส าหรับฟาร์มที่ไม่เคยมีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคในฝูง กับ
สภาพแวดล้อมรอบฟาร์มที่เป็นป่าเขา มีผลเท่ากันที่ร้อยละ 70.7 ส่วนโคนมที่ไม่เคยมีประวัติของการป่วยเป็น
โรคเซอร่ามีผลคิดเป็นร้อยละ 65.9 และการกางมุ้งกันแมลงดูดเลือดมีผลน้อยที่สุดที่ร้อยละ 51.2  
 
ค าส าคัญ : ความชุก  โรคเซอร่า  ปัจจัย  แหล่งรังโรค 
 

 

 

 

 

 

 



Research Title :  The Survey of Prevalence of Surra in Dairy at Serngsang dairy union,  
                         Serngsang district, NakhonRatchasima Province 
Author :            Sompong  Wongma 
Institute :          Program of Veterinary Technology, Faculty of Science and Technology   
                        NakhonRatchasima Rajabhat University  
Year :               2016  
 

Abstract 
             The objective of this research was to survey the prevalence of Surra and factors 
were affected to Surra infection at Serngsang dairy union, Serngsang district, 
Nakhonratchasima Province. Study was conducted from Febuary to May 2015. Blood random 
samples were collected 691 from 2,304 dairies. Thirthty percent of all dairies were found 
positive 41 dairies (5.93 percent). The questionnaire was used to collect data from local 
dairy owners and was found Trypanosome spp. 
               The study of factors that affect to surra infection. The survey used questionnaire 
for  41 dairies that found Trypanosome spp. There were found that dairies history showed 
Surra infection infect 14 dairies and non-infect 27 dairies or have 34.1 and 65.9 percentage 
respectively. The incidence in herd revealed 12 dairies and non-incidence 29 dairies. There 
was 29.3 and 70.7 percentage respectively. The environment around herd showed forest 29 
dairies and open-air 12 dairies (70.7 and 29.3 percentage respectively). The mosquito net 
had 21 dairies and not have 20 dairies (51.2 and 48.8 percentage respectively). The dairies in 
come showed quarantine 3 dairies and non-quarantine 38 dairies (7.3 and 92.7 percentage 
respectively). The reservoir in herd, dogs cattle and horse were 9, 30 and 2 dairies (22.0, 73.2 
and 4.9 percentage respectively). Factors were affective to Surra infection sorted into the 
most to least. That is, new dairies to herd that non-quarantine have the most result (92.7 
percentage) subordinate reservoir in dairies herd had 73.2 percentage. The herd that non-
incidence and the environment have forest around herd showed 70.7 percentage. The 
dairies that history was non-infection revealed 65.9 percentage and the mosquito net have 
the least 51.2 percentage.    
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