
 
 

การศึกษาเชื้อเลปโตสไปรา สายพันธุท์ี่พบในโคและสุกรในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ  
ที่มาของการศึกษา: การศึกษาข้อมูลทางด้านพันธุกรรมของเชื้อเลปโตสไปราในปศุสัตว์ของประเทศไทยมี

อย่างจ้ากัด กลุ่มผู้วิจัยจึงมีวตัถุประสงค์ที่จะศึกษาหาเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ที่จ้าเพาะในโค และสกุรในภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศไทย ข้อมลูที่ได้จะเป็นประโยชน์ในด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค ตลอดจนการผลิตชุดตรวจ
โรคและการพฒันาวัคซีนต่อไป 

วิธีการ: เก็บตัวอย่างซีรัม และปัสสาวะของโคเนื้อและสุกรในโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ถึง 9 จา้นวน
ตัวอย่าง ทั้งสิ้น 553 ตัวอย่าง ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเลปโตสไปราด้วยวิธี Microscopic agglutination test 
(MAT) ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเลปโตสไปราโดยวิธี real time PCR นอกจากนี้ยังท้าการเพาะแยกเชื้อเลปโตสไปรา
จากตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อจ้าแนกสายพันธุ์เช้ือเลปโตสไปราทั้งวิธีทาง serogrouping (SG) และวิธีทาง molecular 
typing (Pulsed-field gel electrophoresis; PFGE, Multilocus sequence typing; MLST และ 16S rRNA 
sequencing) 

ผล: ค่าความชุกทางซีรัมของโคเนื้อและสุกร (seroprevalence) คือ 83.68% และ 17.01% ตามล้าดับ  
ซีโรวารท์ี่พบมากที่สุดสองอันดับแรก ได้แก่ ซีโรวาร ์Shermani และ Ranarum ตามล้าดับ ค่าความชุกของการพบ
เชื้อเลปโตสไปราในปัสสาวะโคเนื้อและสุกรด้วยวิธี real-time PCR คือ 20.53% และ 12.02% ตามล้าดับ 
สามารถเพาะแยกเชื้อเลปโตสไปราจากปัสสาวะได้ 14 isolates การจ้าแนกสายพันธุ์เชื้อเลปโตสไปราในโคพบเชื้อ 
L.  borgpetersenii ซี โรกรุ๊ป Sejroe ซี โรวาร์  Hardjobovis (ST 152) , L.  interrogans และ L.  licerasiae 
(intermediate group) ส้าหรับสุกรไม่สามารถเพาะแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ได้ จึงวิเคราะห์ล้าดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S 
rRNA พบว่าเป็นเช้ือ L. santarosai, L. borgpetersenii และ L. interrogans 

สรุป: เชื้อเลปโตสไปราสปีชีส์ L. borgpetersenii ซีโรกรุป๊ Sejroe ซีโรวาร์ Hardjobovis เป็นสายพันธ์ุที่
จ้าเพาะในโคเนื้อของประเทศไทย ส่วนสุกร ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA พบว่ามี
ความหลากหลายในระดับสปีชีส์ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงการกระจายตัวของเชื้อที่มีอยู่ในโคและสุกรในประเทศ
ไทยซึ่งเป็นสัตว์รังโรคที่มีโอกาสขับเช้ือผ่านทางปัสสาวะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งไดข้้อมูลพื้นฐานที่เป็น
ประโยชน์ส้าหรับการศึกษาทางระบาดวิทยาและการเฝ้าระวังโรคทั้งในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม  
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Abstract 
Background: The genetic information of Leptospira in livestock of Thailand is limited. This 

study aims to identify the serovars specific of Leptospira in cattle and pigs in different regions of 
Thailand.  The obtained information will be useful in epidemiology, disease surveillance as well 
as the development of diagnostic kits and vaccine. 

Method:  Urine and sera of slaughtered cattle and pigs of nine livestock administrative 
regions were collected.  A total of 553 samples were examined for antibodies against Leptospira 
using the Microscopic agglutination test ( MAT) .  In addition, Leptospira was isolated from urine 
samples in order to classify the leptospira strain in both serogrouping (SG)  and molecular typing 
(Pulsed- field gel electrophoresis; PFGE, Multilocus sequence typing; MLST and 16S rRNA 
sequencing) 

Result:   Seroprevalences of cattle and pigs were 83.68% and 17.01% , respectively.  The 
serovar Shermani and Ranarum were the two most detected, respectively.  Uroprevalence by 
using real-time PCR of cattle and pigs was 20.53% and 12.02% , respectively. Fourteen isolates 
from urine samples could be cultured and purified. The molecular typing of Leptospires in cattle 
found L. borgpetersenii serogroup Sejroe serovar Hardjobovis (ST 152), L. interrogans and L. licerasiae 
(intermediate group).  Unfortunately, the Leptospira isolates of pigs could not be purified. 
Therefore, the 16S rRNA sequencing was analyzed and found L.  santarosai, L.  borgpetersenii and           
L. interrogans in pigs. 

Conclusion:  In Thailand, L.  borgpetersenii serogroup Sejroe serovar Hardjobovis is 
Leptospira strain that found mostly in cattle.  While, the Leptospira spp.  in pigs is more diverse. 
This study demonstrated the distribution of Leptospira in cattle and pigs in Thailand, which are 
reservoir hosts contaminated urine in environment.  This finding provides a useful data for 
epidemiological studies and disease surveillance in humans, animals and the environment. 
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บทน า 
 โรคเลปโตสไปโรสิสเป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียชนิดแกรมลบ ลักษณะเป็นเกลียว ที่เรียกว่า 
เลปโตสไปราชนิดก่อโรค (pathogenic leptospires) โดยเฉพาะกลุ่ม Leptospira interrogans โรคนี้พบได้     
ทั่วโลก (Farr, 1995) เป็นโรคประจ้าถิ่นของประเทศไทย (อุไร และก้าพล, 2513; Bunnag et al., 1983) และเป็น
ปัญหาที่ส้าคัญทางด้านสาธารณสุข โดยเชื้อเลปโตสไปราจะถูกปล่อยออกมาพร้อมกับปัสสาวะของสัตว์รังโรค 
(reservoir host) เช่น หนู โค กระบือ สุกร สุนัข ซึ่งสัตว์เหล่านี้ นอกจากจะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนและ
สัตว์อื่นๆแล้ว การติดเชื้อของปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ท้าให้ผลผลิต
น้้านมลดลง เกิดการแท้งลูกในสัตว์ท้าให้ผลผลิตน้อยลง (Alston and Broom, 1958) รวมถึงการไม่สามารถ
ส่งออกสัตว์เพื่อการบริโภคได ้

การตรวจวินิจฉัยสภาวะการติดเชื้อเลปโตสไปราทางห้องปฏิบัติการ สามารถท้าได้ทั้งการตรวจหาเชื้อ
โดยตรงและการตรวจทางซีรัมวิทยา โดยวิธีการเพาะเชื้อและวิธี Microscopic agglutination test (MAT) เป็นวิธี
มาตรฐาน (WHO, 2003) ซึ่งแต่ละวิธีล้วนแล้วแต่มีข้อจ้ากัด เช่น การเพาะเชื้อต้องใช้เวลานาน หรือตัวอย่าง
โดยเฉพาะปัสสาวะที่รองเก็บโดยตรงจากตัวสัตว์มักมีจุลชีพประจ้าถิ่น (normal flora) ปะปนอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เจริญ
ได้ดีกว่าเชื้อเลปโตสไปรา ผลการตรวจจึงอาจเป็นลบแบบเท็จ (false negative) และไม่สามารถเพาะแยกเชื้อเลปโตสไปรา
ให้บริสุทธิ์ได้ (ส้านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค, 2557) ส่วนวิธี MAT มีข้อจ้ากัดคือ การตรวจหาระดับ
แอนติบอดีในสัตว์รังโรค โดยบอกได้เพียงว่าสัตว์เคยสัมผัสเชื้อมาก่อนและมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปราซีโรวาร์
ใดบ้าง แต่ไม่สามารถระบุสภาวะการติดเชื้อในปัจจุบันได้ และผลการวิเคราะห์ซีโรวาร์ (serovar) จากซีรัมไม่
สอดคล้องกับผลการเพาะเชื้อที่เพาะแยกได้จากสิ่งส่งตรวจ เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาข้ามระหว่างซีโรวาร์ (cross 
reaction) หรืออาจเกิดปฏิกิริยาลวง (paradoxical reaction) (Levett, 2001; WHO, 2003) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตรวจจาก single serum ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการแปลผลและอาจไม่สะท้อนถึงการติดเชื้อในปัจจุบัน ดังนั้น
การรายงานซีโรวาร์เชื้อเลปโตสไปราจากการตรวจหาแอนติบอดีจ้าเพาะโดยวิธี MAT จึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ทางด้านระบาดวิทยาในภาพรวมของซีโรวาร์ที่พบในภูมิภาคนั้นๆ แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมของเชื้อ
เลปโตสไปราที่อยูใ่นสัตว์ได้ 

ส้าหรับการศึกษาคุณสมบัติทางพันธุกรรมของเชื้อเลปโตสไปรา สามารถท้าได้โดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา 
(molecular typing) ซึ่งจ้าเป็นต้องศึกษาจากเชื้อเลปโตสไปราบริสุทธิ์ที่เพาะแยกได้จากสิ่งส่งตรวจ ได้แก่ เลือด ไต 
ดิน น้้า เป็นต้น  โดยเทคนิคที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) 
และ Multilocus sequence typing (MLST) ดังนั้น เทคนิค PFGE และ MLST จึงถูกน้ามาใช้ในงานวิจัยนี้เพื่อ
จ้าแนกและพิสูจน์ซีโรวาร์ของเชื้อเลปโตสไปราที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในปศุสัตว์ แต่เนื่องด้วยยังไม่มีวิธีทาง 
molecular typing ใดที่ยอมรับว่าเป็น gold standard ประกอบกับฐานข้อมูลของเชื้อเลปโตสไปราในแต่ละวิธี
นั้นๆ มีอย่างจ้ากัด จึงจ้าเป็นต้องใช้หลายวิธีประกอบกัน ปัจจุบันยังมีข้อจ้ากัดเกี่ยวกับข้อมูลสายพันธุ์เชื้อเลปโตสไปรา
ที่เป็นสาเหตุของโรคเลปโตสไปโรสิสในปศุสัตว์ของประเทศไทย โดยข้อมูลในปศุสัตว์ส่วนใหญ่เป็นเพียงรายงานซีโรวาร์
จากการตรวจแอนติบอดีเท่านั้น อีกทั้งการจ้าแนกสายพันธุ์ทางซีรัม (serological typing) และการจ้าแนกตาม
คุณสมบัติทางพันธุกรรมของเชื้อ (molecular typing) นั้นไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงไม่สามารถใช้ผลของวิธีหนึ่ง
ท้านายผลของอีกวิธีหนึ่งได้ (Levett, 2001; Marquez et al., 2017)    



3 
 

ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อเลปโตสไปราในปศุสัตว์สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเชื่อมโยงถึงการ
ระบาดในคนได้ ผู้วิจัยจึงได้ท้าการศึกษาสายพันธุ์ของเชื้อเลปโตสไปราในปศุสัตว์โดยเก็บตัวอย่างปัสสาวะจาก
กระเพาะปัสสาวะด้วยวิธีการปลอดเชื้อ เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพและเพิ่มโอกาสในการแยกเชื้อเลปโตสไปรา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทางระบาดวิทยา การสอบสวนโรคตลอดจน
เป็นแนวทางในการวางแผนเฝ้าระวังและการป้องกันโรค นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดส้าหรับการ
ผลิตชุดตรวจโรค และผลิตวัคซีนที่จ้าเพาะต่อซีโรวาร์ ที่เป็นสาเหตุของโรคในแต่ละพื้นที่ส้าหรับปศุสัตว์ในประเทศไทย  
 

อุปกรณ์และวธิีการ 
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 เก็บตัวอย่างโคและสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ถึง 9 ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562 จ้านวน
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 405 ชุดตัวอย่าง ค้านวณขนาดตัวอย่างจากกลุ่มประชากรจ้านวนมาก ( infinite size) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% (Yamane, 1967) เป้าหมายในแต่ละเขต คือ โค จ้านวน 15 ตัวอย่าง และสุกร จ้านวน 30 
ตัวอย่าง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างแบบ simple random sampling แต่ละชุดตัวอย่างประกอบด้วยตัวอย่างซีรัม และ
ปัสสาวะ จากสัตว์ตัวเดียวกัน 
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 
 1. การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางซีรัมวิทยา โดยวิธี Microscopic agglutination test (MAT)  

ตรวจหาแอนติบอดีไตเตอร์ต่อเชื้อเลปโตสไปรา 24 ซีโรวาร์ ได้แก่ Bratislava, Autumnalis, Ballum, 
Bataviae, Canicola, Celledoni, Cynopteri, Djasiman, Grippotyphosa, Hebdomadis, 
Icterohaemorrhagiae, Javanica, Louisiana, Manhao, Mini, Panama, Pomona, Pyrogenes, Ranarum, 
Sarmin, Sejroe, Shermani, Tarassovi และ Patoc ด้าเนินการทดสอบใน 96 wells microplate เจือจางซีรัม 
1:25 และเริ่มต้น dilution ที่ 1:50 ถึง 1:3200 แบบ 2-fold dilution แล้วเติมแอนติเจนซึ่งเป็นเชื้อเลปโตสไปรา
ความเข้มข้น 1-2 x 108 cells/ml ปริมาตร 25 µl น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30±1C เป็นเวลา 90-120 นาที อ่านผล
การเกิดปฏิกิริยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดพื้นมืด รายงานผลไตเตอร์สูงสุดของซีโรวาร์ที่เกิดปฏิกิริยาการ     
เกาะกลุ่มตกตะกอน  50% โดยก้าหนดค่าตัดสินที่ไตเตอร์  1:100 ตัวควบคุมลบ และตัวควบคุมบวก คือ 
phosphate buffer saline (PBS) และ rabbit-antiserum ตามล้าดับ 
 2. การตรวจสารพันธุกรรมโดยวิธี Real time PCR 
   สกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างปัสสาวะ โดยใช้ QIAamp DNA mini kit (Qiagen, Germany) ตามขั้นตอนที่
ระบุในคู่มือ เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมบริเวณยีน LipL32 ซึ่งจ้าเพาะต่อเชื้อเลปโตสไปราชนิดก่อโรค ปฏิกิริยา
ประกอบด้วย 2X FastStart DNA probe master (Roche, Switzerland)  ปริมาตร 10 µl, forward และ 
reverse primers (45F: 5’-AAG CAT TAC CGC TTG TGG TG-3’, 286R: 5’-GAA CTC CCA TTT CAG CGA 
TT-3’)  อย่างละ 0.4 µM,  probe (189P:  FAM-5’AA AGC CAG GAC AAG CGC CG-3’-BHQ1)  0.1 µM 
(Stoddard, 2013) ดีเอ็นเอตั้งต้น 50 ng  และปรับปริมาตรด้วยน้้ากลั่นให้ครบ 20 µl น้าไปเพิ่มปริมาณสาร
พันธุกรรมโดยใช้ เครื่ อง  LightCycler®480 (Roche, Switzerland)  ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ  ดั งนี้  pre-
amplification 95◦C เวลา 10 นาที, 2-step amplification จ้านวน 45 รอบ ที่ 95◦C 10 วินาที และ 55◦C 
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เวลา 30 วินาที และ post-amplification 40◦C เวลา 30 วินาที โดยก้าหนดค่าผลบวกที่ Ct  40 ตัวควบคุมลบ 
และตัวควบคุมบวก คือน้้ากลั่น และดีเอ็นเอของเช้ือเลปโตสไปราชนิดก่อโรค ซีโรวาร์ Cellidoni ตามล้าดับ 
 3. การเพาะเชือ้เลปโตสไปรา 
 เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะโดยวิธีปลอดเชื้อ ปริมาตร 1 ml ใส่ใน transport media (1% 
bovine serum albumin) ปริมาตร 9 ml เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง น้าสารละลาย transport media ปริมาตร 
100 - 200 µl เพาะลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ semi-solid Ellinghausen-McCullough-Johnson-Harris (EMJH) 
น้าไปบ่มเชื้อที่ 30±1ºC (Ellinghausen, 1973) ส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์พื้นมืดทุกๆ สัปดาห์ เป็นเวลา 12-16 
สัปดาห ์เพื่อสังเกตหาเชื้อเลปโตสไปราที่มีลักษณะเป็นสไปโรขีต เมื่อเพาะแยกเชื้อเลปโตสไปราได้ จะท้าให้บริสุทธิ์
โดยการกรองผ่านกระดาษกรองที่มีรูขนาด 0.2 ไมโครเมตร ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ EMJH broth บ่มเชื้อที่ 30±1ºC 
เป็นเวลา 1 สัปดาห์  
การจ าแนกสายพันธุ์เชื้อเลปโตสไปรา 

1. Serogrouping (SG)  
 น้าเชื้อเลปโตสไปราบริสุทธิ์ที่เพาะแยกได้ มาท้าปฏิกิริยากับ rabbit-antiserum ที่จ้าเพาะต่อเชื้อเลปโตสไปรา 
จ้านวน 24 ซีโรวาร์ โดยแต่ละซีโรวาร์เป็นตัวแทนของแต่ละซีโรกรุ๊ป ท้าการเจือจาง rabbit-antiserum แบบ     
2-fold dilution รายงานผลการทดสอบของค่าสูงสุดของไตเตอร์ที่ท้าปฏิกิริยาการตกตะกอนกับเช้ือเลปโตสไปรา 

2. Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE)     
 เตรียมเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์อ้างอิงและเชื้อเลปโตสไปราบริสุทธิ์ที่เพาะแยกได้ ความเข้มข้น 1×108 
cells/ml ในอาหารเลี้ยงเชื้อ EMJH broth และเตรียมดีเอ็นเอเชื้อเลปโตสไปรา ตามคู่มือของ CHEF Bacterial 
Genomic DNA Plug Kit (Bio-Rad Laboratories, UK) ตัดดเีอ็นเอด้วยเอนไซม์ Not I (New England Biolabs, 
USA) (Romero, 2009) โดยบ่มที่อุณหภูมิ 37ºC ทิ้งไว้ข้ามคืน แยกดีเอ็นเอบนแผ่นเจลด้วยกระแสไฟฟ้า 120 
โวลต์ สลับทิศทางเป็นจังหวะ ท้ามุม +60 และ -60 องศา โดยใช้เครื่อง CHEF MAPPER (Bio-Rad Laboratories, 
UK) ใน 0.5X TBE ควบคุมอุณหภูมิที่ 14 ºC initial และ final switch time เท่ากับ 5.5 และ 63.5 วินาที 
ตามล้าดับ วิเคราะห์รูปแบบดีเอ็นเอของเชื้อที่ได้จากการเพาะแยกตัวอย่างเทียบกับเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์
อ้างอิงโดยแสดงผลเป็นค่า % similarity โดยใช้โปรแกรม Gel compare II version 4.6 (Applied Maths, USA) 
เลือกใช้ cluster analysis แบบ dice band-based coefficient dendogram UPGMA  

3.  Multilocus sequence typing (MLST)  
เชื้อเลปโตสไปราบริสุทธิ์ที่เพาะแยกได้ความเข้มข้น 1×106 cells/ml น้ามาสกัดดีเอ็นเอโดยใช้ QIAamp 

DNA mini kit (Qiagen, Germany) ตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือ เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยวิธี PCR โดยยีน
เป้าหมาย คือ housekeeping gene จ้านวน 7 ยีน ได้แก่ tipA, sucA, caiB, pntA, pfkB, glmU และ mreA 
เตรียม master mix ประกอบด้วย 2X GoTaq green master mix (Promega, USA) 25 µl, MgCl2 0.05 mM 
– 0.075 mM, forward และ reverse primer อย่างละ 0.2 µM ดีเอ็นเอต้ังต้น 50 ng และปรับปริมาตรด้วย   น้้า
กลั่นในครบ 50 µl จากนั้นน้าไปเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมโดยใช้เครื่อง ThermoCycler (HVD life science, 
Austria) ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ ดังนี้ pre-amplification 95◦C เวลา 2 นาที, amplification ที่ 95◦C เวลา 10 
วินาที, 46◦C เวลา 15 วินาที และ 72◦C เวลา 30 วินาที (จ้านวน 35 รอบ) และ post-amplification 72◦C 
เวลา 7 นาที (Boonsilp et al., 2013) จากนั้นน้า PCR product มาวิเคราะห์ผลบน 1.5% agarose gel ย้อม
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แผ่นเจลด้วย 0.5 µg/ml ethidium bromide และถ่ายภาพภายใต้แสงยูวีโดยใช้เครื่อง Gel Documentation 
(Alpha Innotech, USA) น้า PCR product ที่ได้ไปหาล้าดับเบสของสารพันธุกรรม (DNA sequencing) และ
วิเคราะห์ข้อมูลล้าดับเบสในโปรแกรม MEGA 7 (Kumar et al., 2016) จากนั้นจ้าแนกเชื้อเลปโตสไปราชนิด     
ก่อโรค โดยน้าไปเปรียบเทียบหา sequence type (ST) กับเชื้อเลปโตสไปราอ้างอิงในฐานข้อมูลในเว็บไซต์ 
(http://pubmlst.org/leptospira/) 

4. 16S rRNA sequencing 
 เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมโดยท้า single tube nested PCR ของยีน 16S rRNA ของเชื้อเลปโตสไปรา 
จะได้ขนาด PCR product เท่ากับ 547 และ 443 bp ตามล้าดับ ปฏิกิริยาประกอบด้วย 10X PCR buffer 
ปริมาตร 2.5 µl, MgCl2  4.5 mM , dNTPs 200 µM, Betaine 1M, Taq DNA polymerase 1.25 unit, outer 
primer F แ ล ะ  outer primer R  อ ย่ า ง ล ะ  0 . 1 5  µM, inner F primer 1.25 µM, inner R primer 5 µM            
ดีเอ็นเอตั้งต้น 50 ng และปรับปริมาตรด้วยน้้ากลั่นให้ครบ 25 µl น้าไปเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมโดยใช้เครื่อง 
thermocycler (HVD life science, Austria) ภายใต้สภาวะอุณหภูมิ ดังนี้ pre-amplification 95◦C เวลา 2 
นาที amplification รอบแรก  ที่ 95◦C เวลา 10 วินาที, 67◦C เวลา 15 วินาที และ 72◦C เวลา 30 วินาที 
(จ้านวน 40 รอบ) และ amplification รอบสอง ที่ 95◦C เวลา 10 วินาที, 55◦C เวลา 15 วินาที และ 72◦C เวลา 
30 วินาที (จ้านวน 40 รอบ) post-amplification 72◦C เวลา 7 นาที (Boonsilp et al., 2011) จากนั้นน้า PCR 
product มาวิเคราะห์ผลบนแผ่นเจล 1.5% agarose gel ย้อมแผ่นเจลด้วย 0.5 µg/ml ethidium bromide 
ถ่ายภาพภายใต้แสงยูวีโดยใช้เครื่อง Gel Documentation (Alpha Innotech, USA) น้า PCR product ที่ได้ไป
หาล้าดับเบสของสารพันธุกรรม (DNA sequencing) และวิเคราะห์ข้อมูลล้าดับเบสในโปรแกรม MEGA 7 โดย
น้ า ไ ป เ ป รี ย บ เ ที ย บ ใ น ร ะดั บ ส ปี ชี ส์ กั บ เ ชื้ อ เ ล ป โ ตส ไป ร าอ้ า ง อิ ง ใ น ฐ านข้ อ มู ล ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  NCBI 
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov) 
 

ผลและวิจารณ์ 
เก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ถึง 9 จ้านวนทั้งสิ้น 553 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ตัวอย่าง

โคเนื้อ 190 ตัวอย่าง สุกร 341 ตัวอย่าง นอกจากนี้มีตัวอย่างกระบือ 22 ตัวอย่าง จากพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 น้ามาใช้
เป็นข้อมูลเพิ่มเติมของเชื้อที่พบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 เนื่องจากงานวิจัยนี้ไม่สามารถเพาะแยกเชื้อจากโคเนื้อใน  
ปศุสัตว์เขต 8 ได ้(ตารางที่ 1)  
ความชุกทางซีรัมและความชุกของเชื้อเลปโตสไปรา  
 งานวิจัยนี้ได้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเลปโตสไปราในซีรัมของโคเนื้อ สุกร และกระบือ ด้วยวิธี MAT ซึ่ง
เป็นวิธีมาตรฐาน เมื่อพิจารณาซีโรวาร์ที่พบในแต่ละชนิดสัตว์พบว่า ซีรัมโคเนื้อจากพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ถึง 9 ทุกเขต
พบแอนติบอดีต่อเชื้อเลปโตสไปรา โดยพบค่าความชุกทางซีรัม (seroprevalence) 83.68% (159/190) ซีโรวาร์ที่
พบมากที่สุดสองอันดับแรก ได้แก่ Shermani 91.20% (145/159) และ Ranarum 89.94% (143/159) ส่วน     
ซีโรวาร์อื่นที่พบได้แก่ Sejroe และ Djasiman ส้าหรับสุกรพบแอนติบอดีต่อเชื้อเลปโตสไปราทุกเขต ยกเว้นเขต 7 
และ 8 โดยมีค่าความชุกทางซีรัม คือ 17.01% (58/341) พบซีโรวาร์ Shermani และ Ranarum มากที่สุด
เช่นเดียวกับโคเนื้อ โดยพบ Shermani 70.69% (41/58) และ Ranarum 55.17% (32/58) ค่าความชุกทางซีรัม 
ของโคเนื้อมากกว่าค่าความชุกในสุกรอาจเป็นเพราะโคเนื้อมีช่วงชีวิตยาวนานกว่าสุกร อีกทั้งมีการเลี้ยงแบบปล่อย 
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จึงมีโอกาสสัมผัสเชื้อได้มากกว่าสุกรซึ่งส่วนใหญ่ถูกเลี้ยงอยู่ในฟาร์ม ส้าหรับกระบือเก็บตัวอย่างได้เฉพาะพื้นที่     
ปศุสัตว์เขต 8 มีค่าความชุกทางซีรัม คือ 77.27% (17/22) โดยพบแอนติบอดีต่อซีโรวาร์ Ranarum 94.12% 
(16/17) มากที่สุด รองลงมา คือ ซีโรวาร์ Shermani โดยพบ 88.24% (15/17) ซึ่งล้าดับของซีโรวาร์มีความ
แตกต่างจากซีโรวาร์ที่พบในโคเนื้อและสุกร (ตารางที่ 1)  

ค่าความชุกทางซีรัมจากการศึกษานี้สูงกว่าการศึกษาของ Chadsuthi et al. (2017) ในทุกชนิดสัตว์ ซึ่ง
ศึกษาในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2560 โดยรายงานค่าความชุกทางซีรัมในโค เท่ากับ 28.1%, สุกร 
11.3% และกระบือ 24.8% ส้าหรับซีโรวาร์ที่พบมากในโคและสุกร คือ Shermani และ Ranarum เช่นเดียวกัน 
แต่ในกระบือซีโรวาร์ที่พบมีความแตกต่างกับการศึกษาครั้งนี้ โดยภาคใต้พบซีโรวาร์ Louisiana แต่การศึกษาครั้งนี้
ซีโรวาร์ที่มากคือ Ranarum และ Shermani ซึ่งก็พบ ซีโรวาร์ Louisiana ด้วยเช่นกันโดยพบเพียง 1 ตัวอย่าง 
(ไม่ได้แสดงข้อมูล) 
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตัวอย่างโคเนื้อ สุกร และกระบือ พื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ถึง 9  

เขต
พื้นที่ 

ชนิด
สัตว์ 

จ านวน 
(ตัว) 

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

วิธี MAT Real time PCR เพาะเชื้อ 

Titer  1:100*  ซีโรวารท์ี่พบ บวก Ct  40* พบสไปโรขีต* 

1 โคเนื้อ 15 14 (93.33%) Ranarum, Shermani 5 (33.33%) 3 (20.00%) 

สุกร 30 2 (6.67%) Shermani, Bratislava, Ranarum 5 (16.67%) 3 (10.00%) 

2 โคเนื้อ 30 27 (90.00%) Shermani, Ranarum, Sejroe,  4 (13.33%) 3 (10.00%) 
สุกร 60 8 (13.33%) Bratislava, Shermani, Ranarum 11 (18.33%) 3 (5.00%) 

3 โคเนื้อ 17 15 (88.24%) Ranarum Shermani, Sejroe 10 (58.82%) 4 (23.53%) 
สุกร 30 13 (43.33%) Shermani, Ranarum, Bratislava 4 (13.33%) 1 (3.33%) 

4 โคเนื้อ 16 14 (87.50%) Ranarum, Shermani 7 (43.75%) 1 (6.25%) 
สุกร 30 11 (36.67%) Bratislava, Ranarum, Shermani 16 (53.33%) 0 (0.00%) 

5 โคเนื้อ 27 18 (66.67%) Ranarum, Shermani 0 (0.00%) 0 (0.00%) 
สุกร 34 4 (11.76%) Shermani, Bratislava 2 (5.88%) 0 (0.00%) 

6 โคเนื้อ 15 14 (93.33%) Djasiman, Ranarum, Shermani 0 (0.00%) 1 (6.67%) 
สุกร 66 7 (10.61%) Ranarum, Shermani, Bratislava 1 (1.52%) 0 (0.00%) 

7 โคเนื้อ 17 7 (41.18%) Ranarum, Shermani 13 (76.47%) 3 (17.64%) 
สุกร 31 0 (0.00%)  - 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

8 โคเนื้อ 29 26 (89.66%) Shermani, Ranarum 0 (0.00%) 0 (0.00%) 
สุกร 30 0 (0.00%) -  0 (0.00%) 2 (6.67%) 

กระบือ 22 17 (77.27%) Ranarum, Shermani 4 (18.18%) 4 (18.18%) 
9 โคเนื้อ 24 24 (100.00%) Ranarum, Shermani, Sejroe 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

สุกร 30 13 (43.33%) Ranarum, Shermani, Bratislava 2 (6.67%) 0 (0.00%) 
 รวม 553   84 (15.19%) 28 (5.06%) 

หมายเหต:ุ * จ้านวนตัวอย่างที่ให้ผลบวก (%) 
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การตรวจคัดกรองการติดเชื้อเลปโตสไปราชนิดก่อโรคในสัตว์โดยวิธี real time PCR ต่อยีน LipL32 พบ
เชื้อเลปโตสไปราชนิดก่อโรคในปัสสาวะโคเนื้อ สุกร และกระบือ คือ 20.53% (39/190), 12.02% (41/341) และ 
18.18% (4/22) ตามล้าดับ โคเนื้อพบความชุกสูงสุดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 คือ 76.47% (13/17) รองลงมาคือเขต 
3 คิดเป็น 58.82% (10/17) ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อเลปโตสไปราชนิดก่อโรคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5, 6, 8 และ 
9 ส้าหรับสุกร พบความชุกสูงสุดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 คือ 53.33% (16/30) รองลงมาคือ เขต 2 เท่ากับ 18.33% 
(11/60) ส่วนเขต 7 และ 8 ตรวจไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อเลปโตสไปราชนิดก่อโรค (ตารางที่ 1) การศึกษานี้ใช้
วิธี real time PCR ต่อยีน LipL32 ซึ่งถอดรหัสเป็น major outer membrane protein ที่จ้าเพาะต่อเชื้อเลปโตสไปรา
ชนิดก่อโรค ผลจากการตรวจจึงแสดงว่าโคเนื้อ สุกรและกระบือสามารถขับเชื้อเลปโตสไปราก่อโรคออกมาพร้อม
กับปัสสาวะได้ประมาณ 12-20% โดยในโคมีการพบเชื้อสูงที่สุดที่ 20% เช่นเดียวกับการศึกษาของ Zarantonelli 
et al. (2018) ซึ่งศึกษาโคในประเทศอุรุกวัย เชื้อสามารถถูกขับออกมากับปัสสาวะของสัตว์ปกติที่ไม่มีอาการป่วย
ได้ จากการศึกษานี้ได้เก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ซึ่งสัตว์ก็ไม่แสดงอาการป่วยแต่อย่างใด เชื้อเลปโตสไปราที่ถูกขับ
ออกมามีโอกาสปนเปื้อนในดินและน้้า รวมทั้งสามารถติดต่อสู่ผู้เลี้ยงสัตว์โดยการสัมผัสปัสสาวะ หรือดิน น้้าที่มี
ปนเป้ือนเช้ือได ้ดังนั้นปศุสัตว์จึงเป็นแหล่งรังโรคที่ส้าคัญของโรคเลปโตสไปโรสิส 
ผลการจ าแนกสายพันธุ์เชื้อเลปโตสไปรา 
  จากการสังเกตเชื้อที่เพาะจากปัสสาวะภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบเชื้อเลปโตสไปรา จ้านวน 28 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 5.06% (28/553) ในจ้านวนนี้ สามารถเพาะแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ได้ จ้านวน 14 isolates (Unknown 1-14)
ส่วนเชื้ออีก 14 isolates มีปริมาณเชื้อเพียงพอส้าหรับใช้จ้าแนกสายพันธุ์ได้เพียง 7 isolates (Unknown 15-21) 
เท่านั้น เชื้อที่สามารถเพาะแยกให้บริสุทธิ์ได้ จ้านวน 14 isolates ประกอบด้วย โคเนื้อ 10 isolates และกระบือ 
4 isolates ส่วนตัวอย่างสุกรไม่สามารถเพาะแยกเชื้อและท้าให้บริสุทธิ์ได้ (ตารางที่ 1) จ้าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ 
เลปโตสไปราบริสุทธิ์ทั้ งวิธี  serogrouping (SG)  และ molecular typing (MLST, PFGE และ 16S rRNA 
sequencing) การจ้าแนกสายพันธุ์โดยวิธี SG ท้าได้โดยใช้โพลีโคลนัลแอนติบอดีที่จ้าเพาะต่อเชื้อเลปโตสไปรา 
จ้านวน 24 ซีโรวาร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละซีโรกรุ๊ป สังเกตและรายงานผลไตเตอร์ที่เกิดปฏิกิริยาการเกาะกลุ่ม 
การศึกษานี้พบว่าเชื้อที่เพาะแยกได้ คือ Unknown 1, 2, 3, 4, 5, 9 และ 10 ท้าปฏิกิริยาเกาะกลุ่มที่ค่าไตเตอร์
สูงสุดกับซีโรกรุ๊ป Sejroe (1:6 ,400) เชื้อ Unknown 6 ท้าปฏิกิริยากับซีโรกรุ๊ป Sejroe  (1:25 ,600) เชื้อ 
Unknown 7 ท้าปฏิกิริยากับซีโรกรุ๊ป Bataviae แต่มีค่าไตเตอร์เพียง 1:200 เชื้อ Unknown 8 ท้าปฏิกิริยากับ   ซี
โรกรุ๊ป Pomona (1:1,600)  เชื้อ Unknown 11, 12 และ 13 ท้าปฏิกิริยากับซีโรกรุ๊ป Autumnalis (1:1,600) 
และเชื้อ Unknown 14 ท้าปฏิกิริยากับซีโรกรุ๊ป Autumnalis เช่นกัน แต่มีค่าไตเตอร์ 1:3,200 (ตารางที่ 2)  

การจ้าแนกสายพันธุ์ทางอณูชีววิทยา (molecular typing) ท้าได้หลายวิธี เนื่องด้วยยังไม่มีวิธีใดที่ยอมรับ
ว่าเป็น gold standard ประกอบกับแต่ละวิธีจะมีฐานข้อมูลของเชื้อเลปโตสไปราในแต่ละวิธีนั้นๆ ซึ่งมีข้อดีข้อด้อย
แตกต่างกันออกไปจึงอาจมีความจ้าเป็นต้องใช้หลายวิธีในการจ้าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธี PFGE 
และ MLST ในการจ้าแนกสายพันธุ์ของเชื้อซึ่งเป็นวิธีที่ยอมรับกันทั่วไป วิธี PFGE ท้าได้โดยใช้เอนไซม์ตัดจ้าเพาะ 
Not I ย่อยชิ้นส่วนดีเอ็นเอ จากนั้นเปรียบเทียบรูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอกับเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์อ้างอิงที่มีใน
ห้องปฏิบัติการของศูนย์เลปโตสไปโรสิส สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รายงานผลการวิเคราะห์เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ 
similarity ซึ่งจะมีประโยชน์ในด้านระบาดวิทยามากกว่า ส้าหรับวิธี MLST มีข้อเด่นในเรื่องฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่ง
เชื่อถือได้ อีกทั้งเป็นวิธีการซึ่งวิเคราะห์ allele number ได้แก่ ยีน tipA, sucA, caiB, pntA, pfkB, glmU และ 
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mreA ที่จ้าเพาะต่อเชื้อเลปโตสไปราชนิดก่อโรค จึงให้รายละเอียดในการจ้าแนกสายพันธุ์ของเชื้อได้มากกว่า 
(Hartskeerl and Smythe, 2015) 

ผลการจ้าแนกสายพันธ์ุเชื้อเลปโตสไปราพบว่าเชื้อ Unknown 1 ถึง 6, 9 และ 10 ด้วยวิธี MLST เป็นเชื้อ 
L. borgpetersenii ซีโรกรุ๊ป Sejroe ซีโรวาร ์Hardjobovis (ST 152) ซึ่งจ้าแนกได้จากตัวอย่างโคเนื้อในเขต 1, 2, 
3 และ 7 นอกจากนี้การใช้วิธีทางห้องปฏิบัติการหลายๆ วิธีได้ผลสอดคล้องกัน (ตารางที่ 2) เช้ือ Unknown 7 จาก
ตัวอย่างโคเนื้อในเขต 4 ไมส่ามารถจ้าแนกได้โดยวิธี MLST ดังนั้นเช้ือนี้อาจจะเป็นเชื้อเลปโตสไปราชนิดอ่ืน เช่น 
กลุ่มไม่ก่อโรค หรือกลุม่ intermediate จึงยืนยันผลจากล้าดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S rRNA โดยผลเป็นเชื้อ            
L. licerasiae ซึ่งเป็นเชื้อกลุ่ม intermediate เชื้อ Unknown 8 จากตัวอย่างโคเนื้อพื้นที่เขต 6 จ้าแนกโดยวิธี 
MLST สามารถยืนยันผล allele number ของยีนได้เพียง 4 ยีน เมื่อน้าไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล บอกได้เพียง
ระดับสปีชีส์ คอืเป็นเชื้อเลปโตสไปรา L. interrogans และเมื่อน้าไปวิเคราะห์ด้วย PFGE พบว่ามีรูปแบบลายพิมพ์
ดีเอ็นเอใกล้เคียงกับเช้ือ L. interrogans ซีโรวาร ์Pomona โดยมีค่า similarity เท่ากบั 80.00% (ตารางที่ 2) 

 

 
 

รูปที่ 1 รูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อเลปโตสไปราที่เพาะแยกได้ Unknown 1 ถึง 14 วิเคราะห์ด้วยวิธี 
Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) แสดงผลโดยใช้โปรแกรม Gel compare II version 4.6 (Applied 
Maths, USA)  

 
เชื้อ Unknown 11 ถึง 14 เพาะแยกไดจ้ากกระบือพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 พบว่ามีรูปแบบ allele number 

ของยีนทั้ง 7 ยนีเป็นรูปแบบใหม่ และจัดเป็น ST ใหม่ ซึ่งไม่ตรงกับเช้ือใดในฐานข้อมูล MLST (ตารางที่ 2) ซึ่งบอก
ได้เพียงเป็นเชือ้เลปโตสไปรา L. interrogans ซึ่งเป็นเชื้อเลปโตสไปราชนิดก่อโรคสปีชีสห์นึ่งเท่านั้น ส่วนการวิเคราะห ์  



9 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการจ้าแนกเชื้อเลปโตสไปรา Unknown 1 ถึง 21 โดยวิธี SG, MLST, PFGE และ 16S rRNA sequencing 
Unknown 

 
เขต
พื้นที่ 

ชนิดสัตว์ เพาะเชื้อ  SG  MLST  PFGE 16S rRNA 
Serovars (titer) ST Species Serogroup Serovars Serovars % Similality Species 

1 1 โคเนื้อ + Sejroe (1:6,400) 152 L. borgpetersenii Sejore Hardjobovis Sejore  78.4 L. borgpetersenii 
2 1 โคเนื้อ + Sejroe (1:6,400) 152 L. borgpetersenii Sejore Hardjobovis Sejore  78.4 L. borgpetersenii 
3 2 โคเนื้อ + Sejroe (1:6,400) 152 L. borgpetersenii Sejore Hardjobovis Sejore 78.4 L. borgpetersenii 
4 2 โคเนื้อ + Sejroe (1:6,400) 152 L. borgpetersenii Sejore Hardjobovis Sejore  78.4 L. borgpetersenii 
5 2 โคเนื้อ + Sejroe (1:6,400) 152 L. borgpetersenii Sejore Hardjobovis Sejore 78.4 L. borgpetersenii 
6 3 โคเนื้อ + Sejroe (1:25,600) 152 L. borgpetersenii Sejore Hardjobovis Sejore  78.4 L. borgpetersenii 
7 4 โคเนื้อ + Bataviae (1:200) ND ND ND ND Sejroe, Sarmin 74.4 L. licerasiae 
8 6 โคเนื้อ + Pomona (1:1,600) ND L. interrogans ND ND Pomona 80.0 L. interrogans 
9 7 โคเนื้อ + Sejroe (1:6,400) 152 L. borgpetersenii Sejore Hardjobovis Sejore 78.4 L. borgpetersenii 
10 7 โคเนื้อ + Sejroe (1:6,400) 152 L. borgpetersenii Sejore Hardjobovis Sejore 78.4 L. borgpetersenii 
11 8 กระบือ + Autumnalis (1:1,600) ND L. interrogans ND ND Bataviae 67.5 L. interrogans 
12 8 กระบือ + Autumnalis (1:1,600) ND L. interrogans ND ND Bataviae 67.5 L. interrogans 
13 8 กระบือ + Autumnalis (1:1,600) ND L. interrogans ND ND Bataviae 67.5 L. interrogans 
14 8 กระบือ + Autumnalis (1:3,200) ND L. interrogans ND ND Bataviae 67.5 L. interrogans 
15 1 โคเนื้อ NP nd nd nd nd nd nd nd L. borgpetersenii 
16 1 โคเนื้อ NP nd nd nd nd nd nd nd L. borgpetersenii 
17 2 สุกร NP nd nd nd nd nd nd nd L. santarosai 
18 2 สุกร NP nd nd nd nd nd nd nd L. borgpetersenii 
19 2 สุกร NP nd nd nd nd nd nd nd L. interrogans 
20 7 โคเนื้อ NP nd nd nd nd nd nd nd L. borgpetersenii 
21 7 โคเนื้อ NP nd nd nd nd nd nd nd L. borgpetersenii 

หมายเหตุ NP: the isolate cannot be purified, ND: not determine, nd: not done 
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ด้วย PFGE มีรูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอใกล้เคียงกับเชื้อ L. interrogans ซีโรวาร์ Bataviae แต่มีค่า similarity 
เพียง 67.50 % (รูปที่ 1) โดยจะต้องหาวิธีพิสูจน์ต่อไปว่าเป็นเชื้อเลปโตสไปรา ซีโรกรุ๊ป ซีโรวาร์ใด หรือเป็นเชื้อ 
เลปโตสไปราสายพันธ์ุใหม่ ซึ่งจะต้องอาศัยเทคนิคอื่นเข้ามาช่วย เช่น การจ้าแนกโดยวิธี DNA-DNA hybridization 
หรือ whole genome sequencing เป็นต้น 

เชื้อ Unknown 15 ถึง 21 เป็นเช้ือเลปโตสไปราทีไ่ม่สามารถเพาะแยกและท้าให้บรสิุทธิ์ได้ แต่เบื้องต้นให้
ผลบวกต่อเชื้อเลปโตสไปรา ด้วยวิธี real-time PCR การจ้าแนกสายพนัธุ์เชื้อที่ไม่บรสิุทธิ์ท้าได้โดยการวิเคราะห์หา
ล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA เพื่อจ้าแนกในระดับสปีชีส์ โดยเชื้อ Unknown 15, 16, 20 และ 21 ได้จาก
ตัวอย่างปัสสาวะโคเน้ือในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 และ 7 ผลการจ้าแนกเป็นเช้ือเลปโตสไปรา L. borgpetersenii ส่วน
เชื้อ Unknown 17, 18 และ 19 ได้จากตัวอย่างปัสสาวะสุกร จากพื้นทีป่ศุสัตว์เขต 2 และผลการจ้าแนกพบว่า เชื้อ 
Unknown 17 เป็นเชื้อเลปโตสไปรา L. santarosai จัดเป็นเช้ือเลปโตสไปราในกลุ่ม intermediate เชื้อ 
Unknown 18 เป็นเชื้อเลปโตสไปราชนิดก่อโรค L. borgpetersenii และเชื้อ Unknown 19 เป็นเชื้อเลปโตสไปรา
ชนิดก่อโรค L. interrogans (ตารางที่ 2) 
 ข้อมูลสายพันธุ์ของเชื้อเลปโตสไปราที่พบในปศุสัตว์มีค่อนข้างจ้ากัด จากการศึกษาของ Kurilung et al. 
(2017) ซึ่งศึกษาสายพันธุ์ของของเชื้อเลปโตสไปราในปัสสาวะในโค และสุกร ในจังหวัดน่าน โดยใช้เทคนิค MLST 
และศึกษาล้าดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S rRNA พบว่าในโคพบเชื้อ L. interrogans และ L. welli ส่วนการศึกษาครั้ง
นี้พบเชื้อเลปโตสไปรา L. borgpetersenii ในเขต 1, 2, 3 และ 7, L. interrogans ในเขต 6 และ L. licerasiae 
ในเขต 4 ส้าหรับสุกรพบเชื้อเลปโตสไปราเฉพาะในเขต 2 เป็นเชื้อเลปโตสไปรา L. santarosai, L. borgpetersenii 
และ L. interrogans ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ Kurilung et al. (2017) อาจเนื่องจากเป็นการศึกษาในพื้นที่
แตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งน้ีได้ศึกษาในพื้นที่ปศุสัตว์ทุกเขตทั่วประเทศ ท้าให้ทราบว่าแต่ละพื้นที่มีโอกาสพบเช้ือ
เลปโตสไปราสายพันธุ์ที่แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบเขตพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน คือเขต 6 จังหวัดตาก 
พบเชื้อเลปโตสไปรา L. interrogans เช่นเดียวกับในจังหวัดน่าน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์
ดังกล่าวอาจพบได้ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย อย่างไรก็ตามปัญหาการเพาะแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ยังคงเป็น
อุปสรรคในการจ้าแนกสายพันธุ์ของเชื้อเลปโตสไปรา ซึ่งการศึกษาล้าดับนิวคลีโอไทด์ของ 16S rRNA สามารถช่วย
แก้ปัญหานี้ได้โดยสามารถจ้าแนกสายพันธุ์ของเชื้อในระดับสปีชีส์  
 

สรุปผล และขอ้เสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งนี้สามารถจ้าแนกเช้ือเลปโตสไปราจากโคเนื้อ สุกร และกระบือ ซึ่งเป็นปศุสัตว์ที่ส้าคญัของ
ประเทศไทย โดยเชื้อเลปโตสไปราสปีชีส์ L. borgpetersenii ซีโรกรุ๊ป Sejroe ซีโรวาร์ Hardjobovis เป็นสายพันธ์ุ
ที่จ้าเพาะในโคเนื้อของประเทศไทย ส้าหรับสุกรพบเช้ือ L. santarosai, L. borgpetersenii และ L. interrogans 
ส่วนกระบือพบเชื้อ L. interrogans อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบซุีโรกรุ๊ปหรือซีโรวารไ์ดซ้ึ่งอาจต้องมีการศึกษา 
whole genome sequencing ต่อไป ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงการกระจายตัวของเชื้อที่มีอยู่ในปศุสัตวข์องประเทศ
ไทย ซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นแหลง่รังโรคที่มีโอกาสขับเชื้อผ่านทางปัสสาวะมาปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อม เมือ่คนสัมผัสเชื้อ
จึงมีโอกาสติดเชื้อได้ ข้อมูลสายพันธ์ุเชื้อเลปโตสไปราที่ได้ครั้งน้ีจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา
ทางระบาดวิทยา การสอบสวนโรค ตลอดจนการเฝ้าระวังโรคทั้งในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 
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