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ระหวาง มีนาคม 2540 - มกราคม 2542 ไดสุมเก็บตัวอยางซีร่ัมสุกร, สุนัข, โคเนื้อ, กระบือ และโคนม ใน 
ทองที่ 8 อําเภอในจังหวัดชัยภูมิ นําสงสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ เพื่อตรวจสอบหาแอนติบอดี้ตอโรค 
เลปโตสไปโรซิส ดวยวิธี Microscopic  Agglutination  Test  (MAT) โดยใชแอนติเจนซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากศูนย 
เลปโตสไปโรซิส คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 12 ซีโรวาร ผลการตรวจพบวา สุกรไมพบแอนติ 
บอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิส (0/115 ตัวอยาง) , สุนัข พบแอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิส 4.3 % (2/47 ตัวอยาง) โดย 
พบซีโรวาร akiyami A ระดับแอนติบอดี้ 1:200 ทั้ง 2 ตัวอยาง , โคเนื้อ พบแอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิส 27.3 
% ( 122/447 ตัวอยาง) ซีโรวารท่ีพบมากคือ javanica  (49.2 %) , pomona  (28.7 %) , hebdomadis (24.6 %) 
, pyrogenes (21.3 %) , wolffii  (18.0  %) และ hyos (13.9 %) ตัวอยางที่ใหผลบวกตรวจพบ 1, 2, 3, 4 และ 5 
ซีโรวาร คิดเปน 45.9 % ,27.0 % , 11.5 % , 6.6 %และ 1.6 ตามลําดับ และตรวจพบระดับแอนติบอดี้ 1:200 
มากท่ีสุด 53.3 %  1:100 พบ 50.6  % , 1:400 พบ 36.7 % , 1:800 พบ 14.8 % และ > 1:800 พบ 
11.5 % ,ในกระบือไมพบแอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิส (0/5 ตัวอยาง)  , ในโคนมพบแอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโร 
ซิส 46.4 % (127/274 ตัวอยาง) ซีโรวารท่ีพบมากคือ wolffii (62.2 %),  pomona  (40.9 %) , pyrogenes 
(29.1 %) , icterohaemorrhagiae  (20.5 %)  , hyos  (19.7 %) , canicola (17.3 %) และ hebdomadis (16.5 
%) ตัวอยางที่ใหผลบวกตรวจพบ 1, 2, 4, 3, 6 และ 5 ซีโรวาร คิดเปน 40.2 % , 20.5 % , 17.3 % , 16.5 % , 
2.4 % และ 1.6 % ตามลําดับ 
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Abstract 

During  March  1998 – January  1999  the serum  samples  of  pigs (n = 115) , dogs (n = 47), 
beef  cattle (n = 447), buffaloes (n = 5)  and  dairy  cattle (n =274 )  were  collected  from  8  districts 
in Chaiyaphum  Province.  These  sera  were  sent  to  the  National  Institute  of  Animal  Health  to 
test  Leptospira  interogans  12  serovars. The  prevalence  of  antibodies  in  pig  was  0 % (0/115 
samples).  The  prevalence  in  dogs  was  4.3 % (2/47  samples) , the  predominant  serovar  detected 
was  akiyami  A  with  the  titer  equal  to  1:200  in  two  samples.  The  prevalence  in  beef  cattle 
was  27.3 % (122/447  samples) , the  predominant  serovars  detected  were  javanica 
(58.2 %) , pomona  (28.7 %) , hebdomadis (24.6 %) , pyrogenes (21.3 %) , wolffii  (18.0  %)  and 
hyos  (13.9 %). The positive  samples  were  found  1, 2, 3, 4  and  5  serovars  45.9 %,  27.0 % , 
11.5 %,  6.6 %  and  1.6 %  respectively. The  prevalence  in  buffaloes  was  0 % (0/5  samples) . 
The  prevalence  in  dairy cattle   was  46.4 % (127/274 samples), the  predominant  serovars 
detected  were  wolffii (62.2 %)  , pomona (40.9 %) , pyrogenes  (29.1 %) , icterohaemorrhagiae 
(20.5 %)  , hyos  (19.7 %) , canicola (17.3 %) and    hebdomadis (16.5 %). The  positive  samples 
were  found  1, 2, 4, 3, 6  and  5  serovars 40.2 % , 20.5 % , 17.3 % , 16.5 % , 2.4 % and  1.6 % 
respectively. 
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คํานํา 

โรคเลปโตสไปโรซิสเกิดจากเช้ือแบคทีเรียสไปโรขีต อยูใน Genus  Leptospira แบงออกเปน 2  species ที่ 
สําคัญ คือ L.  biflexa พบไดในน้ําจืดหรือน้ําทะเล ไมทําใหเกิดโรคในคนและสัตวอื่นๆ และ 

L. interrogans เปนเชื้อที่กอโรคในคนและสัตว ซึ่งสามารถแบงเปนชนิดยอย ตามความสัมพันธทางซีร่ัมวิทยาไดมากกวา 
180 ชนิด (serovars) แบงเปนกลุมทางซีโรวารไดเปน 18 กลุม (serogroups)  (Faine,1982) สัตวที่พบเช้ือนี้บอย 
ไดแก หนู, โค, กระบือ, แพะ, แกะ,สุกร,มา,สุนัข และสัตวปาอื่นๆ ยกเวนสัตวปกไมพบการติดเช้ือโดยธรรมชาติ แตพบ 
การติดเช้ือไดจากการทดลอง ระยะเวลาในการฟกตัวของโรค 4 –19 วัน โดยเฉล่ียประมาณ 10 วัน อาการเร่ิมแรก 
ในสัตวทุกชนิดมักคลายคลึงกัน และไมมีลักษณะเฉพาะ ไดแก มีไข, ซึม, เบ่ืออาหารและเยื่อบุตาอักเสบ ในโคนมอาจพบ 
อาการเตานมอักเสบ, คลอดลูกออกมาตาย หรือแทงลูก (Alston  and Broom, 1958) หลังจากนั้นเช้ือจะเขาไปอยูในไต 
โดยสัตวอาจแสดงหรือไมแสดงอาการปวยใหเห็นก็ได เช้ือจะถูกปลอยออกมาในปสสาวะ (leptospiruria) เปนระยะๆ 
หรือติดตอกัน ซึ่งทําใหสัตวในฝูงไดรับเช้ือจากปสสาวะของสัตวที่เปนพาหะได หรือปนเบ้ือนอยูในส่ิงแวดลอม ทําใหคน 
หรือสัตวอื่นๆ สัมผัสเช้ือและติดโรคได การติดโรคในคนสวนใหญติดเชื้อโดยออม ขณะย่ําดินโคลน แชน้ําทวมหรือวายนํ้า 
หรือติดโรคโดยตรงจากการสัมผัสเช้ือในปสสาวะสัตวหรือเนื้อสัตวที่ปนเปอนเช้ือ การติดโรคจากคนไปสูคนพบไดนอยมาก 
(Faine, 1982) 

ในประเทศไทย ผลการสํารวจโรคทางซีโรโลยีใน คน, โค, กระบือ, สุกร, สุนัข, และแมวต้ังแตตนจนถึงป 2540 มี 
รายงานพบเช้ือรวม 12  serogroups  19  serovars คือ Australis  (australis, bangkok BD 92, ballico และ 
Iora)   Autumnalis ,(autumnalis, akiyami A, rachmati และ forbragg) L. bataviae, 
L. canicola,  L. grippotyphosa, L. hebdomadis, L. hyos,  L. icterchaemorrhagiae, L. javanica, 

L. pomona, Pyrogenes ( pyrogenes และ saxkoebing ) และ Sejroe( wolffi) (ดาริกา ,2541) การสํารวจหาเชื้อใน 
หนูบาน และหนูปา ในเขตจังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย และมหาสารคามพบเช้ือ 1.02% (5/489 ตัวอยาง) (ศูนย 
ควบคุมโรคติดตอเขต 5 , 2540) , การสํารวจหาเชื้อในสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม, ฉะเชิงเทรา และสระบุรี พบเช้ือ 
17.4% ( 33 / 190 ) , 1.7 % ( 3 / 180 ) , และ 10.8 % ( 20 / 185 ) ตามลําดับ ( ดวงใจ และคณะ,2540 ) 

สถานการณของโรคเลปโตสไปโรซิสในคนในประเทศไทย พบวาผูปวยเพ่ิมขึ้นทุกป ป 2539 มีผูปวย 358 คน 
เสียชีวิต 19 คน ป 2540 มีผูปวย 2,331 คน เสียชีวิต 111 คน ป 2541 มีผูปวย 2,168 คน เสียชีวิต 
102 คน ในป 2540 เมื่อจําแนกเปนรายภาค พบวาเปนผูปวยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคใต คิดเปน 95.92%, 2.02 %, 1.42 % และ 0.64 % ตามลําดับ เมื่อจําแนกรายจังหวัด พบวาจังหวัด 
บุรีรัมย, สุรินทร และมหาสารคาม พบผูปวยมากที่สุด 3 อันดับแรก โดยจังหวัดชัยภูมิ พบผูปวยมากเปนอันดับที่ 8 
(ประวิทย, 2541) สําหรับสภาวะของโรคเลปโตสไปโรซิสในสัตวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ยังไมเคยมีผูสํารวจ และรายงาน 
สภาวะโรคมากอน จุดประสงคของการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อสํารวจสภาวะโรคทางซีร่ัมวิทยา และ ศึกษา serovars ที่พบใน 
สัตวเล้ียงหลายชนิด ไดแก สุกร, สุนัข, โคเนื้อ, กระบือ และโคนม ในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเปนขอมูลทางระบาดวิทยา 
ประกอบการวางแผนการควบคุมปองกัน และเฝาระวังโรคในสัตว รวมท้ังหาแนวทางปองกันการติดตอโรคจากสัตวสูคน 
ตอไป
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อุปกรณและวิธีการ 

1. การเก็บตัวอยางซีรั่ม 
1.1การกําหนดชนิดสัตวที่จะเก็บตัวอยาง 

โรคนี้เปนไดในสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานมหลายชนิด จึงไดพิจารณาเก็บตัวอยางสัตวหลายชนิดไดแก 
โคนม, โคเนื้อ, สุกร, กระบือ, สุนัข เนื่องจากเห็นวาเปนสัตวเล้ียงท่ีมีความใกลชิดกับเกษตรกรมาก 
สําหรับแมวซึ่งเปนสัตวที่มีภูมิตานทาน (species  immunity) ตอโรค 
เลปโตสไปโรซิส จึงมีโอกาสพบโรคนี้ในแมวไดนอยมาก (Jone ,1996) และ(Lucke  and  Crowther, 
1965) จึงไมไดสํารวจสภาวะโรคในแมว 

1.2วิธีการเลือกตัวอยาง, จํานวนตัวอยาง , ระยะเวลา และสถานที่เก็บตัวอยาง 
เก็บตัวอยางซีร่ัมสัตวโดยการสุมตัวอยาง โดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non – Probability 

Sampling ) จากอําเภอเมืองชัยภูมิ , คอนสวรรค , แกงครอ, เนินสงา,หนองบัวแดง , เนินสงา, จัตุรัส , 
ภักดีชุมพล, บําเหน็จณรงค, เทพสถิต และบานเขวา ระยะเวลาที่เก็บตัวอยางระหวาง มีนาคม 2540 – 
มกราคม 2542 จํานวนทั้งส้ิน 888 ตัวอยาง แยกเปนซีร่ัมสุกร 115 ตัวอยาง, ซีร่ัมสุนัข 47 
ตัวอยาง, ซีร่ัมโคเนื้อ 447 ตัวอยาง, ซีร่ัมโคนม 274 ตัวอยาง และซีร่ัม กระบือ 5 ตัวอยาง ตัวอยาง 
ซีร่ัมถูกเก็บเก็บรวบรวมไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส เพื่อรอนําสงตรวจหาระดับแอนติ 
บอดี้ที่สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ รายละเอียดอยูในตารางท่ี 1 

2. การตรวจวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ โดยสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

โรคเลปโตสไปโรซิสเปนโรคที่พบไดในคน สัตวเล้ียง และสัตวปาหลายชนิด และสวนใหญคนปวย 
หรือสัตวปวยจะแสดงอาการไมชัดเจน ดังนั้นการวินิจฉัยที่แนนอนตองอาศัยการตรวจยืนยันทาง 
หองปฏิบัติการ ซึ่งมีหลักการตรวจ 2 ลักษณะ คือ ตรวจหาเชื้อโดยตรงจากตัวอยางที่สงตรวจ และ 
การตรวจหาระดับแอนติบอดี้ตอเลปโตสไปราในซีร่ัม แตเนื่องจากเลปโตสไปโรซิสเปนเชื้อที่เพาะแยกได 
ยากกวาแบคทีเรียชนิดอื่นเพราะตองเล้ียงในอาหารพิเศษ ซึ่งมีวิธีการเตรียมที่ยุงยาก ราคาแพง และใช 
เวลานาน ดังนั้นจึงถือเอาการทดสอบโดยวิธี Microscopic  Agglutination  Test (MAT) เปนวิธี 
มาตรฐาน ซึ่งวิธี MAT สามารถตรวจแยกสายพันธุที่เปนสาเหตุตอโรคได (พิมพใจ และคณะ, 2541)
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2.1 แอนติเจน ไดรับความอนุเคราะหจากศูนยเลปโตสไปโรซิส คณะเวชศาสตรเขตรอน 
มหาวิทยาลัยมหิดล Leptospira จํานวน 12  serovars ไดแก 

L. akiyami A, L.ballico , L. bataviae , L. canicola , 

L. grippotyphosa , L.icterohaemorrhagiae ,   L.hebdomadis , L.hyos , L.javanica , 

L.pomona , L.pyrogenes, L. wolffii 
นํามาเพาะลงใน liquid  EMJH  media เปนเวลานาน 5 – 7 วัน ความเขมขน 

10 6 – 10 7 Leptospires ตอ 1 ml 

2.2 การตรวจคัดเบ้ืองตน (Screening   test) 
นําตัวอยางซีร่ัมมาตรวจดวยวิธี microscopic  agglutination  test  (MAT) โดยนําตัวอยาง 

ซีร่ัมมาทําใหเจือจางเปน 1: 50 ดวย normal  saline ( pH7) และนํา Antigen เช้ือเปนทั้ง 12 
serovars มาผสมกับ diluted  serum  sample ( 1 serovar : 1 diluted  serum) ในปริมาณ 
เทาๆกัน ( 1 :1 ) จะไดสวนผสมของซีร่ัม และแอนติเจนเปน 1: 100 ทิ้งไวที่อุณหภูมิหองนาน 2 – 3 
ช่ัวโมง แลวนํามาตรวจดูการจับกลุมของเช้ือดวยกลองจุลทรรศชนิด dark  field การอานผล MAT ถา 
เห็นการจับกลุมรวมตัวของเช้ือ (agglutination) หรือการแตกสลายตัวของเช้ือ และจับกลุมรวมตัวกัน ( 

Lysis  agglutination ) ≥50% ถือวาใหผลบวก ตัดสินผลเปนบวกที่แอนติบอดี้ ≥ 1:100    ( 
Mazzonelli  et. al, 1974 ) 

2.3 การตรวจหาระดับแอนติบอดี ้
นําตัวอยางซีร่ัมท่ีใหผลบวกใน screening  test มาทํา 2  folds  dilution โดยเร่ิมตั้งแต 1: 

50 ใชแอนติเจน serovars เฉพาะที่พบใหผลบวกใน screening test ตามวิธีที่กลาวมาขางตน ระดับ 

แอนติบอดี้ของตัวอยางซีร่ัมคือคา dilution สูงสุดของซีร่ัมท่ีทําใหเกิด agglutination  (lysis) ≥ 50% 
3. นําผลการชันสูตรโรคทางหองปฏิบัติการ มาคํานวณหาเปอรเซนตการพบแอนติบอดี้ ตอซีโรวาร 

ตาง ๆ โดยการคํานวณคาสัดสวนรอยละ 
4. ในกรณีที่ตรวจพบแอนติบอดี้ของโรคเลปโตสไปโรซิส จะแนะนําเกษตรกรใหเฝาระวังโรคในสัตว ตลอดจน 

ควบคุมปองกันมิใหติดตอมายังคน โดยลดปจจัยเส่ียงตอการติดเช้ือจากสัตวหลายวิธี เชน แนะนําใหเกษตรกรที่เล้ียงโคนม 
สวมรองเทาบูทขณะรีดนม, ปรับพื้นคอกอยาใหชื้นแฉะหรือมีน้ําทวมขังซึ่งจะเปนแหลงเพาะเช้ือ และหลีกเล่ียงการสัมผัส 
ปสสาวะสัตว

5. ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และศูนยควบคุมโรคติดตอเขต 5 เพื่อขอขอมูล 
การตรวจหาแอนติบอดี้ตอซีโรวาร ตาง ๆ ที่ตรวจพบในคน, ในหนู แลวนํามาเปรียบเทียบกับที่ตรวจในสัตวเล้ียง
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ผล 

1. ผลการสํารวจแอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิสของสุกร ไมพบแอนติบอดี้ ตอโรคเลปโตสไป 
โรซิส (0/115 ตัวอยาง) 
2. ผลการสํารวจแอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิสของสุนัข จากพื้นที่ 7 อําเภอ พบแอนติบอดี้ตอเชื้อ L. 

akiyami A จํานวน 4.3 % ( 2 / 47 ตัวอยาง ) ระดับ 1:200 ทั้ง 2 ตัวอยาง โดยเม่ือวิเคราะหเปนสัดสวน 
รอยละ สําหรับแตละอําเภอจากมากไปนอยดังนี้ อําเภอบานแทน พบ 12.5% (1/8 ตัวอยาง), อําเภอ 
แกงครอพบ 6.7% (1/15 ตัวอยาง) อําเภอเนินสงา หนองบัวแดง, ภักดีชุมพล, จัตุรัส และอําเภอเมืองชัยภูมิ 
ตรวจไมพบเช้ือ รายละเอียดของสุนัขที่ตรวจพบเช้ืออยูในตารางท่ี 2 
3. ผลการสํารวจแอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิสของโคเน้ือ จากพื้นที่ 7 อําเภอ พบแอนติบอดี้ตอเชื้อโรคเลป 
โตสไปโรซิส 27.3 %  (122/447 ตัวอยาง) โดยวิเคราะหเปนสัดสวนรอยละ สําหรับแตละอําเภอจากมากไป 
นอย ตามลําดับดังนี้ อําเภอคอนสวรรค พบ 33.3  %  ( 73/219 ตัวอยาง ) อําเภอเนินสงาพบ 30.0 % ( 
23/80 ตัวอยาง ) อําเภอเทพสถิต พบ 21.7 % ( 5/23 ตัวอยาง ) อําเภอคอนสาร พบ 16.4 % (9/55 
ตัวอยาง), อําเภอจัตุรัส พบ 15.0 % (6/40 ตัวอยาง) และอําเภอบําเหน็จณรงคตรวจไมพบเช้ือ (0/10 
ตัวอยาง) สําหรับตัวอยางที่ใหผลบวก 122 ตัวอยาง ซีโรวารท่ีพบมาก คือ javanica  (58.2 % ), pomona  ( 
28.7 % ),  hebdomadis (24.6 % ),  pyrogenes (21.3% ),  wolffii (18.0% ) และ hyos (13.9%) 
ตัวอยางที่ใหผลบวก ตรวจพบ 1, 2, 3, 4, 5 ซีโรวาร คิดเปน 45.9 %, 27.0 %, 11.5 %, 6.6 %, และ 
1.6 % ตามลําดับ, ระดับแอนติบอดี้ 1:200 พบมากท่ีสุด 53.3 % ,  1:100 พบ 50.6 % , 1: 400 พบ 
36.1 % ,1:800 พบ 14.8 % และ > 1: 800 พบ 11.5 %  ( ตารางท่ี 3 ) 
4. ผลการสํารวจแอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิสของกระบือ ที่อําเภอคอนสาร จํานวน 5 ตัวอยาง ตรวจไม 
พบแอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิส 
5. ผลการสํารวจแอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิสของโคนม ที่อําเภอเทพสถิต พบแอนติบอดี้ ตอโรค 
เลปโตสไปโรซิส 46.4% (127/ 274 ตัวอยาง) ซีโรวารท่ีตรวจพบมากคือ wolffii  (62.2 %),  pomona 
(40.9 %) , pyrogenes  (29.1 %), icterohaemorrhagiae (20.5 %), hyos  (19.7%) , canicola  (17.3 
%) และ hebdomadis (16.5 %) ตัวอยางที่ใหผลบวกตรวจพบ 1, 2, 4, 3, 6 และ 5 
ซีโรวาร คิดเปน 40.2 % , 20.5 % , 17.3 %,  16.5 % , 2.4 % และ 1.6 % ตามลําดับ โดยในโคนมไมได 
ตรวจสอบระดับไตเตอรทุกตัวอยาง (ตารางท่ี 4) 
6. ผลการสํารวจแอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิสของหนูบาน – หนูปา ใน 3 จังหวัด คือ(นครราชสีมา, 
บุรีรัมยและมหาสารคาม) ซึ่งศูนยควบคุมโรคติดตอเขต 5 นครราชสีมา ไดดําเนินการสํารวจเมื่อ ป 2540 พบ 
แอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิส ดังนี้ 

6.1 ในหนูบาน พบโรค 2.0 % (4/199 ตัวอยาง) โดยพบแอนติบอดี้ตอซีโรวาร pyrogenes 
75  % และ pomona  25 % 
6.2 ในหนูปา พบโรค 0.3 % (1/308 ตัวอยาง)โดยพบแอนติบอดี้ตอซีโรวาร icterohaemorrhagiae 
(ตารางท่ี 5)
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7. ผลการสํารวจแอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิสของคนชัยภูมิ และคนอีสาน 9 จังหวัด 
7.1 คนชัยภูม ิ

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิป 2539 พบแอนติบอดี้ตอซีโรวาร icterohaemorrhagiae, 
bataviae, hebdomadis และ akiyami A แตไมไดรายงานอัตราการเกิดโรคไว 
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย นครราชสีมา รายงานวา ป 2542 พบแอนติบอดี้ตอซีโรกรุป Australis 
(ballico, bangkok  BD 92 และ bratislava)  100  % (2/2 ตัวอยาง), พบซีโรกรุป Autumnalis 
(akiyami A, new และ rachamati) 100  % (2/2 ตัวอยาง) และพบซีโรวาร pyrogenes, 
icterohaemorrhagiae, wolffii และ javanica  50 % (1/2 ตัวอยาง) 

7.2คนอีสาน 9 จังหวัด (นครราชสีมา, บุรีรัมย, ชัยภูมิ, สุรินทร, มหาสารคาม, ศรีษะเกษ, ยโสธร, 
อุบลราชธานี,รอยเอ็ด) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย นครราชสีมารายงานผลการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโร 
ซิส ประจําเดือน กันยายน 2542 พบแอนติบอดี้ตอซีโรกรุป Australis  89.6 % (138/154 
ตัวอยาง) ซีโรกรุป Autumnalis  52.6  % (81/154 ตัวอยาง), 
ซีโรวาร pyrogenes  35.7 % (55/154 ตัวอยาง) , icterohaemorrhagiae  29.9 %(46/154 
ตัวอยาง), wolffii  28.6 % (44/154 ตัวอยาง) , javanica  19.5 % (30/154 ตัวอยาง), 
Grippotyphosa  17.5 % (27/154 ตัวอยาง) , hebdomadis  7.1 % (11/154 ตัวอยาง) และซี 
โรวารอ่ืน ๆ พบเล็กนอย (ตารางท่ี 5) 

วิจารณ 

1. สภาวะโรคเลปโตสไปโรซิสในสัตวชนิดตาง ๆ 
จากการสํารวจสภาวะโรคทางซีร่ัมวิทยาโดยวิธี MAT ในสัตวเล้ียงหลายชนิดในจังหวัดชัยภูมิได 

ผลการสํารวจ ดังนี้ 
1.1 ในสุกร ตรวจไมพบแอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิส ในทุกตัวอยาง คิดเปน 0 % 
(0/115 ตัวอยาง) สามารถยืนยันไดวา โรคเลปโตสไปโรซิสไมไดเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการแทงลูกใน 
สุกรพอแมพันธุฝูงนี้ ซึ่งบุญเกื้อและคณะ (2542) ไดรายงานวาสาเหตุการแทง ลูกของสุกรฝูงนี้ 
เกิดจากโรคพิษสุนัขบาเทียม (Aujeszky ’s  Disease) แตกตางจากรายงานของดวงใจและคณะ 
(2540) ที่พบวาสุกรที่มีปญหาการแทงลูกจากจังหวัดนครปฐม ฉะเชิงเทรา และสระบุรี พบซีร่ัมท่ีมีแอน 
ติบอดี้ ตอโรคเลปโตสไปโรซิส 17.40 % (33/190 ตัวอยาง1.20), 1.7 %  (3/180 ตัวอยาง) และ 
10.8 % (20/185 ตัวอยาง) ตามลําดับ เอ็นดูและคณะ (2527) พบวา Trypanosoma  evansi ก็ 
เปนสาเหตุ หนึ่งท่ีทําใหเกิดการแทงลูกในสุกรพันธุ ธนูและคณะ (2527) พบวาพอพันธุสุกรรับจางผสม 
พันธุในเขต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีโรคแทงติดตอแฝงเรนเปนจํานวนมากและเปนตัว 
แพรกระจายโรคโดย สุกรที่อุมทองจะแทงลูกเนื่องจากรกอักเสบ (Placentitis)
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1.2 ในสุนัข ตรวจพบแอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิส 4.3 % (2/47 ตัวอยาง) โดยพบแอนติ 
บอดี้ตอซีโรวาร akiyami A ระดับ 1 : 200 ทั้ง 2 ตัวอยางโดยสุนัขทั้ง 2 ตัวที่ตรวจพบแอนติบอดี้ 
ตอโรคเลปโตสไปโรซิส ไมไดแสดงอาการปวยใหเห็นจากภายนอกแตอยางใด ซึ่งนายแพทยบุนธรรม และ 
คณะ (2508) ตรวจพบวาสุนัขเปนแหลงรังโรคที่สําคัญของโรคเลปโต 
สไปโรซิส และพบเช้ือ L. bataviae มาก และ Michna (1970) พบวาสุนัขเปนแหลงรังโรคหลักของ ซี 
โรวาร canicola และ icterohaemorrhagiae โดย L. canicola จะทําใหเกิด Interstitial  nephritis 
ในระดับความรุนแรงตาง ๆ อาจพบดีซานเนื่องจากตับถูกทําลายอยางรุนแรงโดยพบประมาณ 15 % 
ของสัตวปวย สวน L. icterohaemorrhagiae มักจะทําใหเกิดโรครุนแรงกวา เกิดการบวมของเสนเลือด 
ที่ตา (conjunctiva  vascular  congestion) รวมท้ังที่ ไต, ตับ และระบบยอยอาหาร อาการดีซานพบ 
มากถึง 70 % ของสัตวปวย สุนัขที่ตรวจพบแอนติบอดี้ตอ ซีโรวารอ่ืน สวนใหญจะแสดงอาการของโรค 
ไมชัดเจน 
1.3 ในโคเน้ือ ตรวจพบ แอนติบอดี้ ตอโรค เลปโตสไปโรซิส 27.3 % ( 122/447 ตัวอยาง) 
ซีโรวารท่ีพบมากคือ javanica พบ 58.2 %  , pyrogenes พบ 28.7 % , hebdomadis พบ 24.6 
%, pyrogenes พบ 21.3 %  , wolffii พบ 18.0 % และ hyos พบ 13.9 % ใกลเคียงกับรายงาน 
ของดวงใจ และคณะ (2542) ที่ตรวจพบแอนติบอดี้ ตอโรคเลปโตสไปโรซิสของ โคนม – โคเนื้อ จาก 
จังหวัดตางๆ ในประเทศไทย ซึ่งพบโรค 29.8 % (741/2488 ตัวอยาง) และเมื่อเปรียบเทียบซีโร 
วารท่ีตรวจพบมาก 6 อันดับแรก จาก 12 ซีโรวารท่ีตรวจพบวาเปนชนิดเดียวกัน แตสัดสวนของแต 
ละซีโรวารท่ีตรวจพบแตกตางกัน คือ ดวงใจและคณะ (2542) พบ wolffii  48.2 %,  pomona 
พบ 45.5 %, javanica พบ 36.0  % , pyrogenes พบ 30.1 %,  hebdomadis   21.9 %, 
hyos พบ 21.6 % 
1.4 ในกระบือ ใหผลลบตอโรคเลปโตสไปโรซิส ทุกตัวอยางคิดเปน 0 % (0/5 ตัวอยาง) 
เปรียบเทียบกับรายงานของดวงใจ (2542) ที่พบวาตรวจไมพบโรคในกระบือที่จังหวัดอางทอง 
เชนเดียวกัน (0/14 ตัวอยาง)แตพบแอนติบอดี้ ตอโรคนี้ในกระบือที่จังหวัดบุรีรัมย 20.3 %  (40/197 
ตัวอยาง) ซีโรวารท่ีพบมาก คือ wolffii  40.0 %, hyos  35.0 %, javanica  20.0 %,  pyrogenes 
17.5 %, bataviae  10.0 % และ ballico  2.5 % 
1.5 ในโคนม ตรวจพบแอนติบอดี้ ตอโรคเลปโตสไปโรซิส 46.4 %  (127/274 ตัวอยาง) 
ซีโรวารท่ีพบมาก คือ wolffii  62.2 %, pomona 40.9 %, pyrogenes  29.1 %, 
icterohaemorrhagiae  20.5 %, hyos  19.7 %, canicola  17.3 % สูงกวารายงานของดวงใจและ 
คณะ (2542) ซึ่งตรวจสอบซีร่ัมโคจากหลายจังหวัดในประเทศไทย พบโรค 29.8 % (741/2,488 
ตัวอยาง) และเมื่อเปรียบเทียบ ซีโรวารท่ีตรวจพบมาก 2 อันดับแรก คือ wolffii และ pomona 
เหมือนกัน 
1.6 ในหนูบาน – หนูปา จาก 3 จังหวัด (นครราชสีมา, บุรีรัมย, และมหาสารคาม) จากราย 
งานของศูนยควบคุมโรคติดตอเขต 5 (2540) ตรวจพบ แอนติบอดี้ตอโรคเลปโตสไปโรซิส 
1.0  % (5/507 ตัวอยาง) ซีโรวารท่ีตรวจพบคือ pyrogenes ,  icterohaemorrhagiae และ 
pomona แตกตางจากรายงานของ บุนธรรมและคณะ (2508) ซึ่งพบหนูพุกในจังหวัดพิษณุโลก ติด
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เช้ือ 40 % หนูนาจังหวัดเชียงใหม ติดเช้ือ 26 % โดยซีโรวารท่ีตรวจพบมาก คือ javanica, 
autumnalis และ hebdomadis ตามลําดับ 

2. สภาวะโรคเลปโตสไปโรซิสในคนชัยภูมิ และคนอีสาน 9 จังหวัด 
จากขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ,ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย นครราชสีมา 

พบวาสภาวะโรคเลปโตสไปโรซิสในคนชัยภูมิและคนอีสาน 9 จังหวัด ตรวจพบแอนติบอดี้ตอซีโรกรุป 
หรือซีโรวารตาง ๆ ในสัดสวนคลายคลึงกัน คือ พบซีโรกรุป Australis (ballico, bangkok BD 92 และ 
bratislava) ถึง 100  % (2/2 ตัวอยาง) และ 89.6 % (138/154) , ซีโรกรุป Autumnalis 
((akiyami A, new และ rachamati) พบมากอันดับ 2 คือ 100  % (2/2 ตัวอยาง) และ 52.6% 
(81/154 ตัวอยาง) ซีโรวารท่ีพบมากเปนอันดับถัดไป คือ pyrogenes, icterohaemorrhagiae, 
wolffii ,javanica , grippotyphosa และ hebdomadis ตามลําดับ (ตารางท่ี 6) แตกตางจากรายงาน 
ของ อุไรและคณะ (2522) ซึ่งตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส ของผูปวยในเขตกรุงเทพมหานคร และ 
ภูมิภาคระหวาง 
ป 2515 – 2521 พบวาผูปวยในเขตกรุงเทพมหานคร พบซีโรวาร bataviae มากท่ีสุด รองลงไป คือ 
canicola, autumnalis, grippotyphosa และ javanica สวนผูปวยในสวนภูมิภาค พบ 
ซีโรวาร Autumnalis มากท่ีสุด รองลงไป คือ bataviae, hebdomalis, icterohaemorrhagiae , และ 
Australis 

3. เปรียบเทียบผลการตรวจพบแอนติบอดี้ตอซีโรกรุป หรือซีโรวาร ตาง ๆ ในสัตวเลี้ยง หนู และคน 
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจสอบแอนติบอดี้ตอสัตวเล้ียงชนิดตาง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ และหลายจังหวัดใน 

ประเทศไทย พบวาสัตวเล้ียงท่ีตรวจพบมาก คือ โคนม, โคเนื้อ, กระบือ ในสุกรตรวจพบโรคนอยกวาซึ่ง ดวงใจ 
และคณะ (2542) คาดวาอาจเนื่องจากมีการฉีดยาปฏิชีวนะในสุกรเปนประจํา, ในสุนัข ก็พบโรคนอย แตควรเฝา 
ระวังโรคในสุนัขอยางใกลชิด และศึกษาเพิ่มเติมตอไป เนื่องจากตรวจพบซีโรวาร akiyami A ซึ่งพบมาก ลําดับที่ 
2 ในคน เมื่อเปรียบเทียบซีโรวารท่ีพบมากในคน พบวา 
ซีโรกรุป/ซีโรวารท่ีพบมาก 2 อันดับแรก คือ Australis และ Autumnalis แตกตางจากที่พบในสัตว 
(ตารางท่ี 6) สวนหนึ่งอาจจะเนื่องจาก ในคน ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย นครราชสีมา จะรายงานผลเปนซีโร 
กรุป Australis  (ซ่ึงรวบรวมจาก 3 ซีโรวารประกอบดวยซีโรวาร ballico,bangkok BD 92 และ bratislava) 
และซีโรกรุป Autumnalis (ซ่ึงรวบรวมจาก 3 ซีโรวารประกอบดวยซีโรวาร akiyami A, new และ 
rachamati) ในขณะที่ในสัตวตรวจสอบเฉพาะ ซีโรวาร ballico และ akiyami A เทานั้น 

สวนซีโรวารท่ีพบมากในคนลําดับที่ 3 – 8 ไดแก pyrogenes, icterohaemorrhagiae, wolffii , 
javanica , grippotyphosa และ hebdomadis นั้น เปนที่นาสังเกตวา พบซีโรวารเหลาน้ีในสัตวเล้ียง 
โดยเฉพาะโค – กระบือ, และหนูดวย เชนเดียวกัน ซึ่งตองเฝาระวังโรคอยางใกลชิดตอไป โดยเฉพาะโคนม, โคเนื้อ 
หรือกระบือ มีสัดสวนรอยละที่ตรวจพบเช้ือสูงกวา หนูบาน – หนูปา หลายเทา ที่ประเทศ 
นิวซีแลนด ไดมีการทดลองใชวัคซีนปองกันโรคเลปโตสไปโรซิสในโคนม ชนิด Bivalent ของเช้ือ pomona และ 
hardjobovis ติดตอกัน 5 ป ระหวาง ป 1979 – 1983 พบวาการเกิดโรคของเกษตรกรผูเล้ียงโคนม 
ลดลงจาก 677 คน เหลือเพียง 200 คน (Roger marshall, 1987)และจากการศึกษาในป 1992 พบวา
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อัตราการเกิดโรคของคนในบริเวณที่โคมีการฉีดวัคซีน จะต่ํากวาอัตราการเกิดโรคของคนในบริเวณที่โคไมไดมีการ 
ฉีดวัคซีนประมาณ 4 เทา (Roger marshall, 1995) 

เนื่องจาก ซีโรกรุป/ซีโรวาร ที่พบมากท่ีสุด 2 อันดับแรกในคน แตพบคอนขางนอยในสัตวเล้ียง และหนู 
ดังนั้นจึงสมควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะโรคในสัตวชนิดอื่น ๆ ซึ่งเปนแหลงรังโรคในธรรมชาติเพื่อจะได 
สามารถเช่ือมโยงการแพรติดเช้ือในสัตวและคนได อันจะเปนแนวทางในการควบคุมปองกันโรคสัตวติดตอคนนี้ได 
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 

สรุป 

จากการเฝาระวังทางระบาดวิทยาโรคเลปโตสไปโรซิส ระหวางป พ.ศ. 2540 – 2541 ในสุกร, สุนัข, โค 
เนื้อ, กระบือ และโคนม พบวา สุกรไมพบโรคเลปโตสไปโรซิส (0/115) , สุนัขพบโรค 4.3 % (2/47) , โคเนื้อ 
พบโรค 27.3 % , กระบือ ไมพบโรค (0/5) และโคนม พบโรค 46.4 % (127/274) แสดงวา โคนม, โคเนื้อ 
เปนแหลงรังโรคธรรมชาติ (Natural  Reservoir) ที่ตองเฝาระวังอยางใกลชิดตอไป 

ขอเสนอแนะ 

จากการเปรียบเทียบการพบโรคในหนู และคน ซึ่งรายงานโดยศูนยควบคุมโรคติดตอเขต 5, ศูนย 
วิทยาศาสตรการแพทย พบวาสัดสวนรอยละของ ซีโรกรุป/ซีโรวารท่ีพบมาก 2 อันดับแรกในคน กลับพบในสัตว 
ไมสูงมากนักแตซีโรวารท่ีพบมากอันดับท่ี 3 – 8 ในคน สวนมากจะพบมากในสัตว โดยเฉพาะโคนม, โคเนื้อ และ 
หนู แสดงวาโคนม, โคเนื้อและหนูนาจะเปนแหลงรังโรคสวนหนึ่งที่สําคัญ ที่จะแพรเช้ือมายังคน แตเนื่องจากโรค 
เลปโตสไปโรซิสนี้เปนโรคที่มีความรายแรง ซึ่งพบผูปวยเพ่ิมขึ้นทุกปและพบผูปวยมากที่สุดในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงรอยละ 95.92 ของทั้งประเทศ (ประวิทย, 2541) และซีโรกรุปที่พบมากท่ีสุด 2 
อันดับแรก ในคนยังไมสอดคลองกับที่พบในโคนม, โคเนื้อ ดังนั้นการควบคุมในคนใหไดผลจึงควรดําเนินการดังนี้ 

1. ควรมีการเฝาระวังระบาดวิทยาโรคเลปโตสไปโรซิส ในสัตวเล้ียง (สุกร, สุนัข, โคนม, โคเนื้อ, กระบือ) , 
หนู หรือสัตวปาอื่นอยางใกลชิด เพื่อจะไดทราบแหลงรังโรคที่แทจริงซึ่งเปนตัวการที่จะแพรเช้ือมาสู 
คน และเนื่องจากประเทศไทยมีการนําเขาโคนม, โคเนื้อ จากประเทศ 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ดังนั้นควรเพิ่มการเฝาระวังโรคตอซีโรวารท่ีตรวจพบในออสเตรเลีย และ 
นิวซีแลนดดวย 

2. แนะนําใหเกษตรกรผูเล้ียงโคนม, โคเนื้อ, สุกร มีการจัดการฟารมท่ีดี และลดโอกาสการสัมผัสเช้ือ 
ไดแก สวมรองเทาบูทขณะรีดนม, ปรับปรุงโรงเรือนและบริเวณรอบ ๆ อยาใหน้ําปสสาวะขัง 
เนื่องจากเช้ือนี้สามารถอยูในภาวะที่เหมาะสมไดนานหลายสัปดาห คือมีความเปนกลางหรือเปนดาง 
ออน, ความช้ืนสูง, อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส
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3. ใหสุขศึกษาแกประชาชน โดยเฉพาะกลุมบุคคลที่มีอาชีพเส่ียงตอการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส ไดแก 
เกษตรกร, สัตวแพทยหรือสัตวบาล, ผูที่ทํางานเก่ียวกับโรงฆาสัตวหรือผลิตภัณฑสัตว ในการระมัดระวัง 
การติดโรคนี้ โดยหลีกเล่ียงการสัมผัสน้ําปสสาวะ, ไตสัตว หรือน้ําที่มีการปนเปอนเช้ือโดยการสวม 
รองบูท หรือถุงมือ 
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