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โรคฉี่หนู 
(Leptospirosis) 

 
 

 Leptospirosis  เปนสาเหตุของความสูญเสียในระบบสืบพันธของสุกรพอแมพันธุและพบ
มีรายงานเกิดขึ้นกับสุกรในทุกสวนของโลก อยางไรก็ตาม ความรูเร่ืองอุบัติการณและผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของโรคนี้ก็ยังอยูเฉพาะในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในซีกโลกทางเหนือ  
ออสเตรเลีย  อาเจนตินา  และบราซิล ในประเทศไทย เจริญ และคณะ (2524) ไดรายงานผล
การตรวจซีรัมแมสุกร 94 ตัว ที่มีประวัติการแทง  ไมสมบูรณพันธุ  ใหลูกตายคลอด และมี
ฮีโมโกลบินในปสสาวะ และสุมตรวจพอสุกรจํานวน 28 ตัว พบวามีการติดเชื้อเลปโตโปโรซิส 
26.6% และ 30.76%  ตามลําดับ 
 การติดเชื้อแบบประจําถิ่น ในฝูงสุกรจะทําใหเกิดอาการเพียงเล็กนอย แตถาเปนการติด
เชื้อคร้ังแรกในฝูงสุกรซึ่งไมเคยเปนโรคหรือไมมีภูมิคุมกันก็สามารถทําใหเกิดผลเสียไดมาก เชนเกิด
การแทง (abortion) ตายคลอด (stillbirth)   หรือเกิดมามีสภาพออนแอ (weakness) 
 ความสําคัญของโรคนี้นอกจากจะทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสุกรแลว ยังเปนโรคที่ติดตอจากสุกรสูคนไดอีกดวย โดยผูปวยจะมีอาการไข ปวดศีรษะ 
ปวดกลามเนื้อ คลื่นไส อาเจียน และถาอาการรุนแรงจะปรากฎอาการดีซาน และโลหิตจางรวม
ดวย 
 
สาเหตุ 
 Leptospirosis  เปนโรคที่เกิดจากเชื้อ Spirochaets ใน genus Leptospira ซึ่งติดสีแกรม
ลบ รูปรางเปนแทง (rods) เกลียว เสนผาศูนยกลาง 0.1 µm. ยาว 6-12 µm. และสวนมากจะมี
ตะขออยูที่บริเวณสวนปลาย เชื้อนี้ติดสี aniline dye ไดไมดีนัก เราสามารถมองเห็นเซลที่ไมติดสีได 
โดยดูผานกลองชนิด dark-field การเคลื่อนไหวของเชื้อนี้ในตัวกลางที่เปนของเหลวเกิดจากการ
หมุนตัวตามแนวแกนยาว แตถาอยูในตัวกลางที่เปนชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลวจะเคลื่อนไหวแบบ 
undulating เชื้อ leptospirosis นี้ตองการน้ําเลี้ยงพิเศษ ซึ่งมี serum  หรือ albumin ของสัตวเลี้ยง
ลูกดวยน้ํานม เพื่อใชในการเพาะเลี้ยง 
 การจําแนกชนิดของเชื้อ leptospirosis โดยวิธีทางชีวเคม ี และดูจากความตองการในการ
เจริญเติบโตของเชื้อนั้นสามารถแบงเชื้อ leptospirosis ไดเปน 2 ชนิด คือ interogans และ 
biflexa  
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ซึ่งเปน parasite และ saprophyte ตามลําดับ ตอมาเมื่อวิทยาการเจริญขึ้น การศึกษาทาง DNA 
สามารถแบงเชื้อในกลุม interogans ออกเปนสปชีสตางๆดังนี้คือ interrogans, weilii, 
borgpetersenii, noguchi และ santarosai   เชื้อที่ทําใหเกิดโรคในสุกรนั้นทรางวาอยูในสปชีส 
เหลานี้ แตยังไมสามารถระบุแนชัดลงไปวาเปนสปชีสใด และจากการใชวิธี cross-agglutination 
reaction สามารถแบงยอยเชื้อนี้เปน serogroup และยังสามารถแบงยอยลงไดเปน serovas โดย
วิธี agglutination-absorbtion patterns ปจจุบันสามารถแบงแยกไดเปน 23 serogroups และ 
212 serovas ซึ่งมีอยางนอย 10 serogroups ที่แยกไดจากสุกร 
 
ระบาดวิทยา 
 ระบาดวิทยาของ leptospirosis ในสุกรนั้นคอนขางซับซอน เนื่องจากสุกรสามารถติดโรค
ไดจากหลาย serovas ซึ่งแตละ serovas  ก็จะมี host  เฉพาะของมันเอง อาจจะเปนสุกรหรือสัตว
อ่ืนก็ได ซึ่งการติดเชื้อที่เกิดขึ้นเปนประจําและคอนขางสําคัญนั้นมักจะเกิดขึ้นจากการที่สุกรมี
โอกาสสัมผัสหรือไดรับเชื้อจากสัตวชนิดอื่น ๆ 
 สุกรเปน host ของเชื้อ leptospirosis ใน serovas ตางๆที่เปนสมาชิกของ serogroups 
Pomona, Australis และ Tarassovi สวน serogroups ที่สุกรมักจะไดรับเชื้อจากสัตวอ่ืนเปน
ประจําคือ Canicola, Icterohaemorrhagiae และ Grippotyphosa 
 
การติดเชื้อใน Serogroups Pomona 
 เชื้อใน serovar pomona เปนเชื้อที่พบไดบอยในสุกรทั่วโลก และถูกนํามาศึกษาเปน
โมเดลที่ดีของเชื้อ leptospirosis อยางกวางขวาง เชื้อหลายสายพันธ ใน serovar pomona 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเชื้อใน genotype kennewicki ซึ่งถูกพบอยูในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ไดมี
การปรับตัวใหเขากับสุกรไดเปนอยางดี เชื้อใน serovar pomona นี้เปนสาเหตุของโรคอยาง
กวางขวางในอเมริกาเหนือและใต  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  บางสวนของทวีปเอเซีย และยุโรป
ตะวันออกและตอนกลางและยังทําใหเกิดการติดเชื้อแบบประจําถิ่นในหลายพื้นที่ 
 เชื้อ leptospirosis ชอบที่จะอยูในสวนไตของสุกรที่เปนโรค ซึ่งเปนที่ๆจะเพิ่มจํานวนและ
ถูกขับออกมากับปสสาวะของสุกร ซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญในการติดตอของโรคนี้ในสุกร 
 สุกรสามารถที่จะติดโรคไดจาก 3 ทางดังนี้คือ 
 1. นําเอาสุกรที่เปนโรคเขาสูฝูง 
 2. สัมผัสกับสภาวะแวดลอมที่มีเชื้อโรค 
 3. สัตวที่เปนพาหะนําโรคมาสัมผัสกับสุกร 
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 เมื่อเชื้อใน serovar pomona ถูกนําเขาสูฟารมสุกรจะพบวาอุบัติการณของโรคจะเกิดขึ้น
สูงมาก เชื้อจํานวนเพียงเล็กนอยก็สามารถทําใหสุกรติดโรคได การแพรเชื้อนั้นสามารถเกิดไดทั้งวิธี
สัมผัสโดยตรงและสัมผัสโดยทางออม ซึ่งอาจจะโดยทางอากาศ  น้ํา  หรือดินก็ได  ซึ่งสิ่งสําคัญ
สําหรับการติดตอโดยทางออมนั้นไดแก ความชื้น และ pH ที่คอนขางจะเปนดาง 
 ลักษณะของฝูงที่เพิ่งจะเริ่มมีการติดเชื้อก็คือ สุกรทุกชวงอายุจะแสดงอาการของโรค 
ตอมาวงจรการเปนโรคของฝูงแบบประจําถิ่นก็จะเกิดขึ้น ลูกสุกรที่เกิดใหมจะรอดพนจากการติด
โรค เนื่องจากมีภูมิคุมกันแบบ passive จากแมที่เปนโรค แตระยะเวลาที่ภูมิคุมกันแบบ passive 
จะสามารถปองกันโรคไดนั้นจะขึ้นอยูกับปริมาณภูมิคุมกันที่ไดรับจากนมน้ําเหลือง ในสุกรขุนนั้น
การแพรเชื้อจะเกิดจากเชื้อที่อยูในปสสาวะแพรไปสูสุกรตัวที่ไวรับตอโรค  
 ในฝูงที่มีการติดเชื้อแบบประจําถิ่นนั้นอาการของโรคจะเกิดเฉพาะในหมูสาว ซึ่งยงัไมเคย
ไดรับเชื้อมากอน 
 
การติดเชื้อใน Serogroup Tarassovi 
 ยังคงมีขอมูลนอยมากเกี่ยวกับระบาดวิทยาของการติดเชื้อ tarasovi  ในสุกรแตพบวาใน 
ยุโรปตะวันออกและออกเตรเลีย มีการติดเชื้อ tarassovi  บางสายพันธแบบประจําถิ่นแตไมระบาด
อยางรวดเร็วเหมือนกับ pomona 
 
การติดเชื้อใน Serugroup Australis 
 พบวาเชื้อใน serovar bratislava เปนเชื้อที่อยูในสุกรโดยพบครั้งแรกที่ประเทศเนเธอร 
แลนดสามารถแบงเชื้อใน serovar bratislava ไดเปนหลายสายพันธคือ 1. สายพันธที่ปรับตัวให
อยูเฉพาะในสุกร 2. สายพันธที่สามารถอยูไดในสุกร  สุนัข  มา  และ 3. สายพันธที่พบเฉพาะใน
สัตวปา ทําใหการศึกษาระบาดวิทยาเปนไปอยางยากลําบาก 
 พบวาสัตวที่ติดเชื้อแฝงอยูในไตนั้นจะขับเชื้อออกทางปสสาวะไดนอยมากเมื่อเทียบกับ
การขับเชื้อใน serova pomona และยังแพรเชื้อระหวางสุกรขุนไดนอยอีกดวย แตพบวามีเชื้อแฝง
อยูในระบบสืบพันธุตอนบนของทั้งพอและแมสุกร ดังนั้นการติดเชื้อทางระบบสืบพันธุจึงนาจะเปน
หนทางที่สําคัญในการแพรโรคใน serova bratislava 
 
การติดเชื้อใน Serogroup Canicola  
 ถึงแมวาจะมีการพบเชื้อใน serogroup นี้ในสุกรอยางนอย 11 ประเทศ แตความรูทาง
ระบาดวิทยาของการติดเชื้อ canicola ในสุกรนั้นยังคงมีอยูนอยมาก สุนัขเปนโฮสตของเชื้อใน 
serovar นี้ และเปนตัวนําโรคที่สําคัญเขาสูสุกร จากการศึกษาพบวาเชื้อนี้สามารถทําใหเกิดภาวะ 
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Leptospiruria ในสุกรไดนานถึง 30 วันเปนอยางนอย และสามารถอยูในน้ําปสสาวะเจือจางได
นานถึง 6 วัน ทําใหเปนที่นาคิดวาโอกาสที่จะแพรเชื้อโรคไปสูสุกรอื่น ๆ นั้นมีอยูสูงมาก แต
การศึกษาในดานนี้ยังคงมีนอย  
 
การติดเชื้อใน Serogroup Icterohaemorrhagiae 
 จากการตรวจสอบทางซีร่ัมวิทยา พบวามีการติดเชื้อใน Serogroup 
Icterohaemorrhagiae นี้ในหลายประเทศ แตยังคงไมสามารถเพาะแยกเชื้อนี้จากสุกรได เชื้อที่
พบวานาจะทําใหเกิดโรคสุกรไดแกเชื้อใน Serovar copenhageni และ icterohaemorrhagiae ซึ่ง
มี host ตามธรรมชาติก็คือ หนูสีน้ําตาล (Rattus norvegicus) การนําโรคไปสูฟารมสุกรนั้นนาที่จะ
เกิดจาก ปสสาวะของหนูสีน้ําตาลนี้ จากการศึกษาพบวา ในระหวางสุกรดวยกันนั้นการแพรโรคจะ
เกิดขึ้นไดยาก เพราะบางรายงานกลาววาเชื้อจะถูกขับออกมากับปสสาวะนานนอยกวา 35 วนั 
หรือบางรายงานไมพบเชื้อขับออกมาเลย 
 
การติดเชื้อใน Serogroup Sejroe 
 Host ของเชื้อใน serova hardjo คือ วัวควาย ซึ่งสามารถติดตอสูสุกรไดในกรณีที่เลี้ยง วัว
ควาย รวมอยูกับสุกร เคยมีรายงานวาสามารถเพาะแยกเชื้อ serova hardjo จากสุกรในอังกฤษ
และอเมริกาได เชื้อนี้จะไมติดตอจากสุกรโดยตรงและไมอยูในไตเปนเวลานาน  
 
พยาธิกําเนิด 
 ชองทางที่สุกรไดรับเชื้อตามธรรมชาตินั้น ยังไมทราบแนชัด แตคาดวานาจะติดเชื้อโดย
ผานทาง เยื่อเมือกของลูกตา ปาก และจมูก สวนการติดเชื้อทางชองคลอด นาที่จะเกิดขึ้นได และ
จากการทดลองพบวาสามารถทําใหเกิดการติดเชื้อผานทางน้ํานมจากแมที่เปนโรคไปสูลูกได 
หลังจากที่ไดรับเชื้อ 1-2 วันจะเกิดสภาวะ leptospiremia ซึ่งอาจจะคงอยูนานเปนสัปดาห ในชวง
นั้นจะสามารถพบเชื้อ Leptospirosis ไดจากอวัยวะเกือบทั้งหมดของรางกาย รวมทั้งใน 
cerebrospinal fluid ดวย หลังจากนี้ 5-10 วันรางกายจะสรางแอนติบอดีข้ึนทําใหสภาวะ 
leptospiremia ส้ินสุดลง แตจากการทดลองใหมีการติดเชื้อใน serovar hardjo จะพบมีสภาวะ 
leptospiremia คร้ังที่ 2 หลังจากเริ่มรับเชื้อ 15-26 วัน 
 หลังจากสิ้นสุดสภาวะ leptospiremia แลว เชื้อ leptospirosis จะพบอยูใน proximal 
renal  tubules ที่ซึ่งเชื้อนี้สามารถแบงตัวและขับออกมากับปสสาวะได ระยะเวลาและปริมาณของ
เชื้อที่ขับออกมาทางปสสาวะจะแตกตางกันไปตามแต serovar ของเชื้อและตัวสุกร ดังเชนกรณีที่
ติดเชื้อใน serovar pomona สุกรจะขับเชื้อออกมากับปสสาวะในประมาณสูงที่สุดในระหวางเดือน
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แรก โดยพบวามีเชื้อ leptospirosis มากกวา 1,000,000 ตัวในปสสาวะ 1 ซีซี  ตอมาการขับเชื้อจะ
คอยๆลดปริมาณลง และอาจจะหยุดเปนชวงๆ ซึ่งจะกินเวลานานถึง 2 ปในบางกรณี เราสามารถ
ตรวจสอบ แอนติบอดีระดับตํ่า ๆ ในปสสาวะของสุกรที่ติดเชื้อนี้ได แตกลไกทางภูมิคุมกันที่กําจัด
เชื้อออกจากไตนั้นยังไมเปนที่ทราบแนชัด 
 การติดเชื้อ leptospirosis ในชวงครึ่งทายของการตั้งทองจะทําใหพบอาการแทง ลูกตาย
หลังคลอด และลูกเกิดใหมออนแอ  โดยจะเกิดการแทงและตายคลอดหลังจากแมสุกรติดเชื้อ 1-4 
อาทิตย ซึ่งทําใหเราสามารถตรวจพบแอนติบอดีในแมสุกรได และก็สามารถตรวจพบแอนติบอดีใน
ตัวออนไดเชนกัน 
 พยาธิกําเนิดทางระบบสืบพันธุของโรคนี้ยังคงไมเปนที่เขาใจ แตเชื่อวาสภาวะ 
leptospiremia นาจะเปนชวงที่ทําใหเกิดการติดเชื้อผานทางมดลูก ดังนั้นจึงพอสรุปไดวายิ่งระยะ
การตั้งทองนานมากเทาใด ความเปนไปไดที่จะเกิดการติดเชื้อผานทางมดลูกโดยสภาวะ 
leptospiremia จะมากขึ้นเทานั้น ต้ังแตชวงกลางของการตั้ง(ทองประมาณ  2 เดือนขึ้นไป) สวน
ใหญของตัวออนในแมที่ติดเชื้อจะติดเชื้อจากแม เนื่องจากสภาวะ leptospiremia สวนตัวออนบาง
ตัวที่ยังไมไดรับเชื้อจากแมก็มีโอกาสที่จะไดรับเชื้อจากตัวออนดวยกันคอนขางสูง 
 
อาการ 
ชนิดเฉียบพลัน 
 ระยะนี้จะพบพรอมกับสภาวะ leptospiremia จากการทดลอง สุกรจะแสดงอาการเบื่อ
อาหาร  มีไข  และเซื่องซึม  แตสวนใหญแลวเจาของมักจะไมสามารถสังเกตอาการเหลานี้ได สวน
อาการ jaundice และ hemoglobinuria นั้นมีรายงานวาพบไดตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในลูกสุกรอายุนอยกวา 3 เดือน ซึ่งมักจะเกิดจากเชื้อที่อยูใน serogroup Icterohaemorrhagiae 
อาการเหลานี้สวนใหญแลวจะหายไดเองภายใน 1 อาทิตยหลังจากแสดงอาการ 
 
ชนิดเรื้อรัง 
 อาการที่พบในชวงนี้มักเกิดจากเชื้อใน serovar pomona โดยจะแสดงลักษณะการแทง 
ตายคลอด และลูกสุกรคลอดมาออนแอและมักจะตายในที่สุด ซึ่งเปนลักษณะสําคัญที่ทําให
สูญเสียทางเศรษฐกิจของโรคนี้ 
 เชื้อใน serovas pomona นี้จะไมมีผลกระทบตอการตั้งทองในครั้งตอไป แมวาแมสุกรนั้น
จะยังคงมีเชื้ออยูในรางกายก็ตาม แตเชื้อใน serovar bratislava ใน serogroup Australis นั้น
อาจจะทําใหเกิดความไมสมบูรณพันธ  (infertile) ในแมสุกรได 
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วิการ 
 การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาในการเกิดโรคแบบเฉียบพลันจากเชื้อใน serovas 
pomona นั้นคอนขางที่จะจํากัด (เกิดนอย) เปนผลใหอาการของโรคที่เกิดอยางเฉียบพลันนั้น
คอนขางที่จะไมรุนแรง วิการที่พบนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง gross และ histopathology เพียง
เล็กนอย เชนวิการทาง gross นั้น มีจุดเลือดออกแบบ petechial และ echymotic ในปอดของสุกร
บางตัว สวนวิการทาง histopathology จะมีการถูกทําลายของ renal lymphocytic infiltration 
และเยื่อหุมสมองและสมองอักเสบ พรอมกับมี perivascular infiltration ของ lymphocyte 
 ในรายที่เปนโรคแบบเรื้อรัง วิการจะถูกพบเฉพาะที่ไต โดยมีลักษณะเปนจุดสีเทาเล็ก ๆ 
กระจายอยูทั่วไป จุดเหลานี้มักจะมี hyperemia ลอมรอบ จากการตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน 
แสดงวาวิการเหลานี้เปนลักษณะของ progressive focal interstitial nephritis บริเวณที่เกิด 
infiltration ดวยเม็ดเลือดขาวนั้นจะประกอบดวย lymphocyte, macrophage และ plasma cell 
จุดที่ถูกทําลายนี้มักเปนบริเวณของ glomeruli และ renal tubule โดยพบวา glomeruli บางอัน
บวม บางอันฝอ (atrophy) หรือถูกแทนดวย fibrous tissue  Bowlman’s capsule อาจจะหนาตัว
มี granular material ติดสี eosinophilic  ที่ทอไตอาจจะมีการฝอ, hyperplasia และมีเศษเนื้อตาย
อยูในทอ บางครั้งอาจพบจุดเลือดออกอยูบริเวณ interstitial spaces. 
 วิการเกา ๆ สวนใหญแลวจะประกอบไปดวย fibrosis และ interstitial infiltration  จาก
การทดลองพบวาเชื้อ leptospirosis สามารถแพรเขาสูเตานมของสุกร และทําใหเกิดเตานมอักเสบ
แบบไมมีหนองอยางออน ๆ  
 วิการทาง gross ของ fetus ซึ่งแทงเนื่องจากเชื้อใน serovas pomona นั้นจะไมจําเพาะ
เจาะจง โดยจะมีการบวมของเนื้อเยื่อตาง ๆ มีของเหลวสีคลายเลือด หรือ serum อยูในชองวาง
ของรางกาย และบางครั้งพบม ี petechial hemorrhage อยูใน renal cortex ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้มักจะเปนผลเนื่องจากการเกิด autolysis ภายในมดลูก บางครั้งอาจพบ jaundice  และจุด
เนื้อตายสีเทา-ขาว เล็ก ๆที่ตับ เมื่อนําเอาไตไปตรวจทาง histopathology จะพบวามี small foci 
ของ interstitial nephritis 
 ลักษณะของ placenta จาก fetus ที่แทงออกมาจะไมผิดปกติ 
 
การวินิจฉัย 
 การวินิจฉัยโรค leptospirosis นั้น ไมเพียงแตตองการที่จะบอกวาสัตวเปนโรคเทานั้น แต
ยังมีประโยชนในดานอื่น ๆอีก เชน 
 1. ประเมินสภาวะการติดเชื้อ หรือสภาวะภูมิคุมกันของฝูง เพื่อจุดมุงหมายในการวาง
โปรแกรมควบคุมและกําจัดโรคออกจากฝูง หรือแมแตออกจากประเทศ 
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 2. เพื่อศึกษาถึงระบาดวิทยา 
 3. เพื่อประเมินสภาวะการเปนโรคของสัตวแตละตัว  
 4. เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในดานการคา หรือในการนําเขาสูฝูงใหมซึ่งไมเคยสัมผัส
เชื้อมากอน 
 แตเนื่องจากอาการของโรคจะเปนแบบออนมากจนถึงไมแสดงอาการเลย ทําใหการ
วินิจฉัยจากอาการนั้นเปนไปไดยาก ดังนั้นการวินิจฉัยโรคจึงตองขึ้นอยูกับผลของการศึกษาทาง
หองปฏิบัติการ การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการสําหรับเชื้อ leptospirosis แบงออกเปน 2 กลุม คือ 
         1.  ตรวจหาแอนติบอดี หรือวิธีการทางซีร่ัมวิทยา 
         2.  ตรวจหาเชื้อ leptospirosis ในเนื้อเยื่อของสุกร 
 การที่จะเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งนั้น ข้ึนอยูกับจุดประสงคและวัตถุดิบที่จะหาได 
 
วิธีการตรวจสอบทางซีร่ัมวิทยา 
 วิธีการตรวจสอบทางซีร่ัมวิทยา เปนวิธีที่ใชกันอยางแพรหลายในการวินิจฉัยโรค 
leptospirosis ซึ่งวิธีที่ใชกันเปนมาตรฐานอยูคือ  microscopic agglutination (MA) วิธี MA test 
นี้ในเบื้องตนนั้นถูกใชเพื่อตรวจสอบในระดับฝูง โดยจะตองใชสัตวอยางนอย 10 ตัว หรือ 10% ของ
ฝูง  เมื่อใชในการตรวจสัตวเพียงตัวเดียวการตรวจสอบดวย MA test จะมีประโยชนมากในการ
วินิจฉัยการติดเชื้อชนิดเฉียบพลัน โดยการทํา pair serum เปรียบเทียบระดับของ antibody 
ระหวางชวงที่เปนโรคอยางเฉียบพลัน กับชวงที่หายจากโรค สวนในฟตัสที่แทงออกมานั้น ถาตรวจ
พบ antibody ในซีร่ัม ก็ถือไดวาเกิดแทงจากเชื้อ leptospirosis 
 
การตรวจหาเชื้อ letospirosis ในเนื้อเยื่อของสุกร 
 การเพาะแยกหรือการตรวจพบเชื้อ leptospirosis จากอวัยวะภายใน เชน ตับ ปอด และ
สมอง และจากของเหลวในรางกาย เชน เลือด, cerobrospiral, ชองอก และที่ peritoneal ของสัตว
ที่แสดงอาการของโรคสามารถที่จะบอกไดวาสัตวปวยดวยโรคนี้ หรือในกรณีที่ตรวจพบหรือเพาะ
แยกเชื้อไดจากตัวออนที่แทงนั้น เปนการบงถึงวาการแทงเกิดจากเชื้อ  leptospirosis และ
แมสุกรเปนโรคอยางเรื้อรัง 
การเพาะแยกเชื้อ 
 การเพาะแยกเชื้อ leptospirosis นั้น เปนงานที่ยากและเสียเวลามาก ตองการพนักงานใน
หองทดลองที่ชํานาญ การเพาะแยกเชื้อจากไตของสัตวที่เปนโรคนั้น จะเปนประโยชนในการศึกษา
ทางระบาดวิทยาวา เชื้อใน serovars ใดอาศัยอยูในสัตวใด ในบริเวณใด การเพาะเชื้อควรใช
อาหารเชื้อกึ่งแหงกึ่งเหลว ที่มี bovine serum albumin รวมอยูกับ Tween 80  หรือ Tween 80 x 
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Tween 60  และจะดียิ่งขึ้นถามี 0.4-2 %  ของ serum กระตาย  การปนเปอนอาจจะควบคุมไดโดย
วิธีใช selection agent เชน 5-fluorouracil, nalidixic acid, fosfomycin และ สวนผสมระหวาง 
rifamycin, polymycin, neonycin, 5-fluorouracil, bacitracin และ actidione สําหรับอาหารเลี้ยง
เชื้อที่ใชในการขนสงนั้นควรที่จะประกอบดวย 5-fluorouracil  ขนาด 200-500 ug/ml เชื้อนี้ควรที่
จะถูกบมที่อุณหภูมิ 29-300c อยางนอย 12 สัปดาห ถึง 26 สัปดาห และควรตรวจดูดวยกลอง 
dark-ground ทุก 1-2 อาทิตย 
 
วิธีอ่ืนๆ 
 วิธีอ่ืนๆที่ใชในปจจุบันนี้คือ  immunofluorescence, immunoperoxidase และ 
immunogold ซึ่งเปนวิธีที่เหมาะสมที่จะใชในการตรวจ 

 
การควบคุม 
 การควบคุม leptospirosis จะตองประกอบดวยวิธีการ 3 อยาง คือ  
 1. การรักษาดวยยาปฎิชีวนะ  
   การใชยาปฎิชีวนะเพียงอยางเดียวจะไมสามารถกําจัดโรคออกจากสุกรที่เปนโรค และไม
สามารถควบคุมการติดเชื้อในฝูงได แตมีบางรายงานอางวาการฉีด streptomycin ขนาด  25 
mg/kg ของน้ําหนักตัว หรือ การกิน tetracycline ที่ 800 กรัม/ตันของอาหารสามารถที่จะกําจัดโรค
ออกจากฝูงได 
 2. การฉีดวัคซีน 
  การฉีดวัคซีนจะลดอุบัติการณของโรคในฟารมไดอยางชัดเจน แตไมสามารถที่จะกําจัด
โรคออกไปจากฟารมได โดยทั่วไปภูมิคุมกันที่ไดจากการทําวัคซีนนั้นคอนขางที่จะสั้น (ประมาณ 3 
เดือน) 
 แตบางประเทศไมสามารถใชทั้ง 3 วิธีในการควบคุมโรคได เชน การทําวัคซีนไมสามารถ
ทําไดในยุโรปตะวันตกรวมทั้งประเทศอังกฤษหรือการใชยาปฎิชีวนะก็อาจจะใหเกิดปญหาการ
ตกคางของตัวยา ทําใหบางประเทศไมยินยอมใหใช ดังนั้นโปรแกรมการควบคุมโรคจึงตอง
ปรับเปลี่ยนเพื่อใหใชไดในแตละประเทศ  
 3. การจัดการ 
   หลักการจัดการก็คือ ปองกันการสัมผัสทั้งโดยทางตรงและทางออมกับพาหะนําโรค แต
ถาหากเกิดการระบาดของโรคแลววิธีที่ดีที่สุดก็คือการรักษาทั้งตัวที่ปวย และตัวที่เสี่ยงตอโรคดวย 
streptomycin 25 mg/kg ของน้ําหนักตัว แตถาการฉีดวัคซีนไมสามารถทําได ก็อาจจะใชยา 
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Chlor-หรือ Oxytetracycline ขนาด 600 กรัม/ตัน ของอาหารผสมในอาหารโดยการใหติดตอกันไป
ตลอดหรือใหแบบเดือนเวนเดือน หรืออาจจะใหปละ 2 คร้ัง คร้ังละ 2 ถึง 4 อาทิตยเปนตน 
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