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การตรวจหาซึ่าร์โคซึ่ีสต์ชื้นิดติดต�อคนในเน่�อโคด้วยวิธีีทางชื้ีวโมเลกุล 

ในภาคตะวันออกเฉีียงเหน่อของประเทศไทย
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Abstract

 Background: Sarcocystis spp. is a pathogenic protozoan that can infect humans through  

contaminated beef ingestion and previously reported to cause human intestinal sarcocystosis in Thailand. 

As the pathogen is persistently found in beef carcasses and products, differentiation of zoonotic and 

non-zoonotic Sarcocystis spp. is essential for preventing the spread of the disease.

 Method: The total of 235 beef samples collected from local butcher shops and slaughterhouses in 

the northeastern region were examined for bradyzoite and sarcocyst of Sarcocystis spp. based on  

microscopic and histopathologic techniques. Then, to identify zoonotic species, the samples were  

subjected to 18S rRNA multiplex PCR followed by sequencing, and phylogenetic analysis. Descriptive 

statistic and Chi-square were used for data analysis. The positive sample distribution was illustrated by 

GIS mapping software.

 Result: Histopathology findings revealed Sarcocystis spp. detection in 16 samples, including 6 

thin-walled and 10 thick-walled sarcocysts. Thirty-eight samples (16.17%) were positive by the multiplex 

PCR. Due to sequence analysis, 23 (9.79%) and 15 (6.38%). sequences were closely related, with 100% 

nucleotide identity, to S. hominis and S. cruzi, respectively. 

 Conclusion: To the best of our knowledge, the present study is the first molecular  

identification of zoonotic S. hominis in beef in Thailand. We demonstrated that, for Sarcocystis spp. 

identification, the molecular method is deemed preferable to histopathologic examination. Detection of 

zoonotic S. hominis is important in term of consumer safety, hence effective measures for the carcass 

monitoring of the pathogen should be established. Moreover, to prevent the foodborne illness, beef 

should be properly prepared and fully cooked before serving.
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บทคัดย�อ

 ที�มาของการศึกษา: เชื�อซึ่ารโ์คซึ่สิตสิเปน็โปรโตซึ่วัุ 

กั่อโรคที�สามารถติดต่อจิากัสัตวุ์ไปสู่คนผู้่านกัารบริโภค 

เนื�อสัตวุ์ที�มีเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติส ประเทศูไทย์มีผูู้้ป่วุย์ติดเชื�อ

ซึ่าร์โคซิึ่สติสที�แสดงอากัารลำไส้อักัเสบอย่์างรุนแรง  

มีราย์งานกัารตรวุจิพับเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสทั�งในซึ่ากัสัตวุ์และ

เนื�อสัตวุ์อย์่างต่อเนื�อง ดังนั�น กัารวุินิจิฉััย์แย์กัชนิดขีอง 

เชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสชนิดที�ติดต่อคนออกัจิากัชนิดอื�นจิะช่วุย์ 

ลดกัารแพัร่กัระจิาย์เชื�อสู่คน

 วิธีีการ: ตัวุอย์่างเนื�อโคจิำนวุน 235 ตัวุอย์่าง จิากั

โครงกัารเนื�อสัตวุ์ปลอดภัย์ใส่ใจิผูู้้บริโภคและกัิจิกัรรม 

ตรวุจิสอบและออกัใบอนุญาตโรงฆั่าสัตวุ์ภาย์ในประเทศู

ปีงบประมาณ 2561 ตรวุจิหาแบรดีซึ่อย์ด์และซึ่าร์โคซึ่ีสต์

ขีอง เชื� อซึ่าร์ โคซึ่ิสติสด้ วุย์กัล้อง จุิลทรรศูน์โดย์ วิุธิี  

Impression smear และวุิธิีจิุลพัย์าธิิวุิทย์า ตรวุจิหาสาร

พัันธิุกัรรมขีองเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสโดย์วิุธิี Multiplex PCR  

ด้วุย์ไพัรเมอร์จิำเพัาะต่อย์ีน 18S rRNA แล้วุหาลำดับ  

นิวุคลีโอไทด์ขีองเชื�อ สร้างแผู้นภูมิควุามสัมพัันธิ์ทาง

พัันธุิกัรรม และวิุเคราะห์ขี้อมูลชีวุสารสนเทศูเพัื�อย์ืนย์ัน

ชนิดเชื�อ นำขี้อมูลที� ได้มาวิุเคราะห์ร้อย์ละขีองกัาร 

ตรวุจิพับเชื�อด้วุย์สถิติไควุ์สแควุร์และกัำหนดพัิกััดที� 

ตรวุจิพับเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสในแผู้นที� GIS

 ผล: กัารตรวุจิทางจุิลพัย์าธิิวิุทย์า พับซึ่าร์โคซีึ่สใน

เนื�อโคจิำนวุน 16 ตัวุอย์่าง แบ่งเป็นชนิดที�มีผู้นังซึ่ีสต์

แบบบางจิำนวุน 6 ตวัุอย์า่ง และกัลุม่ที�มผีู้นงัซึ่สีตแ์บบหนา

จิำนวุน 10 ตัวุอย่์าง ในขีณะที�กัารตรวุจิด้วุย์วุิธิีทาง 

ชีวุโมเลกัุล ได้แกั่ Multiplex PCR พับสารพัันธิุกัรรมขีอง

เชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติส 38 ตัวุอย่์าง คิดเป็น 16.17% เมื�อ

วุิ เคราะห์ลำดับนิวุคลี โอไทด์พับวุ่าสารพัันธิุกัรรม 

ที�ให้ผู้ลบวุกัด้วุย์วิุธิี PCR เป็นเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสที�มีลำดับ 

นิวุคลีโอไทด์เหมือนกัับ S. hominis 23 ตัวุอย์่าง คิดเป็น

ร้อย์ละ 9.79 (23/235) และมลีำดับนิวุคลโีอไทด์เหมอืนกับั 

S. cruzi 15 ตัวุอย์่าง คิดเป็นร้อย์ละ 6.38 (15/235)

 สรุป: กัารศึูกัษานี�เป็นกัารราย์งานขี้อมูลลำดับ 

นิวุคลีโอไทด์ขีองเชื�อซึ่าร์โคซิึ่สติสชนิดติดต่อคนในเนื�อโค 

ชนิด S. hominis ในประเทศูไทย์เป็นครั�งแรกั พับวุ่ากัาร 

ตรวุจิหาเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสด้วุย์วุิธิีทางชีวุโมเลกุัลมีควุาม

แม่นย์ำสูง สามารถตรวุจิพับและแย์กัชนิดขีองเชื�อ 

ซึ่าร์โคซึ่ิสติสได้มากักัวุ่าวุิธิีกัารตรวุจิแบบจิุลพัย์าธิิวุิทย์า 

กัารตรวุจิพับเชื�อ S. hominis ในเนื�อโคมีควุามสำคัญต่อ

สุขีอนามัย์ในกัารผู้ลิตอาหาร เนื�องจิากัวุ่าเชื�อ S. hominis 

เป็นเชื�อชนิดที�สามารถติดต่อจิากัสัตวุ์ไปสู่คนได้ ควุรมี

มาตรกัารในกัารตรวุจิสอบซึ่ากัสัตวุ์ โดย์ สัตวุแพัทย์์และ

กัารตรวุจิทางห้องปฏิบัิตกิัาร รวุมไปถึงกัารเปลี�ย์นพัฤตกิัรรม

ในกัารบริโภคเป็นเนื�อโคที�ปรุงสุกั สะอาด และถูกั 

สุขีอนามัย์

คำสำคัญ: เนื�อโค เชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสชนิดติดต่อคน วุิธิ ี

ชีวุโมเลกัุล  ย์ีน 18S rRNA

บทนำ

 เชื�อซึ่ารโ์คซึ่สิตสิ (Sarcocystis spp.) เปน็โปรโตซึ่วัุ

ใน Phylum Apicomplexa ที�สามารถกั่อโรคได้ทั�งใน 

สัตวุ์ป่า สัตวุ์เลี�ย์ง และคน พับมีกัารแพัร่กัระจิาย์ไปทั�วุโลกั

มากักัวุ่า 200 สปีชีส์ (Rosenthal, 2021) ในวุงชีวุิตขีอง

เชื�อจิะอาศูัย์อย์ู่ในโฮสต์ 2 ชนิด คือ โฮสต์กัึ�งกัลางซึึ่�ง 

ส่วุนใหญ่จิะเป็นสัตวุ์กิันพัืช และโฮสต์สุดท้าย์เป็นสัตว์ุ 

กันิเนื�อ จิากัราย์งานพับวุา่เชื�อซึ่ารโ์คซึ่สิตสิที�มโีคเปน็โฮสต์

กัึ�งกัลาง ได้แกั่ S. hominis, S. rommeli, S. bovini, S. 

bovifelis, S. hirsuta S. heydorni และ S. cruzi ซึึ่�งตดิตอ่

สู่คนเพัีย์ง 2 ชนิด ได้แกั่ S. hominis และ S. heydorni 

แตช่นดิที�กัอ่ใหเ้กัดิโรครนุแรงในคนไดแ้กั ่เชื�อ S. hominis 

และเป็นเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสเพัีย์งชนิดเดีย์วุที�สามารถพััฒินา

จินครบวุงจิรชีวุิตในคนซึึ่�งเป็นโฮสต์สุดท้าย์ได้ (Dubey, 

2015) คนติดเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติส จิากักัารบริโภคเนื�อโคที�ม ี

แบรดซีึ่อย์ด์ในซึ่สีต์ขีองเชื�อซึ่าร์โคซึ่สิตสิ เรยี์กัวุ่า ซึ่าร์โคซึ่สีต์ 

(sarcocyst) พับราย์งานผูู้้ป่วุย์ติดเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสชนิด  

S. hominis ทั�งในประเทศูเย์อรมนี เนเธิอร์แลนด์ ฝ้รั�งเศูส 

สเปน อารเ์จินตนิา บราซึ่ลิ และออสเตรเลยี์ สำหรบัในทวุปี

เอเชีย์มีราย์งานผูู้้ป่วุย์ในประเทศูจีิน อินเดีย์ ลาวุ และ

มาเลเซีึ่ย์ ซึึ่�งทั�งหมดมีสาเหตุจิากักัารบริโภคเนื�อโคที� 

ปรุงไม่สุกั (Fayer et al., 2015) ในประเทศูไทย์พับผูู้้ป่วุย์

ติดเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสจิากักัารบริโภคเนื�อโคในจิังหวุัด

ขีอนแกั่น อุบลราชธิานี และกัรุงเทพัมหานคร โดย์คนที�ได้
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รับเชื�อชนิดนี�จิะแสดงอากัารทั�งแบบเฉีัย์บพัลัน ได้แกั่ 

คลื�นไส้ อาเจิีย์น ลำไส้อักัเสบอย์่างรุนแรง และปวุด 

กัล้ามเนื�อ (Bunyaratvej et al., 1982; Boonjaraspinyo 

et al., 2013) และแบบเรื�อรัง ได้แกั่ อุจิจิาระร่วุงเรื�อรัง 

และปวุดกัลา้มเนื�อ โดย์คนที�ติดเชื�อแบบเรื�อรงัอาจิมอีากัาร

ขีองโรคต่อเนื�องย์าวุนานและยั์งไม่มยี์ารักัษาโรคโดย์เฉัพัาะ 

(Fayer et al., 2015; Rosenthal, 2021) 

 กัารจิำแนกัชนิดขีองเชื�อซึ่าร์โคซิึ่สติสชนิดติดต่อ

คนในเนื�อโคออกัจิากัเชื�อซึ่ารโ์คซึ่สิตสิชนดิอื�น มคีวุามสำคญั

ต่อควุามปลอดภัย์ขีองผูู้้บริโภคและสุขีอนามัย์ในกัารผู้ลิต 

เนื�อสัตวุ์ โดย์เฉัพัาะอย์่างย์ิ�งในภาคตะวุันออกัเฉัีย์งเหนือที�

คนส่วุนใหญ่นิย์มบริโภคอาหารประเภทลาบ หรือกั้อย์ที�

ปรุงจิากัเนื�อโค และมีราย์งานกัารติดเชื�อซึ่าร์โคซิึ่สติสใน

ภูมิภาคนี�บ่อย์ครั�ง (สมชัย์ และคณะ, 2553; Boonja-

raspinyo et al., 2013) ซึึ่�งวุธิิกีัารตรวุจิหาเชื�อซึ่าร์โคซึ่สิตสิ

ในเนื�อโคโดย์ทั�วุไปจิะเป็นกัารตรวุจิหาแบรดีซึ่อย์ด์หรือ

ตรวุจิหาซึ่ารโ์คซีึ่สตใ์นเนื�อโคดวุ้ย์วิุธิจีิลุพัย์าธิวิุทิย์า จิากันั�น

นำมาตรวุจิด้วุย์กัล้องจิุลทรรศูน์ชนิดแสงสวุ่าง (light  

microscope) ซึ่ึ�งสามารถจิำแนกัชนดิขีองเชื�อซึ่าร์โคซึ่สิตสิ

ในเนื�อโคจิากัควุามแตกัตา่งขีองผู้นงัซึ่สีต์ (sarcocyst wall) 

ออกัได้เป็นสองกัลุ่ม คือชนิดที�มีผู้นังซึ่ีสต์แบบหนา  

(≥4 µm) ได้แกั่ S. hominis, S. rommeli, S. bovini,  

S. bovifelis และ S. hirsuta และชนิดที�มีผู้นังซึ่ีสต์

แบบบาง (≤1 µm) ได้แก่ั S. heydorni และ S. cruzi 

(Dubey et al., 2015; Gjerde, 2016) แต่วุิธิีกัารดังกัล่าวุ

ไม่สามารถวิุนิจิฉััย์แย์กัเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสชนิดติดต่อคน 

ออกัจิากัเชื�อซึ่ารโ์คซึ่สิตสิชนดิอื�นได ้โดย์เฉัพัาะอย์า่งย์ิ�งกัาร

แย์กัเชื�อ S. hominis ออกัจิากัเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสชนิดอื�น 

ที�มีผู้นังซึ่ีสต์แบบหนา และกัารแย์กัชนิดเชื�อ S. heydorni 

ซึ่ึ�งมีผู้นังซีึ่สต์แบบบางออกัจิากัเชื�อ S. cruzi ที�มีราย์งาน 

ตรวุจิพับในโคในประเทศูไทย์ (อาจิอง และเดน่พังษ,์ 2560) 

เนื�องจิากัลักัษณะโครงสร้างผู้นังซึ่ีสต์ขีองเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติส 

หลาย์ชนดิจิะมคีวุามคลา้ย์คลงึกันัและมีโฮสตก์ัึ�งกัลางชนดิ

เดีย์วุกััน (Fayer et al., 2015) ทำให้กัารวุินิจิฉััย์แย์กัชนิด

ขีองเชื�อซึ่าร์โคซิึ่สติสด้วุย์กัล้องจุิลทรรศูน์ชนิดแสงสวุ่าง

ทำได้ย์ากั

 จิากัเหตุผู้ลดังกัล่าวุมาข้ีางต้น จิึงจิำเป็นต้องนำ

เทคนิคทางชีวุโมเลกัุลมาใช้เป็นเครื�องมือในกัารตรวุจิแย์กั

ชนิดขีองเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติส โดย์ More et al. (2011) ใช้วุิธิี 

PCR ในกัารแย์กัชนิดขีองเชื�อ เพัื�อศูึกัษาควุามหลากัหลาย์

ขีองเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสในโคในประเทศูอาร์เจินตินา และ

พััฒินาวุิธิีกัารตรวุจิหาเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสโดย์ใช้เทคนิค  

Real-time PCR ซึ่ึ�งพับวุ่าสามารถแย์กัเชื�อ S. hominis, 

S. hirsuta และ S. cruzi ได้แม่นย์ำและรวุดเร็วุ (More  

et al., 2013) นอกัจิากันี� Hu et al. (2016) ได้จิำแนกั

ชนิดขีองเชื�อ S. heydorni ที�ตรวุจิพับในเนื�อโคด้วุย์วุิธิี  

PCR ร่วุมกัับกัารวุิเคราะห์ลำดับนิวุคลีโอไทด์ขีองย์ีน 18S 

rRNA สอดคล้องกัับราย์งานขีอง Prakas et al. (2020) 

และ Rubiola et al. (2021) ที�ศูึกัษาแย์กัเชื�อ S. hominis 

ซึ่ึ�งเป็นชนิดติดต่อคนออกัจิากัเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสชนิดอื�น  

จิากักัารวุิ เคราะห์ลำดับนิวุคลีโอไทด์และวุิ เคราะห์  

Phylogenetic tree เพัื�อหาควุามสัมพัันธิ์ทางพัันธิุกัรรม

ขีองเชื�อ สำหรบัในประเทศูไทย์ Hongchuta et al. (2021) 

ได้ศูึกัษาคุณลักัษณะทางชีวุโมเลกัุลขีองเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติส 

ในกัล้ามเนื�อหัวุใจิโคและกัระบือ ในประเทศูไทย์ ลาวุ และ

กััมพัูชา และใช้ควุามแตกัต่างขีองคุณลักัษณะทาง 

ชีวุโมเลกุัล ในกัารแย์กัชนิดขีองเชื�อซึ่าร์โคซิึ่สติส แต่กัาร

ศูึกัษาคุณลักัษณะทางชีวุโมเลกัุลขีองเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสที�

ตรวุจิพับในประเทศูไทย์มีค่อนข้ีางน้อย์ อีกัทั�งย์ังไม่พับ

ราย์งานลำดับนิวุคลีโอไทด์ขีองสารพัันธิุกัรรมขีองเชื�อ 

ซึ่าร์โคซิึ่สติสชนิดติดต่อคนในเนื�อโค กัารศูึกัษานี�จิึงมี

วุัตถุประสงค์เพัื�อตรวุจิหาเชื�อซึ่าร์โคซิึ่สติสชนิดติดต่อคน 

ในเนื�อโคด้วุย์วุิธิีทางชีวุโมเลกัุล และหาลำดับนิวุคลีโอไทด์

ขีองซึ่าร์โคซิึ่สต์ที�พับในเนื�อโคจิากัภาคตะวัุนออกัเฉีัย์งเหนือ

ขีองประเทศูไทย์ เพัื�อใชเ้ปน็ขีอ้มลูอา้งองิสำหรบักัารศูกึัษา

ทางระบาดวิุทย์าเชิงโมเลกุัล วุางแผู้นควุบคุมและป้องกันัโรค 

เพัื�อไม่ให้มีกัารแพัร่กัระจิาย์ขีองเชื�อเพัิ�มมากัขีึ�น

อุปกรณ์์และวิธีีการ

ตัวอย�างที�ทำการศึกษา

 เนื�อโค 235 ตัวุอย่์าง เก็ับจิากัสถานที�จิำหน่าย์ 

เนื�อสัตวุ์จิำนวุน 174 ตัวุอย์่าง และจิากัโรงฆั่าสัตวุ์จิำนวุน 

61 ตัวุอย์่าง จิากัโครงกัารเนื�อสัตวุ์ปลอดภัย์ใส่ใจิผูู้้บริโภค 

และกัิจิกัรรมตรวุจิสอบและออกัใบอนุญาตโรงฆ่ัาสัตว์ุ

ภาย์ในประเทศู ที�ภาคตะวัุนออกัเ ฉีัย์งเหนือขีอง
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ประเทศูไทย์ ระหวุ่างเดือนตุลาคม พั.ศู.2560 ถึงเดือน 

กัันย์าย์น พั.ศู.2561

การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ชื้นิดแสงสว�าง

 ตรวุจิหาแบรดีซึ่อย์ด์ขีองเชื�อปรสิตซึ่าร์โคซิึ่สติสใน

ตัวุอย่์างเนื�อโคโดย์วิุธิี Impression smear (มาณวิุกัา, 

2556) ย์้อมด้วุย์สี Giemsa ส่องตรวุจิด้วุย์กัล้องจิุลทรรศูน์

ชนิดแสงสวุ่าง ใช้กัำลังขีย์าย์ 100-1,000 เท่า ตรวุจิผู้นัง 

ซึ่ีสต์ด้วุย์วุิธิีจิุลพัย์าธิิวุิทย์าจิากัตัวุอย่์างชิ�นเนื�อที�เก็ับรักัษา

ไวุ้ในน�ำย์าคงสภาพั (10% Neutral formalin solution) 

ตามวิุธิีกัารมาตรฐาน (Bancroft and Gamble, 2002) 

ย์้อมชิ�นเนื�อด้วุย์สี Haematoxylin & Eosin (ศูุภลักัษณ์, 

2545) ตรวุจิหาซึ่าร์โคซึ่ีสต์ภาย์ใต้กัล้องจิุลทรรศูน์ชนิด 

แสงสวุา่งโดย์ใชก้ัำลงัขีย์าย์ 40-1,000 เทา่ เพัื�อจิำแนกัชนดิ

ขีองเชื�อซึ่าร์โคซิึ่สติสในเบื�องต้นจิากัควุามหนาขีองผู้นังซีึ่สต์

ตามเกัณฑ์์ขีอง Dubey et al. (2015) ออกัเป็นสองกัลุ่ม 

คือ ผู้นังซึ่ีสต์แบบหนา (≥4 µm) และผู้นังซึ่ีสต์แบบบาง 

(≤1 µm)

การตรวจทางชื้ีวโมเลกุล

 การสกัดและการเพื่ิ�มจำนวนสารพื่ันธีุกรรม

  ตดัตวัุอย่์างเนื�อโคและบดให้ละเอีย์ดด้วุย์เครื�อง 

Bullet blender tissue homogenizer (Next Advance 

Inc., USA) นำตัวุอย์่างที�บดปริมาณ 50 mg ย์่อย์ด้วุย์ 

Proteinase K ใน Tissue lysis buffer ที�อุณหภูมิ 55 ºC 

นาน 60 นาที หรือจินกัวุ่าตัวุอย์่างจิะถูกัย์่อย์อย์่างสมบูรณ์ 

จิากันั�นนำไปสกััดสารพัันธุิกัรรม ด้วุย์ชุดสกััด QIAamp® 

DNA Micro Kit (Qiagen, Germany) ตามวุิธิีกัารขีอง 

ผูู้ผู้้ลติ และเกับ็สารพันัธิกุัรรมที�อณุหภมู ิ-20 ºC จินกัวุา่จิะ

นำมาตรวุจิวุิเคราะห์

 ตรวุจิวุเิคราะห์หาสารพันัธิกุัรรมขีองเชื�อซึ่าร์โคซึ่สิตสิ

จิากัสารพัันธิุกัรรมที�สกััดได้ด้วุย์วุิธิี Multiplex PCR  

โดย์ใช้เครื�องเพัิ�มจิำนวุนสารพัันธิุกัรรมย์ี�ห้อ Applied 

Biosystems รุน่ Veriti 96 wells (Applied Biosystems, 

USA) ใช้ไพัรเมอร์ในกัารตรวุจิแย์กัชนิดเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสที�

มคีวุามจิำเพัาะตอ่ลำดบันวิุคลโีอไทดเ์ปา้หมาย์บนย์นี 18S 

rRNA (ตารางที� 1) ตามวุิธิีกัารขีอง Chiesa et al. (2013) 

ส่วุนผู้สมขีอง PCR reaction ใน 25 µl ประกัอบด้วุย์ 10 µM 

Forward primer ขีอง S. hominis 1 µl และ S. cruzi  

1 µl, 10 µM Reverse primer ขีอง S. hominis และ  

S. cruzi 2 µl, Taq® 2X Master Mix (New England 

BioLabs Inc., USA) 12.5 µl, 2 mM MgCl
2
 2 µl,  

น�ำกัลั�น 1.5 µl และ DNA template 5 µl ในสภาวุะ 

predenaturation ที� 95ºC นาน 3 นาที ตามด้วุย์  

denaturation ที� 95ºC นาน 60 วุินาที annealing ที� 

56ºC นาน 60 วุินาที extension ที� 72ºC นาน 30 วุินาที 

จิำนวุน 40 รอบ และ final extension ที� 72ºC นาน  

5 นาที วุิเคราะห์ PCR product ด้วุย์เครื�องตรวุจิชิ�นส่วุน 

DNA/RNA ย์ี�ห้อ QIAGEN รุ่น QIAexcel Advanced 

(Qiagen, Germany) อ่านค่าเปรีย์บเทีย์บกัับ QX size 

marker ขีนาด 100 bp-2.5 kb (Qiagen, Germany)

 การวิเคราะห์ข้อม่ลลำดับนิวคลีโอไทด์และ

แผนภ่มิความสัมพื่ันธี์ทางพื่ันธีุกรรม

  คดัเลอืกัตวัุอย่์างที�ให้ผู้ลบวุกัต่อเชื�อซึ่าร์โคซึ่สิตสิ 

ด้วุย์วุิธิี Multiplex PCR ซึ่ึ�งมี PCR product ขีนาด

ประมาณ 182 bp และ 285 bp รวุมทั�งสิ�น 6 ตัวุอย์่าง  

ไปตรวุจิยื์นยั์นชนิดขีองเชื�อด้วุย์กัารหาลำดับนิวุคลีโอไทด์ 

มีขัี�นตอนโดย์ย์่อ คือ ทำ PCR product ให้บริสุทธิิ�ด้วุย์ 

ชุดน�ำย์าสำเร็จิรูป GenepHlowTM Gel/PCR kit  

ตารางที� 1 ลำดับนิวคลีโอไทด์ของไพื่รเมอร์ที�ใชื้้ในการศึกษาครั�งนี� (Chiesa et al., 2013)

Sarcocystis spp. Orientation Primer sequence 5′3′ Position
Expected PCR 

product size (bp)

S. hominis (AF006470)
Forward ACAGAACCAACACGCTC 143-159

182
Reverse AACCCTAATTCCCCGTTA 306-323

S. cruzi (AF017120)
Forward ATCAGATGAAAATCTACTACATGG 110-133

285
Reverse AACCCTAATTCCCCGTTA 378-395
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(Geneaid, Taiwan) นำ PCR product ที�บริสุทธิิ�ไปหา 

ลำดับนิวุคลีโอไทด์ทั�งสาย์ forward และ reverse โดย์ใช้

ไพัรเมอร์ที�จิำเพัาะต่อย์ีน 18S rRNA ขีองเชื�อแต่ละชนิด 

โดย์ใช้ชุดน�ำย์า BigDyeTM Terminator Ver. 3.1 Cycle 

Sequencing kit (Applied Biosystems, USA) จิากันั�น

นำไปเขี้าเครื�องวุิเคราะห์หากัารเรีย์งลำดับนิวุคลีโอไทด์

แบบอตัโนมตั ิย์ี�หอ้ ABI รุน่ 3500 (Applied Biosystems, 

USA) วุเิคราะห์ผู้ลข้ีอมลูลำดบันวิุคลโีอไทด์ทั�งสาย์ forward 

และ reverse ด้วุย์โปรแกัรม BioEdit Ver. 7.2.5 (Hall, 

1999) เปรีย์บเทีย์บลำดับนิวุคลีโอไทด์กัับข้ีอมูลใน  

GenBank ด้วุย์โปรแกัรม BLASTn (https://blast.ncbi.

nlm.nih.gov/Blast.cgi) วุิเคราะห์ควุามสัมพัันธิ์ทาง

พัันธิุกัรรมโดย์กัารสร้าง Phylogenetic tree ด้วุย์

โปรแกัรม MEGA X Ver. 10.2.0 (Kumar et al., 2018)

การวิเคราะห์ข้อม่ลทางสถิิติ

 นำขี้อมูลกัารตรวุจิพับเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสในเนื�อโคมา

วุิเคราะห์และราย์งานผู้ลในรูปแบบขีองสถิติพัรรณนาด้วุย์

คา่ร้อย์ละ จิำแนกัตามจัิงหวัุดและสถานที�เก็ับตัวุอย่์างด้วุย์

สถติไิคว์ุสแควุร์ เปรยี์บเทยี์บควุามแตกัต่างขีองกัารตรวุจิพับ

เชื�อด้วุย์ Fisher’s exact test วุิเคราะห์สถานที�ที�มีโอกัาส

พับเชื�อ S. hominis ด้วุย์ odds ratio ที�ระดับควุาม 

เชื�อมั�น 95% ดวุ้ย์โปรแกัรม SAS version 9.1 (SAS, 2004)

ผลและวิจารณ์์

 ตัวุอย์่างเนื�อโคทั�งหมด 235 ตัวุอย์่าง นำมาตรวุจิ

ด้วุย์กัล้องจุิลทรรศูน์ชนิดแสงสวุ่าง พับแบรดีซึ่อย์ด์ขีอง 

เชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสรูปร่างโค้งคล้าย์กัล้วุย์หอม ย์้อมติด 

สีม่วุง-น�ำเงิน (รูปที� 1 A-B) ด้วุย์วุิธิี Impression smear 

จิำนวุน 16 ตัวุอย์่าง ตรวุจิสไลด์ด้วุย์วุิธิีจุิลพัย์าธิิวุิทย์า  

พับซึ่าร์โคซีึ่สต์ ลักัษณะย์าวุ รี รูปไขี่ถึงทรงกัลม ภาย์ใน 

ซึ่ีสต์อัดแน่นไปด้วุย์แบรดีซึ่อย์ด์แทรกัอย์ู่ในกัล้ามเนื�อ  

(รูปที� 1 C) จิำนวุน 16 ตัวุอย์่าง เมื�อประเมินลักัษณะขีอง

ผู้นังซึ่ีสต์จิากัสไลด์ชิ�น เนื�อ  สามารถแบ่งกัลุ่มขีอง 

เชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสจิากัควุามหนาขีองผู้นังซึ่ีสต์ออกัได้เป็น 2 

กัลุ่ม ตามเกัณฑ์์ขีอง Dubey et al. (2015) คือ กัลุ่มที�ม ี

ผู้นังซึ่ีสต์แบบบางวุัดขีนาดได้ ≤1 (รูปที� 1 D) จิำนวุน 6 

ตัวุอย่์าง และกัลุ่มที�มีผู้นังซีึ่สต์แบบหนาขีนาด ≥ 4 µm  

ซึ่ึ�งวุัดขีนาดควุามหนาขีองผู้นังซึ่ีสต์ได้ 6.04-7.73 µm  

(รปูที� 1 E) จิำนวุน 10 ตวัุอย์า่ง นอกัจิากันี�ย์งัพับวุา่ลกััษณะ

โครงสร้างผู้นังซีึ่สต์ขีองกัลุ่มที�มีผู้นังซีึ่สต์แบบหนามีกัาร 

จิัดเรีย์งตัวุเป็นเส้นขีวุางตั�งตรงตามผู้นังซีึ่สต์คล้าย์กัับ

ลักัษณะขีองโครงสร้างที�เรีย์กัวุ่า finger-like protrusions 

ดังแสดงในรูปที� 1 F ซึึ่�งเป็นลักัษณะเฉัพัาะขีองเชื�อ  

S. hominis, S. bovini และ S. bovifelis (Chen et al., 

2011; More et al., 2014; Dubey et al., 2016) อย์า่งไร

กั็ตามวิุธิีกัารตรวุจิด้วุย์กัล้องจุิลทรรศูน์ชนิดแสงสวุ่าง 

ไมส่ามารถจิำแนกัระหวุา่งเชื�อซึ่ารโ์คซึ่สิตสิชนดิที�ตดิตอ่คน 

และไม่ติดต่อคนได้ 

 ผู้ลกัารตรวุจิหาสารพัันธุิกัรรมขีองเชื�อด้วุย์วิุธิี  

Multiplex PCR จิากัตัวุอย์่างเนื�อโค จิำนวุน 235 ตัวุอย์่าง 

พับตัวุอย์่างที�ให้ผู้ลบวุกัต่อเชื�อ S. hominis จิำนวุน 23 

ตัวุอย์่าง (PCR product ขีนาด 182 bp) และตัวุอย์่างที�

ให้ผู้ลบวุกัต่อเชื�อ S. cruzi จิำนวุน 15 ตัวุอย์่าง (PCR 

product ขีนาด 285 bp) เมื�อคัดเลือกั PCR product 

ขีนาด 182 bp และ 285 bp จิำนวุน 4 และ 2 ตัวุอย์่าง 

ตามลำดับ ไปหาลำดับนิวุคลีโอไทด์ และเปรีย์บเทีย์บกัับ

ลำดับนิวุคลีโอไทด์ขีองเชื�อในฐานขี้อมูล GenBank เพัื�อ

ย์ืนย์ันชนิดขีองเชื�อ (ตารางที� 2) พับวุ่า PCR product 

ขีนาด 182 bp มีลำดับนิวุคลีโอไทด์เหมือนกัับลำดับ 

นิวุคลีโอไทด์ขีองเชื�อ S. hominis ที�พับในโคจิากัประเทศู

เย์อรมนี (JX679471) และอิตาลี (MT92481) มากัที�สุด 

โดย์มคีา่ percent identity 100% สำหรบั PCR product 

ขีนาด 285 bp มีลำดับนิวุคลีโอไทด์เหมือนกัับลำดับ 

นิวุคลีโอไทด์ขีองเชื�อ S. cruzi ที�พับในภาคตะวุันออกั 

เฉัีย์งเหนือขีองประเทศูไทย์ (อาจิอง และเด่นพังษ์, 2560) 

และหลาย์ประเทศู เชน่ ประเทศูอารเ์จินตนิา่ (KT901167) 

โดย์มีค่า percent identity 100% 
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ร่ปที� 1  เชื้่�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสและซึ่าร์โคซึ่ีสต์ในเน่�อโค จากการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ชื้นิดแสงสว�าง

 ร่ป A-B : แบรดีซึ่อย์ด์ขีองเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติส ย์้อมด้วุย์สี Giemsa กัำลังขีย์าย์ 200 และ 400 เท่า ตามลำดับ

 ร่ป C : ลักัษณะทางจิุลพัย์าธิิวุิทย์าขีองซึ่าร์โคซึ่ีสต์ในกัล้ามเนื�อโค (ลูกัศูรชี�) ย์้อมด้วุย์สี Haematoxylin & Eosin กัำลังขีย์าย์ 40 เท่า

 ร่ป D-E : ลักัษณะทางจิุลพัย์าธิิวุิทย์าขีองผู้นังหุ้มซึ่าร์โคซึ่ีสต์แบบบาง และแบบหนาตามลำดับ (ลูกัศูรชี�) กัำลังขีย์าย์ 1000 เท่า

 ร่ป F : ลักัษณะทางจิุลพัย์าธิิวุิทย์าขีองผู้นังซึ่าร์โคซึ่ีสต์ ที�มีกัารจิัดเรีย์งตัวุคล้าย์กัับโครงสร้างที�เรีย์กัวุ่า finger like protrusions (ลูกัศูรชี�)  

       กัำลังขีย์าย์ 1000 เท่า

ตารางที� 2  แสดงผลการเปรียบเทียบระหว�างลำดับนิวคลีโอไทด์ของเชื้่�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสที�พื่บในการศึกษานี�กับลำดับนิวคลีโอไทด์ของเชื้่�อซึ่าร์โคซึ่ิสติส 

     ในฐานข้อม่ล GenBank

เชื้่�อ Percent identity Accession no. (โฮสต์; ประเทศ) อ้างอิง

S. hominis 100%

99.45%

98.90%

JX679471 (Cattle; Germany)  
MT792481 (Cattle; Italy)
JX679470 (Cattle; Germany)
AF176943, AF176945 (Cattle; China)
AH006014, AF006471 (Cattle; Germany)

More et al. (2013)
Prakas et al. (2020)
More et al. (2013)
Yang et al. (2001)
Fischer and Odening (1998)

S. cruzi 100% LC171827 (Cattle; Australia)
LC171829, AB682780 (Cattle; Japan) 
JX679468, KT901167 (Cattle; Argentina)
AF176934 (Cattle; China)

Murata et al. (2018)
Matsuo and Sato (2012)
More et al. (2013), Gjerde (2016)
Yang et al. (2001)

A B C

D E F
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ร่ปที� 2  แผนภ่มิ Phylogenetic tree แสดงความสัมพื่ันธี์ทางพื่ันธีุกรรมในส�วนของยีน 18S rRNA ของเชื้่�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสที�ตรวจพื่บในการศึกษา 

  ครั�งนี�เปรียบเทียบกับเชื้่�อที�มีรายงานในฐานข้อม่ล GenBank สร้างด้วยวิธีี Maximum Likelihood และวิเคราะห์ bootstrap 1000 รอบ  

  ค�า Branch lengths แสดงไว้ในแต�ละกิ�งของเช่ื้�อที�พื่บในตวัอย�างเน่�อโคจากการศกึษาในครั�งนี�แสดงสญัลกัษณ์์ “▲” คอ่ เชื้่�อ S. hominis  

  และ “●” ค่อ เชื้่�อ S. cruzi

ตารางที� 3 ผลการตรวจเชื้่�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสในตัวอย�างเน่�อโค จากสถิานที�จำหน�ายเน่�อสัตว์และโรงฆ่�าสัตว์ในพื่่�นที�ภาคตะวันออกเฉีียงเหน่อของ 

     ประเทศไทย ด้วยวิธีี Multiplex PCR

Sarcocystis spp.

สถิานที�เก็บตัวอย�าง

ood ratio (95% CI) p-valueสถิานที�จำาหน�ายเน่�อสัตว์ (%)
n = 174

โรงฆ่�าสัตว์ (%)
n = 61

รวม (%)
n = 235

S. hominis 21 (12.07)กั 2 (3.28)ขี 23 (9.79) 4.05 (0.92-17.81) 0.04

S. cruzi 11 (6.32) 4 (6.56) 15 (6.38) 0.96 (0.29-3.14) 0.95

รวม 32 (18.39) 6 (9.84) 38 (16.17) 2.07 (0.82-5.21) 0.12

กั,ขี ค่าร้อย์ละในแนวุนอนเดีย์วุกัันที�มีอักัษรกัำกัับต่างกัันแสดงถึงควุามแตกัต่างอย์่างมีนัย์สำคัญทางสถิติ (p<0.05)
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 จิากักัารวิุเคราะห์ควุามสัมพัันธ์ิทางพันัธิกุัรรมขีอง

เชื�อ S. hominis ในแผู้นภมู ิPhylogenetic tree (รูปที� 2) 

พับวุ่ามีควุามสอดคล้องกัับลำดับนิวุคลีโอไทด์จิากั 

สารพัันธิุกัรรมขีองเชื�อ S. hominis ที�ตรวุจิพับด้วุย์วุิธิี 

Multiplex PCR และผู้ลกัารเปรีย์บเทีย์บกัับลำดับ 

นิวุคลีโอไทด์จิากัสารพัันธิุกัรรมขีองเชื�อใน GenBank  

ด้วุย์โปรแกัรม BLASTn พับวุ่าเชื�อ S. hominis ที�ได้จิากั

กัารศูึกัษาในครั�งนี�จิัดอย์ู่ในกัลุ่มเดีย์วุกัับ S. hominis จิากั

ประเทศูอื�น ๆ ที�มีราย์งานกั่อนหน้านี� โดย์แย์กัออกัจิากั 

เชื�อกัลุ่มที�มีผู้นังซึ่ีสต์แบบหนาชนิด S. rommeli, S.  

bovini, S. bovifelis และ S. hirsuta อย์่างชัดเจิน  

ในขีณะที�ลำดับนิวุคลีโอไทด์ขีองเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสชนิดผู้นัง

บางที�ไดจ้ิากักัารศูกึัษานี�อย์ูใ่นกัลุม่เดยี์วุกันักับัเชื�อ S. cruzi 

ซึ่ึ�งแย์กัออกัจิากักัลุ่มขีองเชื�อ S. heydorni ซึ่ึ�งเป็นชนิด

ตดิตอ่คนอย์า่งชดัเจินเชน่กันั อย์า่งไรกัต็ามในประเทศูไทย์

ย์ังไม่พับราย์งานวุ่าคนและโคในประเทศูไทย์ติดเชื�อ S. 

heydorni (Fayer et al., 2015) ซึ่ึ�งสอดคล้องกัับราย์งาน

ขีอง Hongchuta et al. (2021) ที�ได้ศูึกัษาคุณลักัษณะ

ทางชีวุโมเลกัุลขีองเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสชนิดผู้นังหุ้มซึ่ีสต์

แบบบางในกัล้ามเนื�อหัวุใจิโคและกัระบือ ในประเทศูไทย์ 

ลาวุ และกััมพัูชา ผู้ลกัารศูึกัษาพับเชื�อ S. heydorni ใน

ตวัุอย์า่งเนื�อหวัุใจิโคจิากัประเทศูกัมัพัชูาเพัยี์งตวัุอย์า่งเดยี์วุ 

ดังนั�นจึิงควุรมีกัารศึูกัษากัารติดเชื�อ S. heydorni ใน

ประเทศูไทย์เพัิ�มเติม และควุรมีมาตรกัารในกัารควุบคุม 

เชื�อปรสติจิากักัารนำเขีา้โค กัระบอืจิากัประเทศูเพัื�อนบา้น

ให้รัดกัุมมากัขีึ�น เพัื�อเป็นกัารเฝ้้าระวุังและป้องกัันกัาร 

เกัิดโรคที�จิะเขี้ามาในประเทศูต่อไป

 จิากักัารสืบค้นขี้อมูลใน GenBank พับวุ่าไม่มี

ราย์งานข้ีอมูลลำดับนิวุคลีโอไทด์จิากัสารพัันธุิกัรรม 

ขีองเชื�อ S. hominis ในคนที�ภูมิภาคเอเชีย์ตะวุันออกั 

เฉัีย์งใต้ ถึงแม้วุ่ามีราย์งานกัารระบาดขีองเชื�อ S. hominis 

ในคนจิากัประเทศูมาเลเซึ่ีย์ ลาวุ และไทย์ (Fayer et al., 

2015) ทั�งนี�อาจิเนื�องจิากัราย์งานกัารศึูกัษาส่วุนใหญ่

เป็นกัารตรวุจิพับโอโอซึ่ีสต์ในอุจิจิาระผูู้้ป่วุย์ (สมชัย์ และ

คณะ, 2553; Wilairatana et al., 1996; Tungtrongchitr 

et al., 2007; Boonjaraspinyo et al., 2013) ดังนั�น  

กัารศึูกัษาครั�งนี�จิึงได้นำขี้อมูลลำดับนิวุคลีโอไทด์จิากั 

สารพัันธิุกัรรมขีองเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสจิากัซึ่าร์โคซึ่ิสต ์

ในเนื�อโคทั�ง 6 ตัวุอย์่าง ราย์งานในฐานขี้อมูล GenBank 

ซึ่ึ� ง เ ป็นกัารราย์งานข้ีอมูลลำดับนิวุคลี โอไทด์จิากั 

สารพัันธุิกัรรมขีองเชื�อ S. hominis ที�ตรวุจิพับในเนื�อโค 

ในประเทศูไทย์เป็นครั�งแรกั โดย์ได้รับ Accession no. 

LC13761-LC13764 ซึ่ึ�งจิะเป็นประโย์ชน์ในกัารจิำแนกั

ชนิดเชื�อและกัารศูึกัษาทางระบาดวุิทย์าเชิงโมเลกัุลต่อไป

 ผู้ลกัารตรวุจิหาสารพันัธุิกัรรมขีองเชื�อซึ่ารโ์คซึ่สิตสิ 

ด้วุย์วิุธิี Multiplex PCR ในตัวุอย่์างเนื�อโค 16.17% 

(38/235) โดย์แบ่งเป็นจิากัสถานที�จิำหน่าย์เนื�อสัตว์ุและ

จิากัโรงฆั่าสัตวุ์ 18.39% (32/174) และ 9.84% (6/61) 

ตามลำดับ (ตารางที� 3) นอกัจิากันี�พับวุ่าโอกัาสที�จิะ 

ตรวุจิพับสารพัันธิุกัรรมขีองเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสในตัวุอย์่าง 

เนื�อโคจิากัสถานที�จิำหน่าย์เนื�อสตัวุส์งูเป็น 2.07 เท่า (95% 

CI; 0.82-5.21) ขีองตวัุอย์า่งเนื�อโคจิากัโรงฆัา่สตัวุ ์โดย์สาร

พัันธุิกัรรมที�ตรวุจิพับในครั�งนี�แย์กัเป็นสารพัันธิุกัรรมขีอง

เชื�อ S. hominis 9.79% (23/235) และสารพันัธิกุัรรมขีอง

เชื�อ S. cruzi 6.38% (15/235) นอกัจิากันี�พับวุ่าตัวุอย์่าง

เนื�อโคจิากัสถานที�จิำหนา่ย์เนื�อสตัวุต์รวุจิพับสารพันัธิกุัรรม

ขีองเชื�อ S. hominis สูงกัวุ่าตัวุอย์่างเนื�อโคจิากัโรงฆั่าสัตวุ์

อย์่างมีนัย์สำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดย์จิากัสถานที�

จิำหน่าย์เนื�อสัตวุ์ และจิากัโรงฆั่าสัตวุ์ ตรวุจิพับ 12.07% 

(21/174) และ 3.28% (2/61) ตามลำดับ ทั�งนี�เนื�องจิากั

โรงฆั่าสัตวุ์แต่ละแห่งอาจิมีกัารกัระจิาย์เนื�อโคที�ติดเชื�อ  

S. hominis ไปย์ังสถานที�จิำหน่าย์เนื�อสัตวุ์หลาย์แห่ง จิึงมี

โอกัาสที�จิะตรวุจิพับเชื�อจิากัสถานที�จิำหน่าย์เนื�อสัตวุ ์

หลาย์แห่งขีึ�น

 จิังหวุัดที�พับเชื�อ S. hominis สูงสุดคือ จิังหวุัด

บงึกัาฬ 55.56% (5/9) รองลงมา ไดแ้กั ่จิงัหวุดัหนองบวัุลำภู 

33.33% (3/9) และจิังหวุัดขีอนแก่ัน 23.08% (3/13)  

(ตารางที� 4) โดย์ในจิังหวุัดร้อย์เอ็ดมีกัารตรวุจิพับเชื�อ  

S. hominis จิากัสถานที�จิำหน่าย์เนื�อสตัว์ุเท่านั�น ในขีณะที�

จิังหวุัดนครพันมและเลย์ มีกัารตรวุจิพับเชื�อ S. hominis 

ในตวัุอย่์างเนื�อโคจิากัโรงฆ่ัาสตัว์ุมากักัวุ่าจิากัสถานที�จิำหน่าย์

เนื�อสัตวุ์ (p<0.05) (ตารางที� 4 และรปูที� 3) จิากักัารศูกึัษา

ครั�งนี�ตรวุจิพับเชื�อ S. hominis 9.79% (23/235) ซึ่ึ�ง 

ใกัล้เคยี์งกับัราย์งานกัารตรวุจิพับเชื�อ S. hominis ในเนื�อโค

ในประเทศูอิตาลี (8.47%) (Rubiola et al., 2021) และ

เย์อรมนี (6.23%) (More et al., 2014) แต่ค่าที�ได้นี� 
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ตารางที� 4 ผลการตรวจพื่บเช่ื้�อ S. hominis ในตัวอย�างเน่�อโค ที�เก็บจากสถิานที�จำหน�ายเน่�อสัตว์ และจากโรงฆ่�าสัตว์ในพื่่�นที�ภาคตะวันออก 

     เฉีียงเหน่อด้วยวิธีี Multiplex PCR

จังหวัด จำานวนตัวอย�างทั�งหมด
ตัวอย�างที�ให้ผลบวก/ตัวอย�างทั�งหมด (%)

สถิานที�จำาหน�ายเน่�อสัตว์ โรงฆ่�าสัตว์ รวม

กาฬสินธีุ์ 26 1/11 (9.09) 0/15 (0.00) 1/26 (3.85)
ขอนแก�น 13 3/9 (33.33) 0/4 (0.00) 3/13 (23.08)
ชื้ัยภ่มิ 3 - 0/3 (0.00) 0/3 (0.00)
นครพื่นม 14 0/13 (0.00)ขี 1/1 (100.00)กั 1/14 (7.14)
นครราชื้สีมา 7 0/5 (0.00) 0/2 (0.00) 0/7 (0.00)
บึงกาฬ 9 5/9 (55.56) - 5/9 (55.56)
บุรีรัมย์ - - - -

มุกดาหาร 13 0/8 (0.00) 0/5 (0.00) 0/13 (0.00)
มหาสารคาม 18 3/17 (17.65) 0/1 (0.00) 3/18 (16.67)
ยโสธีร 7 0/2 (0.00) 0/5 (0.00) 0/7 (0.00)
ร้อยเอ็ด 29 5/17 (29.41)กั 0/12 (0.00)ขี 5/29 (17.24)
เลย 15 0/14 (0.00)ขี 1/1 (100.00)กั 1/15 (6.67)
ศรีสะเกษ 11 0/11 (0.00) - 0/11 (0.00)
สกลนคร 20 0/18 (0.00) 0/2 (0.00) 0/20 (0.00)
สุรินทร์ - - - -

หนองคาย 6 1/6 (16.67) - 1/6 (16.67)
หนองบัวลำาภ่ 9 3/9 (33.33) - 3/9 (33.33)
อุดรธีานี 27 0/17 (0.00) 0/10 (0.00) 0/27 (0.00)
อุบลราชื้ธีานี - - - -

อำานาจเจริญ 8 0/8 (0.00) - 0/8 (0.00)

รวม 235 21/174 (12.07) 2/61 (3.28) 23/235 (9.79)

กัขี ค่าร้อย์ละในแนวุนอนเดีย์วุกัันที�มีอักัษรกัำกัับต่างกัันแสดงถึงควุามแตกัต่างอย์่างมีนัย์สำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
-  หมาย์ถึง ไม่มีตัวุอย์่างส่งตรวุจิ

ร่ปที� 3  แผนที�แสดงการกระจายตัวและพื่ิกัดที�ตรวจพื่บเชื้่�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสชื้นิด S. hominis ในเน่�อโค ในภาคตะวันออกเฉีียงเหน่อ ระหว�างเด่อน 

 ตุลาคม พื่.ศ. 2560 ถิึงเด่อนกันยายน พื่.ศ. 2561
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ต�ำกัวุ่าราย์งานที�พับในประเทศูเวีุย์ดนาม (27.72%) (Jehle 

et al., 2009), ตูนิเซึ่ีย์ (19.00%) (Hornok et al., 2015) 

และลิทัวุเนีย์ (13.73%) (Prakas et al., 2020) กัาร 

ตรวุจิพับเชื�อ S. hominis ในเนื�อโคจิากักัารศึูกัษาครั�งนี� 

แสดงวุ่าเชื�อดังกัล่าวุมีควุามเป็นไปได้ที�จิะมีกัารพััฒินา 

จินครบวุงจิรชีวุิตขีองเชื�อ โดย์มีกัารติดต่อไปย์ังโฮสต์

สดุทา้ย์ไดแ้กัค่น โดย์มีกัารกัระจิาย์ตวัุอย์ูใ่นภาคตะวุนัออกั 

เฉัีย์งเหนือขีองประเทศูไทย์ นอกัจิากันี�วุิธิีทางชีวุโมเลกัุล 

ที�ใช้ในกัารศูึกัษานี�ย์ังสามารถนำมาช่วุย์วุินิจิฉััย์แย์กัเชื�อ 

ซึ่าร์โคซึ่ิสติสที�ติดต่อคนชนิด S. hominis ออกัจิากัเชื�อ 

ซึ่าร์โคซึ่ิสติสชนิดอื�นในตัวุอย์่างเนื�อโคได้ และสามารถ 

นำมาใชใ้นกัารตรวุจิวุนิจิิฉัยั์กัารตดิเชื�อรวุ่มกับัวุธิิกีัารตรวุจิ

ด้วุย์กัล้องจิุลทรรศูน์เพัื�อเพัิ�มควุามแม่นย์ำให้มากัขีึ�น

 กัารตรวุจิพับเชื�อ S. hominis ในเนื�อโคมีควุาม

สำคัญต่อสุขีอนามัย์กัารผู้ลิตอาหาร เนื�องจิากัเชื�อ  

S. hominis เป็นเชื�อชนิดที�สามารถติดต่อจิากัสัตวุ์สู่คนได้ 

จิากัพัฤติกัรรมกัารบริโภคเนื�อโคที�ปรุงไม่สุกัเป็นปัจิจัิย์

สำคัญที�ย์ังทำให้เชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติสชนิด S. hominis มีกัาร

พััฒินาจินครบวุงจิรชีวุิตและกัระจิาย์ตัวุอย์ู่ ในภาค 

ตะวุันออกัเฉัีย์งเหนือในประเทศูไทย์ เห็นได้จิากักัาร

ราย์งานกัารพับผูู้้ติดเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติส เช่น กัารศูึกัษาขีอง 

Wilairatana et al. (1996) ที�ทำกัารสำรวุจิปรสิตใน

อจุิจิาระผูู้้ใชแ้รงงานในกัรุงเทพัมหานคร พับวุา่ ผูู้้ใชแ้รงงาน

จิากัทุกัภาคขีองประเทศูไทย์มีกัารติดเชื�อซึ่าร์โคซิึ่สติส 

แต่พับกัารติดเชื�อสูงสุดในผูู้้ใช้แรงงานจิากัภาคตะวัุนออกั

เฉัีย์งเหนือที�อาศูัย์อย์ู่ในกัรุงเทพัมหานคร และกัารศูึกัษา

ขีอง Tungtrongchitr et al. (2007) และ Boonjaraspinyo 

et al. (2013) ย์งัราย์งานพับผูู้ติ้ดเชื�อซึ่ารโ์คซึ่สิติสในจิงัหวัุด

อุบลราชธิานี (4.6%) และขีอนแกั่น (8%) นอกัจิากันี� 

กัารศูึกัษาขีอง สมชัย์ และคณะ (2553) ที�ศูึกัษาหา 

ควุามชุกัและปัจิจัิย์ที�มีควุามสัมพัันธ์ิกัับกัารตรวุจิพับเชื�อ  

S. hominis ในประชากัรทุกัภาคขีองประเทศูไทย์ พับวุ่า

ประชากัรในภาคตะวัุนออกัเฉีัย์งเหนือตรวุจิพับโอโอซึ่ิสต์

ขีองเชื�อ S. hominis ในอุจิจิาระสูงที�สุด เนื�องจิากักัาร

บริโภคอาหารประเภทลาบเนื�อโค หลู้เนื�อโค และเนื�อโค

แบบปรุงไม่สุกั 

 กัารศึูกัษานี�แสดงให้เห็นวุ่า มีกัารตรวุจิพับเชื�อ 

ซึ่ารโ์คซึ่สิตสิชนดิ S. hominis ในเนื�อโคจิากัโรงฆัา่สตัวุแ์ละ

สถานที�จิำหนา่ย์เนื�อสตัวุส์ำหรบักัารบรโิภค ซึ่ึ�งอาจิสง่ผู้า่น

เชื�อตอ่ไปย์งัผูู้บ้รโิภคเนื�อโคได ้สำหรบัวุธิิคีวุบคมุกัารติดเชื�อ

ในคนสามารถดำเนนิกัารผู้า่นระบบสขุีอนามยั์กัารผู้ลติสตัวุ์

เพัื�อบรโิภค โดย์มกีัารตรวุจิสอบซึ่ากัสตัวุโ์ดย์สตัวุแพัทย์แ์ละ

กัารตรวุจิทางห้องปฏิิบัติกัาร รวุมไปถึงกัารประชาสัมพัันธิ์

ให้ควุามรู้เพัื�อเปลี�ย์นพัฤติกัรรมในกัารบริโภคเป็นเนื�อโคที�

ปรุงสุกั สะอาด และถูกัสุขีอนามัย์

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 กัารศูึกัษานี�เป็นกัารตรวุจิพับเชื�อ S. hominis ซึ่ึ�ง

เป็นชนิดติดต่อจิากัสัตว์ุไปสู่คนและราย์งานข้ีอมูลลำดับ 

นิวุคลีโอไทด์จิากัสารพัันธิุกัรรมขีองเชื�อ S. hominis ขีอง

ประเทศูไทย์ วุิธิีทางชีวุโมเลกุัลที� ใช้ในครั�งนี�  ได้แก่ั  

Multiplex PCR สามารถนำมาช่วุย์วุินิจิฉััย์แย์กัเชื�อ 

ซึ่าร์โคซิึ่สติสชนิดติดต่อคนออกัจิากัเชื�อซึ่าร์โคซึ่ิสติส 

ชนิดอื�นที�มีควุามใกัล้เคีย์งกัันได้ จิึงควุรมีกัารระบุให ้

ตรวุจิแย์กัชนิดเ ชื�อซึ่าร์ โคซึ่ิสติสในเนื�อโคทางห้อง 

ปฏิิบัติกัารเพัิ�มเติม นอกัจิากันี�ควุรมีกัารศึูกัษาเพัิ�มเติมใน

ราย์ละเอยี์ดขีองกัารสำรวุจิควุามชกุั ขีอ้มลูเชงิระบาดวุทิย์า

ขีองเชื�อซึ่ารโ์คซึ่สิตสิชนดิตดิตอ่คนในเนื�อโคและประชากัร 

รวุมไปถึงคุณลักัษณะทางชีวุโมเลกุัลส่วุนอื�น ๆ เพัื�อให้ 

เกิัดควุามเข้ีาใจิถึงแหล่งที�มาและกัารถ่าย์ทอดขีองเชื�อจิากั

สัตวุ์มาสู่คน และเพัื�อเป็นกัารควุบคุมคุณภาพัเนื�อโคตั�งแต ่

กัารผู้ลิตจินถึงผูู้้บริโภค
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