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บทคัดย่ อ
เทคนิ คดูเพล็กซ์พีซีอาร์ แบบไม่สกัดแยกดี เอ็นเอได้พฒ
ั นาขึ6นเพื8อตรวจสอบแบคที เรี ย Streptococcus
thermophilus และ Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ในโยเกิ ร์ต โดยออกแบบไพรเมอร์ เพื8อเพิ8ม
ปริ มาณชิ6นส่วนของยีน 16S rDNA ผลการวิจยั พบว่าเทคนิ คดูเพล็กซ์พีซีอาร์ ที8พฒั นาขึ6นเพื8อใช้ในการวิจยั ครั6งนี6 มี
ความจําเพาะต่อ S. thermophilus และ L. bulgaricus สู งและมีความไวของการตรวจสอบแบคทีเรี ยทั6ง 2 ชนิ ด
ดังกล่าวในโยเกิร์ต 104 เซลล์/กรัม
คําสําคัญ: ดูเพล็กซ์พีซีอาร์ แบคทีเรี ยแลคติก โยเกิร์ต

Abstract
Duplex polymerase chain reaction (dPCR) technique without DNA extraction has been developed to
detect Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus in yoghurt. Two primer pairs
were designed for amplified DNA fragments of 16S rDNA. The results showed that the new method of duplex
PCR technique in this study was specific to S. thermophilus and L. bulgaricus with the sensitivity at 104 cells/g.
Keywords: duplex PCR, lactic acid bacteria, yoghurt
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กรด (คํา นวณเป็ นกรดแลคติ ก ) ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.6
เปอร์ เซ็นต์ และจุลินทรี ยท์ 6 งั หมดที8 ทาํ ให้เกิ ดกรดไม่
น้ อ ยกว่ า 10 7 โคโลนี / กรั ม ซึ8 งจุ ลิ น ทรี ย์ท6 ัง หมด
ตรวจสอบด้วย standard method for the examination
of dairy products [2] ซึ8 งเป็ นการตรวจสอบเชื6อแบบ
ดั6งเดิมที8ได้รับการยอมรับเป็ นวิธีมาตรฐาน แต่ตอ้ งใช้
เวลาอย่างน้อย 2-3 วัน
ปั จจุ บั น มี วิ ธี ตรวจสอบรวดเร็ ว (rapid
detection) สําหรับแบคทีเรี ยในอาหารและนํ6าหลายวิธี
อย่างไรก็ตามแต่ละวิธียงั คงมีปัญหาเกี8ยวกับความไว
และความจําเพาะ โดยต้องมีแบคทีเรี ย 104-106 เซลล์/
มิลลิลิตร จึงจะให้ผลบวก ดังนั6นการประยุกต์เทคนิ ค
พีซีอาร์ (PCR, polymerase chain reaction) เพื8อ
ตรวจสอบแบคทีเรี ยจึงได้รับความสนใจมากขึ6น พีซี
อาร์ หรื อปฏิกิริยาลูกโซ่ โพลีเมอเรสคิดค้นโดย Karry
Mullis ตั6งแต่ปี ค.ศ. 1985 เป็ นเทคนิคการเพิ8มปริ มาณ
สารพันธุกรรมหรื อดีเอ็นเอด้วยการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ
สายใหม่จากดี เอ็นเอต้นแบบ (DNA template) ขึ6 น
ภายในหลอดทดลองในช่วงเวลาสั6นๆ [3] ซึ8 งเป็ นที8
ยอมรั บโดยทัว8 ไปว่าสามารถเพิ8มปริ มาณดี เอ็นเอได้
อย่างจําเพาะ มีข6 นั ตอนน้อย และใช้เวลาน้อย ดังนั6น
จึงนํามาประยุกต์ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
การวิจัย นี6 มี จุ ดประสงค์เ พื8 อพัฒ นาเทคนิ ค
พี ซี อ าร์ ที8 เ หมาะสมสํา หรั บ ใช้ต รวจสอบแบคที เ รี ย
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus และ
Streptococcus thermophilus ในโยเกิร์ต โดยพัฒนา
วิธีตรวจสอบที8ให้ผลรวดเร็ วภายใน 6 ชัว8 โมง

1. บทนํา
นมเปรี6 ยว (fermented milk) คือผลิตภัณฑ์
นมที8ได้จากการหมักด้วยจุลินทรี ยท์ ี8สร้างกรดแลคติก
(lactic acid) เป็ นหลัก โดยมี จุ ลิ น ทรี ย ์ที8 ใ ช้ใ น
กระบวนการหมัก มี ชี วิ ต เหลื อ อยู่ห รื อ ไม่ ก็ ไ ด้ ซึ8 ง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2146-2546 ที8
ประกาศในราชกิ จจานุ เ บกษา ฉบับ ประกาศทั8ว ไป
เล่ ม 121 ตอนที8 29ง วัน ที8 8 เมษายน 2547 [1] ได้
กํา หนดนมเปรี6 ยวเป็ น 5 ประเภท คื อ (1) โยเกิ ร์ ต
(yoghurt) (2) โยเกิร์ตปรุ งแต่ง (flavored yoghurt) ซึ8 ง
ปรุ งแต่ ง กลิ8 น รส สี หรื อผสมวัต ถุ อื8 น ที8 ไ ม่ เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ (3) นมเปรี6 ยวพร้อมดื8ม (drinking
yoghourt) ซึ8 งเจื อจางและปรุ งแต่งกลิ8น รส สี หรื อ
ผสมวัตถุอื8นที8 ไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ (4) นม
เปรี6 ยวพร้อมดื8 มพาสเจอไรซ์ (pasteurized drinking
yoghourt) ซึ8 งทําลายจุลินทรี ยด์ ว้ ยกระบวนการพาส
เจอไรซ์และมีจุลินทรี ยท์ ี8ใช้ในการหมักมีชีวิตเหลืออยู่
จํานวนหนึ8 ง และ (5) นมเปรี6 ยวพร้ อมดื8 มยูเอชที
(UHT drinking yoghourt) ซึ8 งทําลายจุลินทรี ยด์ ว้ ย
กระบวนการยูเอชที (ultra-heat treatment)
จุ ลิ น ทรี ย ์ที8 ใ ช้ผ ลิ ต นมเปรี6 ยวส่ ว นใหญ่ คื อ
แบคที เ รี ย แลคติ ก (lactic acid bacteria) ได้แ ก่
Lactobacillus, Streptococcus, Bifidobacterium,
Sporolactobacillus, Leuconostoc และ Pediococcus
แบคที เ รี ย เหล่ านี6 สามารถสร้ า งกรดแลคติ กจากการ
ย่อยนํ6าตาลแลคโตสที8มีอยู่ในนํ6านม ปั จจุบนั มีผูน้ ิ ยม
บริ โภคนมเปรี6 ยวอย่างแพร่ หลาย ฉะนั6นการผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมจึงต้องคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ ต่ อ ผู ้ บ ริ โภคเป็ นสํ า คั ญ โดยสํ า นั ก
มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรม [1] ได้ก ําหนด
คุณลักษณะทางเคมีและทางจุลชีววิทยาของโยเกิร์ตว่า
ต้องมี โปรตีนไม่น้อยกว่า 3.0 เปอร์ เซ็ นต์ ความเป็ น

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
2.1 โยเกิร์ต
ตัว อย่า งโยเกิ ร์ ต ที8 จ ํา หน่ า ยแพร่ ห ลายตาม
ร้านสะดวกซื6อในประเทศไทย 10 ยีห8 อ้ (ตารางที8 1)
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ของ 16S rDNA ใน S. thermophilus ประกอบด้วยไพร
เมอร์ ฟอร์ เวิร์ดที8มีลาํ ดับเบสเป็ น 5′- TTA TTT GAA
AGG GGC AAT TGC -3′ กับไพรเมอร์ รีเวิร์สที8 มี
ลําดับเบสเป็ น 5′- TGA ACT TTC CAC TCT CAC
AC -3′ โดยไพรเมอร์ ท6 งั 4 ชนิ ด มีค่า Tm ประมาณ
58 องศาเซลเซียส [4,5]
2.3 การเตรียมตัวอย่ าง
เจื อจางตัวอย่างโยเกิ ร์ตด้วย peptone water
ที ละ 10 เท่ า (10-fold serial dilution) ให้ได้ความ
เข้มข้นเป็ น 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8,
10-9 และ 10-10 ตามลําดับ นําไปทําพีซีอาร์ และนําไป
ตรวจนับเชื6 อด้วยวิธี plate count บนอาหาร deMan
Rogosa Sharpe (MRS) agar
2.4 การทําพีซีอาร์
เพิ8มปริ มาณชิ6นส่ วนของยีน 16S rDNA ใน
แบคที เ รี ย โดยนํา ตัว อย่า งโยเกิ ร์ ต ที8 เ จื อ จางความ
เข้มข้นต่างๆ ปริ มาตร 1 ไมโครลิ ตร มาเพิ8มปริ มาณ
ด้วยไพรเมอร์ท6 งั 4 ชนิด ชนิดละ 250 นาโนโมลาร์ ใน
บัฟเฟอร์ 1 เท่ า ซึ8 งมี นิวคลี โอไทด์ 4 ชนิ ด (dATP,
dCTP, dGTP และ dTTP) ชนิ ดละ 200 ไมโครโมลาร์
และใช้เอนไซม์ Taq DNA polymerase (InvitrogenTM
Life Technologies, Brazil) 0.5 ยูนิต มีปริ มาตรรวม
20 ไมโครลิตร โดยปฏิกิริยาพีซีอาร์ มี 3 ขั6นตอน คือ
(1) ทําปฏิกิริยาที8อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
3 นาที (2) ทําปฏิ กิริยาที8 อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 30 วินาที 53 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30
วินาที และ 72 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 วินาที
จํานวน 35 รอบ และ(3) ทํา ปฏิ กิ ริยาที8 อุณ หภูมิ 72
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที แล้วเก็บไว้ที8อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซี ยส หลังจากนั6นจึงนําไปตรวจสอบด้วย
วิธีอิเล็กโทรโฟรี ซิส (electrophoresis) ในเจลอะกา
โรส (agarose gel) 1.8 เปอร์เซ็นต์ [6,7]

ตารางที 1 ชนิ ดของแบคที เรี ยแลคติ กในโยเกิ ร์ต ที8
จําหน่ายแพร่ หลายตามร้านสะดวกซื6อในประเทศไทย
ยีห ้ อ
ชนิดของแบคทีเรียแลคติก
A L. casei และ S. thermophilus
B Bifidobacterium bifidum
C-E L. delbrueckii subsp. bulgaricus และ
S. thermophilus
F Bifidobacterium bifidum และ L. acidophilus
G Bifidobacterium animalis, S. thermophilus
และ L. delbrueckii subsp. bulgaricus
H L. lactis
I L. delbrueckii subsp. bulgaricus และ
S. thermophilus
J L. delbrueckii subsp. bulgaricus และ
S. thermophilus
2.2 ไพรเมอร์
ไพรเมอร์ ที8 ใ ช้ใ นการวิจัย ครั6 งนี6 ออกแบบ
และสังเคราะห์ข6 ึนเพื8อเพิ8มปริ มาณชิ6นส่ วนของ 16S
rDNA ใน L. delbrueckii subsp. bulgaricus และ S.
thermophilus โดยออกแบบจากลําดับดีเอ็นเอ (DNA
sequence) หมายเลข X52654 (gi:43981) และ
หมายเลข X68418 (gi:312116) ของ GenBank
ตามลําดับ ซึ8งเป็ นไพรเมอร์ ขนาด 19-21 เบส จํานวน
2 คู่ คือ (1) ไพรเมอร์ สาํ หรับเพิ8มปริ มาณชิ6นส่ วนของ
16S rDNA ใน L. delbrueckii subsp. bulgaricus
ประกอบด้วยไพรเมอร์ ฟอร์ เวิร์ด (forward primer) ที8
มีลาํ ดับเบสเป็ น 5′- ACA TGA ATC GCA TGA TTC
AAG -3′ กับไพรเมอร์ รีเวิร์ส (reverse primer) ที8 มี
ลําดับเบสเป็ น 5′- ACT CGG CTA CGC ATC ATT
G -3′ และ (2) ไพรเมอร์ สาํ หรับเพิ8มปริ มาณชิ6นส่ วน
21
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10 7 , 10 6 , 10 5 , 10 4 และ 10 3 เซลล์/ มิ ล ลิ ลิ ต ร ไปทํา
ปฏิกิริยาพีซีอาร์ เพื8อเพิ8มปริ มาณชิ6นส่ วนของยีน 16S
rDNA ซึ8 งตัวอย่างดังกล่าวแต่ละความเข้มข้นใน
ปริ มาตร 1 ไมโครลิตร จะมีแบคที เรี ย 107, 106, 105,
10 4 , 10 3 , 10 2 , 10 และ 1 เซลล์ ตามลํา ดับ พบว่ า
ตัวอย่างที8มีแบคทีเรี ย 107, 106, 105, 104, 103, 102 และ
10 เซลล์ ปรากฏแถบดี เอ็นเอขนาด 120 และ 279 คู่
เบส แต่ไม่พบแถบดีเอ็นเอในตัวอย่างที8มีแบคทีเรี ย 1
เซลล์ และตัวอย่างที8ไม่มีแบคทีเรี ย (รู ปที8 2) แสดงให้
เห็ นว่าเทคนิ คพีซีอาร์ ที8พฒ
ั นาขึ6 นเพื8อใช้ในการวิจัย
ครั6 งนี6 มี ค วามไวต่อ แบคที เ รี ย ถึ ง 10 เซลล์/ ปฏิ กิริ ย า
เช่ น เดี ย วกับ บทความวิ จัย ของ นฤมลและธี ร ะชัย
(2552a และ 2552b) [8,9] ซึ8 งเทียบเท่ากับโยเกิร์ตที8มี
L. delbrueckii subsp. bulgaricus และ/หรื อ S.
thermophilus 104 เซลล์/กรัม

3. ผลและวิจารณ์
การเพิ8มปริ มาณชิ6 นดี เอ็นเอด้วยไพรเมอร์ ที8
ออกแบบจากยีน 16S rDNA ปรากฏว่าตรวจพบแถบดี
เอ็นเอขนาด 120 คู่เบส ในตัวอย่างที8มี L. delbrueckii
subsp. bulgaricus และตรวจพบแถบดีเอ็นเอขนาด
279 คู่เบส ในตัวอย่างที8มี S. thermophilus แต่ไม่พบ
แถบดีเอ็นเอดังกล่าวในตัวอย่างที8 ไม่มีแบคทีเรี ยทั6ง 2
ชนิด (รู ปที8 1) แสดงให้เห็นว่าไพรเมอร์ฟอร์เวิร์ดและ
ไพรเมอร์ รีเวิร์สที8 ออกแบบจากชิ6นส่ วนของยีน 16S
rDNA มีความจําเพาะต่อ L. delbrueckii subsp.
bulgaricus และ S. thermophilus โดยผลการทดลองนี6
สอดคล้อ งกับ บทความวิจัย ของ Furet และคณะ
(2004) [4]
เมื8อตรวจนับแบคที เรี ยด้วยวิธีดว้ ยวิธี plate
count บนอาหาร MRS agar แล้วนําตัวอย่างโยเกิร์ตที8
มีแบคที เรี ยความเข้มข้นต่างๆ ได้แก่ 1010, 109, 108,

รู ปที 1 การเพิ8มปริ มาณชิ6นส่ วนของยีน 16S rDNA ซึ8 งตรวจพบแถบดีเอ็นเอที8จาํ เพาะต่อ L. delbrueckii subsp.
bulgaricus ขนาด 120 คู่เบส และแถบดีเอ็นเอที8จาํ เพาะต่อ S. thermophilus ขนาด 279 คู่เบส [M คือดีเอ็นเอ
มาตรฐาน 1 Kb Plus DNA Ladder (InvitrogenTM Life Techologies, USA); 1 คือตัวอย่างที8ไม่มีแบคทีเรี ย; 2-11 คือ
ตัวอย่างโยเกิร์ตยีห8 อ้ A-J ตามลําดับ]
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รู ปที 2 การเพิ8มปริ มาณชิ6นส่วนของยีน 16S rDNA ในตัวอย่างโยเกิร์ตที8มีแบคทีเรี ยความเข้มข้นต่างๆ [M คือดีเอ็น
เอมาตรฐาน 1 Kb Plus DNA Ladder (InvitrogenTM Life Techologies, USA); 1 คือตัวอย่างที8ไม่มีแบคทีเรี ย; 2-9
คือตัวอย่างที8มีแบคทีเรี ยความเข้มข้น 1010, 109, 108, 107, 106, 105, 104 และ 103 เซลล์/มิลลิลิตร ตามลําดับ]

4. สรุ ป

6. เอกสารอ้ างอิง

การวิ จัย นี6 ได้ป ระยุก ต์เ ทคนิ ค พี ซี อ าร์ เ พื8 อ
ตรวจสอบแบคทีเรี ย L. delbrueckii subsp. bulgaricus
และ S. thermophilus ในโยเกิ ร์ต ซึ8 งเป็ นวิธีที8ไม่ได้
สกัด แยกดี เ อ็น เอจากแบคที เ รี ย ก่ อ นการทํา พี ซี อ าร์
โดยเทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์ ที8พฒั นาขึ6นนี6 สามารถเพิ8ม
ปริ มาณชิ6นส่วนของยีน 16S rDNA และมีความจําเพาะ
ต่อแบคทีเรี ยสู ง รวมทั6งมีความไวของการตรวจสอบ
แบคที เรี ยในโยเกิ ร์ต 10 4 เซลล์/กรั ม นอกจากนี6 ย งั
สามารถตรวจสอบแบคที เ รี ยได้ภ ายในเวลา 4-5
ชัว8 โมง ซึ8 งถือว่าค่อนข้างรวดเร็ วมากเมื8อเปรี ยบเทียบ
กับวิธีมาตรฐานเดิม
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