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การตรวจสอบการปนเปื% อนแบคทีเรียในกุ้งแช่ แข็ง
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บทคัดย่ อ
เทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์แบบไม่สกัดแยกดีเอ็นเอได้พฒั นาขึ6นเพื8อตรวจสอบการปนเปื6 อนแบคทีเรี ยใน
กุง้ แช่แข็ง โดยออกแบบไพรเมอร์สาํ หรับเพิ8มปริ มาณชิ6นดีเอ็นเอเป้ าหมายของแบคทีเรี ย 3 ชนิด ได้แก่ Escherichia
coli, Vibrio cholerae และ Salmonella enterica serovar Typhi ผลการวิจยั พบว่าเทคนิ คมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ ที8
พัฒนาขึ6นเพื8อใช้ในการวิจยั ครั6งนี6มีความจําเพาะต่อแบคทีเรี ยเป้ าหมาย และมีความไวของการตรวจสอบในกุง้ แช่
แข็งได้ถึง 104 เซลล์/กรัม
คําสําคัญ : มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ การปนเปื6 อนแบคทีเรี ย กุง้ แช่แข็ง อีโคไล วิบริ โอ ซัลโมเนลลา

Abstract
Multiplex polymerase chain reaction technique without DNA extraction was developed for the
detection of bacterial contamination in frozen shrimp. Three primer pairs were designed to amplify the target
DNA fragments of Escherichia coli, Vibrio cholerae and Salmonella enterica serovar Typhi. The results show
that the new method of multiplex PCR technique in this study was specificity to the targeted bacteria and the
sensitivity in frozen shrimp was as high as 104 cell/gram.
Keywords: multiplex PCR, bacterial contamination, frozen shrimp, E. coli, V. cholera, S. Typhi
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หลายชนิ ด เช่ น นํ6าดื8 ม เนื6 อสัตว์แช่ แข็ง ปลาแช่ แข็ง
อาหารแปรรู ป โดยได้พ ฒ
ั นาให้ เ หมาะสมกับ การ
ตรวจสอบแบคที เรี ยชนิ ดต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของอาหารแต่ ล ะชนิ ด ทั6ง นี6 เพื8 อ ให้ ไ ด้ผ ลที8 ถู ก ต้อ ง
แม่นยํา และรวดเร็ วยิง8 ขึ6น
งานวิจยั นี6 มีวตั ถุประสงค์เพื8อพัฒนาเทคนิ ค
มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ ที8เหมาะสมสําหรับใช้ตรวจสอบ
แบคที เรี ยที8 มกั ปนเปื6 อนในกุง้ แช่แข็ง 3 ชนิ ด ได้แก่
Escherichia coli, Vibrio cholerae และ Salmonella
enterica serovar Typhi

1. บทนํา
กุง้ เป็ นผลผลิตทางการประมงที8ประเทศไทย
มีศกั ยภาพในการผลิตสู งมาก โดยประเทศไทยเป็ นผู ้
ส่ งออกกุง้ ติดอันดับหนึ8 งของโลก ซึ8 งคิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 23 ของผลผลิตทัว8 โลก นอกจากนี6 กุง้ ยังเป็ น
สิ นค้าส่งออกที8สาํ คัญของประเทศไทย โดยมูลค่าการ
ส่ งออกของผลิ ตภัณฑ์กุ้งมาจากกุง้ สดแช่แข็งร้อยละ
51 และกุง้ แปรรู ป (กุง้ ต้ม กุง้ กระป๋ อง และกุง้ ปรุ ง
แต่ง) ร้อยละ 49 ในปี พ.ศ. 2551 ผลิตภัณฑ์กุง้ สดแช่
แข็ ง ได้รั บ การจัด อัน ดับ ตามมู ล ค่ า การส่ ง ออกเป็ น
ลําดับที8 5 ของสิ นค้าเกษตรกรรม และเป็ นลําดับ 1
ของสิ นค้าอุตสาหกรรม [1]
แบคทีเรี ยก่อโรค (pathogenic bacteria) ใน
อาหาร คื อ แบคที เ รี ยสาเหตุ ข องโรคที8 ติ ด ต่ อ จาก
อาหารสู่ มนุ ษย์ ทําให้เกิ ดโรคจากอาหาร (foodborne
disease) ผูป้ ่ วยมักมีอาการท้องเสี ย คลื8นไส้ อาเจียน มี
ไข้ และอาจมีอาการข้างเคียงอื8นๆ เช่น ปวดเมื8อยตาม
ร่ างกาย ข้ออักเสบ โรคจากอาหารแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
คือ โรคอาหารเป็ นพิษ (foodborne intoxication) และ
โรคติดเชื6อจากอาหาร (foodborne infection) โดยโรค
ติ ด เชื6 อ จากอาหารที8 พ บบ่ อยมี ส าเหตุ จ ากแบคที เ รี ย
Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria
monocytogenes, Vibrio spp. และ Escherichia coli [2]
ปั จจุบนั มีวิธีตรวจสอบแบคที เรี ยในอาหาร
แช่ แ ข็ ง ที8 ใ ช้เ ป็ นวิ ธี ม าตรฐานอยู่ แ ล้ว แต่ เ ป็ นวิ ธี ที8
ยุ่ง ยาก มี ห ลายขั6น ตอน และใช้เ วลาวิเ คราะห์ แ ละ
ยืนยันผลค่อนข้างนาน ซึ8งหากประยุกต์วธิ ีมลั ติเพล็กซ์
พีซี อาร์ เ พื8 อใช้ต รวจสอบแบคที เรี ย ก็จ ะสามารถลด
เวลาลงได้ นอกจากนี6 วิ ธี ม ั ล ติ เ พล็ ก ซ์ พี ซี อ าร์ ที8
เหมาะสมยัง มี ค วามถู ก ต้อ งและแม่ น ยํา สู ง กว่า ด้ว ย
โดยปั จจุ บันได้มีการนําวิธีมลั ติ เพล็กซ์พีซีอาร์ มาใช้
ตรวจสอบแบคทีเรี ยปนเปื6 อนในอาหารและผลิตภัณฑ์

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
2.1 การเตรียมแบคทีเรีย
แบคที เรี ยอ้างอิงที8 ใช้ในการศึ กษา 3 ชนิ ด
คือ Escherichia coli (ATCC 25922; DMST 4212),
Vibrio cholerae O1, non O139 (DMST 2873) และ
Salmonella enterica serovar Typhi (DMST 5784)
ได้มาจากฝ่ ายบักเตรี ทว8ั ไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุ ข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ อ.เมือง จ.
นนทบุรี
เลี6 ยงแบคที เ รี ยในอาหารที8 เ หมาะสมกับ
แบคที เ รี ยแต่ ล ะชนิ ด โดยบ่ ม ที8 อุ ณ หภู มิ 37 องศา
เซลเซี ยส และเขย่าด้วยความเร็ ว 150 รอบ/นาที เป็ น
เวลาประมาณ 18-24 ชั8ว โมง นําไปหมุน เหวี8ย งเพื8 อ
แยกตะกอนเซลล์แบคที เรี ยด้วยความเร็ ว 3,000 รอบ/
นาที เป็ นเวลา 5 นาที ล้างตะกอนเซลล์แบคทีเรี ยด้วย
peptone water (peptone 1 เปอร์ เซ็นต์, NaCl 0.5
เปอร์ เซ็นต์, pH 7.2) 2 รอบ แล้วละลายตะกอนเซลล์
แบคที เ รี ย ใน peptone water และนับ จํา นวนเซลล์
แบคที เ รี ย ภายใต้ก ล้อ งจุ ล ทรรศน์ โ ดยใช้ counting
chamber หลังจากนั6นปรับความเข้มข้นให้เป็ น 1010
เซลล์/มิลลิลิตร และใช้เป็ นความเข้มข้นเริ8 มต้น แล้ว
13
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เจื อจางที ละ 10 เท่า (10-fold dilution) ให้ได้ความ
เข้มข้น 109, 108, 107, 106, 105, 104 และ 103 เซลล์/
มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามลํา ดั บ เพื8 อ ใช้ ต รวจสอบสภาวะที8
เหมาะสมในการเพิ8มปริ มาณชิ6นดีเอ็นเอเป้ าหมาย โดย
ตรวจยืนยันจํานวนเซลล์แบคที เรี ยด้วยการตรวจนับ
จํานวนแบคทีเรี ยทั6งหมดตามวิธีของ Marshall [3]
ผสมแบคที เรี ยทั6ง 3 ชนิ ด ในตัวอย่างกุง้ แช่
แข็งที8 ละลายแล้วในตูป้ ลอดเชื6 อ โดยให้แบคทีเรี ยแต่
ละชนิดมีความเข้มข้น 1010 เซลล์/กรัม หลังจากนั6นจึง
ชัง8 ตัวอย่างกุง้ ดังกล่าว 1 กรัม ใส่ ใน peptone water 99
มิลลิลิตร ซึ8 งเทียบเท่ากับตัวอย่างกุง้ ความเข้มข้น 10-2
แล้วเจือจางใน peptone water ทีละ 10 เท่า ให้ได้ความ
เข้ม ข้น 10 -3 , 10 -4 , 10 -5 , 10 -6 , 10 -7 , 10 -8 และ 10 -9

ตามลํา ดับ ดัง นั6น แต่ล ะความเข้ม ข้น จะมี แ บคที เ รี ย
108, 107, 106, 105, 104, 103, 102 และ 10 เซลล์/กรัม
ตามลํา ดับ โดยตัว อย่างที8 เตรี ยมได้น6 ี ใช้สํา หรั บ การ
ตรวจสอบความไวและความจําเพาะ โดยตรวจยืนยัน
จํา นวนเซลล์ แ บคที เ รี ยด้ ว ยการตรวจนั บ จํา นวน
แบคทีเรี ยทั6งหมดตามวิธีของ Marshall [3]
2.2 การออกแบบและสังเคราะห์ ไพรเมอร์
ไพรเมอร์ ที8 ใ ช้ใ นการวิจัย ครั6 งนี6 ออกแบบ
และสังเคราะห์ข6 ึนโดยการดัดแปลงจากบทความวิจยั
ที8เคยรายงานมาก่อน (ตารางที8 1) ซึ8 งแต่ละไพรเมอร์ มี
ค่า Tm ประมาณ 60-62 องศาเซลเซียส

ตารางที 1 ไพรเมอร์ที8ใช้เพิ8มปริ มาณชิ6นดีเอ็นเอเป้ าหมายในแบคทีเรี ยแต่ละชนิด
แบคทีเรีย
ลําดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์
ยีน
ขนาดชิ%นดีเอ็นเอ
เป้ าหมาย
(5′→3′)
เป้ าหมาย เป้ าหมาย (bp)
Escherichia coli F: GTAATTACCGACGAAAACGGC UidA
143
R: GCGTGGTTACAGTCTTGCG
Vibrio cholerae
F: ATTATTGGCTCCTGTGCAGG
EpsM
242
R: CTTGGCGCATCACTGCCC
Salmonella
F: AGCCCCATCGTGTAGTCAG
Its
312
enterica
R: TGCGGCTGGATCACCTCC
serovar Typhi

เอกสารอ้ างอิง
Tantawiwat et
al., 2005 [4]
Kong et al.,
2002 [5]
Chiu et al.,
2005 [6]

dGTP และ dTTP) ชนิ ดละ 200 ไมโครโมลาร์ และ
เอนไซม์ Taq DNA polymerase (InvitrogenTM Life
Technologies, Brazil) 0.5 ยูนิต โดยมีปริ มาตรรวมใน
แต่ ล ะหลอด 20 ไมโครลิ ตร ปฏิ กิ ริย าพีซี อ าร์ มี 3
ขั6น ตอน คื อ (1) ทํา ปฏิ กิ ริ ย าที8 อุ ณ หภู มิ 94 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 5 นาที (2) ทําปฏิ กิริยาที8 อุณหภูมิ
94 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 วิน าที 56 องศา

2.3 การทําพีซีอาร์
เพิ8 มป ริ มาณชิ6 น ดี เ อ็ น เ อ เป้ าห ม าย ใ น
แบคที เ รี ย แต่ ล ะชนิ ด โดยนํา ตัว อย่า งปริ ม าตร 2
ไมโครลิ ตร มาเพิ8ม ปริ มาณด้วยไพรเมอร์ ท6 งั 6 ไพร
เมอร์ ชนิดละ 250 นาโนโมลาร์ ในบัฟเฟอร์ 1 เท่า (50
mM KCl, 20 mM Tris-HCl pH 8.4 และ 0.25 mM
MgCl2) ที8 มีนิวคลี โอไทด์ 4 ชนิ ด (dATP, dCTP,
14
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เซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 วินาที และ 72 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 45 วิ น าที จํา นวน 35 รอบ และ (3) ทํา
ปฏิกิริยาที8อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที
หลังจากนั6นจึงนําไปตรวจสอบด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟรี
ซิสในเจลอะกาโรส 1.5 เปอร์เซ็นต์ [7]

การเพิ8มปริ มาณชิ6นดีเอ็นเอเป้ าหมายโดยใช้
ตัวอย่างที8 มีแบคที เรี ยรวม 3 ชนิ ด ความเข้มข้นต่างๆ
ได้แก่ 1010, 109, 108, 107, 106, 105, 104 และ 103 เซลล์/
มิลลิลิตร เมื8อนําตัวอย่างแต่ละความเข้มข้นปริ มาตร 1
ไมโครลิตร ซึ8งมีแบคทีเรี ย 107, 106, 105, 104, 103, 102,
10 และ 1 เซลล์ ไปเพิ8 ม ปริ มาณด้วยเทคนิ คพี ซีอ าร์
พบว่าตัวอย่างที8มีแบคทีเรี ย 107, 106, 105, 104, 103, 102
และ 10 เซลล์/ปฏิ กิ ริ ย า ปรากฏแถบดี เ อ็น เอขนาด
143, 242 และ 312 คู่เบส ที8จาํ เพาะต่อแบคที เรี ย E.
coli, V. cholerae และ S. enterica serovar Typhi แต่
ไม่พบแถบดี เอ็นเอในตัวอย่างที8 มีแบคที เรี ย 1 เซลล์/
ปฏิ กิริยา (รู ปที8 2) แสดงให้เห็ นว่าเทคนิ คพีซีอาร์ ที8
พัฒ นาขึ6 นเพื8 อ ใช้ ใ นการวิ จัย ครั6 งนี6 มี ค วามไวต่ อ
แบคที เ รี ย ถึ ง 10 เซลล์/ ปฏิ กิ ริ ย า หรื อ เที ย บเท่ า กับ
ตัวอย่างที8มีแบคทีเรี ยความเข้มข้น 104 เซลล์/มิลลิลิตร
โดยความไวของการตรวจสอบแบคที เ รี ย นี6 เท่ า กับ
รายงานของ นฤมลและธีระชัย [8,9]

3. ผลและวิจารณ์
การเพิ8มปริ มาณชิ6นดีเอ็นเอโดยใช้ไพรเมอร์
ที8ออกแบบจากตําแหน่งเป้ าหมาย ปรากฏว่าตรวจพบ
แถบดี เ อ็ น เอขนาด 143 คู่ เ บส ของยี น UidA ใน
ตัวอย่างที8 มีแบคทีเรี ย E. coli ตรวจพบแถบดีเอ็นเอ
ขนาด 242 คู่ เ บส ของยี น EpsM ในตั ว อย่ า งที8 มี
แบคที เ รี ย V. cholerae และตรวจพบแถบดี เอ็น เอ
ขนาด 312 คู่เบส ของยีน Its ในตัวอย่างที8มีแบคทีเรี ย
S. enterica serovar Typhi แต่ไม่พบแถบดีเอ็นเอใน
ตัวอย่างที8ไม่มีแบคทีเรี ย (รู ปที8 1) แสดงให้เห็นว่าไพร
เมอร์ที8ออกแบบและสังเคราะห์เพื8อใช้ในการวิจยั ครั6ง
นี6 มีความจําเพาะต่อแบคทีเรี ยทั6ง 3 ชนิด ดังกล่าว

รู ปที 1 การเพิ8มปริ มาณชิ6นดีเอ็นเอเป้ าหมายซึ8งปรากฏแถบดีเอ็นเอที8จาํ เพาะต่อแบคทีเรี ย E. coli, V. cholerae และ
S. enterica serovar Typhi ขนาด 143, 242 และ 312 คู่เบส ตามลําดับ [M คือดีเอ็นเอมาตรฐาน 1 Kb Plus DNA
Ladder (InvitrogenTM Life Techologies, USA); 1 คือตัวอย่างที8ไม่มีแบคทีเรี ย; 2-4 คือตัวอย่างที8มีแบคทีเรี ย E. coli,
V. cholerae และ S. enterica serovar Typhi ตามลําดับ]
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รู ปที 2 การเพิ8มปริ มาณชิ6นดีเอ็นเอเป้ าหมายในตัวอย่างที8มีแบคทีเรี ยรวม 3 ชนิด ความเข้มข้นต่างๆ [M คือดีเอ็นเอ
มาตรฐาน 1 Kb Plus DNA Ladder (InvitrogenTM Life Techologies, USA); 1 คือตัวอย่างที8ไม่มีแบคทีเรี ย; 2-9 คือ
ตัว อย่า งที8 มี แ บคที เ รี ย รวม 3 ชนิ ด ความเข้ม ข้น 10 10 , 10 9 , 10 8, 10 7 , 10 6, 10 5 , 10 4 และ 10 3 เซลล์/ มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลําดับ]
ในกุง้ แช่แข็ง ซึ8 งพัฒนาขึ6นในการวิจยั ครั6งนี6 เป็ นวิธีที8
ไม่ตอ้ งสกัดแยกดี เอ็นเอจากแบคที เรี ยก่อน สามารถ
เพิ8มปริ มาณชิ6นดีเอ็นเอเป้ าหมายของแบคที เรี ยแต่ละ
ชนิ ดได้ดว้ ยความจําเพาะสู ง โดยมี ความไวของการ
ตรวจสอบแบคที เ รี ย ที8 ป นเปื6 อนในกุ้ง แช่ แ ข็ ง 10 4
เซลล์/กรัม นอกจากนี6 ยงั สามารถตรวจสอบได้ภายใน
เวลา 4-5 ชัว8 โมง ซึ8งค่อนข้างรวดเร็ วมาก

เมื8อเพิ8มปริ มาณชิ6นดีเอ็นเอเป้ าหมายโดยใช้
ตัว อย่า งกุ้ง แช่ แ ข็ง ที8 มี แ บคที เ รี ย รวม 3 ชนิ ด ความ
เข้มข้น 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102 และ 10 เซลล์/
กรั ม พบว่า ตัว อย่า งที8 มีแบคที เรี ย รวม 3 ชนิ ด ความ
เข้มข้น 108, 107, 106 , 105 และ 104 เซลล์/กรัม ปรากฏ
แถบดีเอ็นเอขนาด 143, 242 และ 312 คู่เบส ที8จาํ เพาะ
ต่อแบคที เรี ย E. coli, V. cholerae และ S. enterica
serovar Typhi แต่ไม่ปรากฏแถบดีเอ็นเอในตัวอย่างที8
มีแบคทีเรี ย 103, 102 และ 10 เซลล์/กรัม แสดงให้เห็น
ว่าเทคนิ คพีซีอาร์ ที8พฒั นาขึ6นเพื8อใช้ในการวิจยั ครั6งนี6
มีความไวต่อแบคที เรี ย 104 เซลล์/กรัม โดยความไว
ของการตรวจสอบแบคที เ รี ย นี6 เท่ า กับ หรื อ สู ง กว่ า
รายงานของ Fode-Vaughan et al. และ Tantawiwat et
al. [10,4]
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