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ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาความชุกของเชื้อ Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus,
Salmonella spp. และ Shigella spp. ในตัวอย่างหอยแครงทั้งหมด 161 ตัวอย่าง ที่เก็บในระหว่างเดือน
มีนาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยแบ่งเป็ นหอยแครงที่ส่งออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (68 ตัวอย่าง) หอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดหนองคาย (56 ตัวอย่าง) อุดรธานี (7 ตัวอย่าง) และ
ขอนแก่น (30 ตัวอย่าง) การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อดังกล่าวใช้วิธี duplex PCR เปรี ยบเทียบกับวิธีเพาะเชื้อ
มาตรฐาน เชื้อที่แยกได้นาํ มาทดสอบการดื้อต่อยาต้านจุลชีพ 6 ชนิดโดยวิธี disk diffusion ผลการวิจยั พบ
ความชุกของเชื้อ V. parahaemolyticus สู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 86.3 เมื่อตรวจโดยวิธี duplex PCR และร้อยละ
65.2 เมื่อตรวจโดยวิธีเพาะเชื้อ ในขณะที่ความชุกของเชื้อ V.cholerae คิดเป็ นร้อยละ 71.4 เมื่อตรวจโดยวิธี
uniplex PCR และร้อยละ 18.6 เมื่อตรวจโดยวิธี duplex PCR และร้อยละ 1.9 เมื่อตรวจโดยวิธีเพาะเชื้อ
สําหรับเชื้อ Salmonella spp. ตรวจโดยวิธี uniplex PCR ร้อยละ 1.2 ส่ วน Shigella spp. ตรวจไม่พบเชื้อทั้ง
โดยวิธี PCR และวิธีเพาะเชื้อ เชื้อ V. parahaemolyticus ที่แยกได้จากหอยแครง 97 ตัวอย่างพบว่า ดื้อต่อยา
ampicillin คิดเป็ นร้อยละ 93.8 แต่ไม่ด้ือกับยา chloramphenicol, norfloxacin, ofloxacin, cotrimoxazole และ
tetracycline (ร้อยละ 0)
การวิจยั ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า

ความชุกของการพบเชื้อก่อโรคอุจจาระร่ วงหรื ออาหารเป็ นพิษใน

หอยแครงมีสูง โดยเฉพาะ V. parahaemolyticus ที่ตรวจพบจากทุกตัวอย่าง วิธี duplex PCR ให้ผลการ
ตรวจที่มีความไวและความจําเพาะสูงกว่าวิธีเพาะเชื้อมาก รวมทั้งใช้เวลาในการตรวจที่รวดเร็ว จึงเหมาะสม
ที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อก่อ
โรคอุจจาระร่ วงให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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Abstract
The objective of this study is to investigate the prevalence of V. cholerae, V. parahaemolyticus,
Salmonella spp. and Shigella spp. in 161 cockle samples that were collected between March and
November 2010. The samples included the cockles that were exported to Lao People’s Democratic
Republic (68 samples), and were commercially available in Nong Khai (56 samples), Udon Thani (7
samples), and Khon Kaen (30 samples). The samples were detected those bacteria by duplex PCR and
standard culture method. The organisms isolated from cockle were tested with 6 antimicrobial agents by
disk diffusion method. The result showed that V. parahaemolyticus was the most frequently found in 86.3
% by duplex PCR and 65.2 % by culture method. V. cholerae was detected in 71.4% by uniplex PCR,
18.6% by duplex PCR and 1.9 % by culture and Salmonella spp., was detected in 1.2% by uniplex PCR
whereas Shigella spp. were not detected by PCR and culture method. V. parahaemolyticus isolated from
97 cockle samples were resistant to ampicillin (93.8%) but sensitive to chloramphenicol, norfloxacin,
ofloxacin, cotrimoxazole and tetracycline.
The results of this study demonstrate the high prevalence of V. parahaemolyticus in cockles and
indicate that the duplex PCR is an alternative method because it has a highly sensitive, specific and rapid
method compared to the culture method. Therefore, the duplex PCR can be applied for the assessment of
microbiological food safety in order to increase the efficiency in the prevention of the diarrheal outbreak.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1ความสํ าคัญและทีม่ าของการวิจัย
ในปี 2550 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 10 ตุลาคม มีการระบาดของอหิ วาตกโรคในประเทศ
ไทย มีการรายงานพบผูป้ ่ วยในพื้นที่ระบาดใหม่ 29 จังหวัด และเชื้อที่พบเป็ น Vibrio cholerae El Tor
Ogawa ทั้งหมด ยกเว้นจังหวัดลําปางพบการระบาดของเชื้อ Vibrio cholere El Tor Inaba โดยการระบาด
ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด ซึ่งมีพ้นื ที่ติดต่อกันและเริ่ มต้นการระบาดใน
เวลาใกล้เคียงกัน เมื่อศึกษาเพื่อหาแหล่งโรค พบว่าการรับประทานหอยแครงเป็ นปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรค
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (2-6 เท่า) นอกจากนี้ยงั มีรายงานจากองค์การอนามัยโลกประจําประเทศลาวว่ามี
ผูป้ ่ วยอหิวาตกโรคในช่วงเวลาดังกล่าว

ซึ่งการสอบสวนโรคพบว่าอาหารที่สงสัยที่ทาํ ให้เกิดโรคเป็ น

หอยแครงลวกซึ่งเป็ นหอยแครงที่นาํ เข้ามาจากประเทศไทย(ตังคณะกุล,2008)
ปั จจุบนั โรคอาหารเป็ นพิษมีแนวโน้มสูงขึ้น

โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีการระบาด

โรคอาหารเป็ นพิษสูงสุ ด อย่างไรก็ดีการสอบสวน ป้ องกัน และการควบคุมโรคอาหารเป็ นพิษมีขอ้ จํากัด
เนื่องจากในปัจจุบนั การตรวจหาเชื้อโดยวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อซึ่งเป็ นวิธีมาตรฐาน ต้องใช้เวลานานกว่าจะทราบ
ผลว่ามีเชื้อก่อโรคปนเปื้ อนในอาหารที่สงสัยว่าเป็ นสาเหตุของโรคอาหารเป็ นพิษ (อย่างน้อย 3 วัน) ซึ่งทําให้
การป้ องกันและควบคุมโรคไม่สามารถทําได้ทนั ที

โดยเฉพาะอาหารที่มีผจู ้ าํ หน่ายหลายระดับ

เช่น

หอยแครง เชื้อก่อโรคในอาหารจึงสามารถแพร่ กระจายและก่อให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหาร
และนํ้า ดังนั้นการพัฒนาวิธีทาง molecular เช่นวิธี polymerase chain reaction (PCR) ซึ่งจะสามารถทราบผล
ว่าอาหารมีการปนเปื้ อนของเชื้อก่อโรคได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และหากสามารถตรวจเชื้อก่อโรคติดต่อ
ทางอาหารและนํ้าหลายชนิดในตัวอย่างเดียวกันโดยวิธี duplex PCR จะช่วยประหยัดเวลาและสารเคมี
รวมทั้งสามารถควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้อได้ดียง่ิ ขึ้น
สิ่ งที่สาํ คัญในการตรวจหาเชื้อโดยวิธี PCR คือสามารถตรวจหาเชื้ออหิ วาต์ในสภาพมีชีวิต แต่ไม่
เติบโต (dormant stage) ซึ่งตรวจพบว่ามี metabolic และมีการใช้อากาศแต่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงเชื้อ ดังนั้น
ถ้ามีเชื้อในสภาพจําศีลในหอยแครงส่ งออกระหว่างที่ขนส่ ง เชื้อก็สามารถเพิ่มจํานวนจนถึงระดับที่สามารถ
ทําให้ผรู ้ ับประทานอาหารที่ปนเปื้ อนเชื้อ สามารถมีอาการได้ การใช้วธิ ีน้ ีในการตรวจหาเชื้ออหิวาต์ในสภาพ
ส่ งออก จึงมีผลต่อการควบคุมโรคสูงมาก เพราะใช้ในการป้ องกันล่วงหน้า

ซึ่งเชื่อว่าเมื่อมีสภาวะที่

เหมาะสมเชื้อจะสามารถเปลี่ยนจากสภาพจําศีลเป็ นสภาพที่สามารถเพาะเชื้อ และสามารถเพิ่มจํานวนได้ การ
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การศึกษาครั้งนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเฝ้ าระวังเชื้อที่ก่อโรคที่สาํ คัญในหอยแครง คือ Vibrio cholerae
และ Vibrio parahaemolyticus รวมทั้งเชื้อ Salmonella spp.และ Shigella spp. ซึ่งเป็ นสาเหตุของโรคอาหาร
เป็ นพิษที่สาํ คัญในประเทศไทย โดยการพัฒนาวิธี duplex PCR เพื่อตรวจสอบหอยแครงที่ส่งออกไปประเทศ
ลาว และเส้นทางที่หอยแครงส่ งขายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลทาง molecular สําหรับ
เป็ นฐานข้อมูลของเชื้อที่สาํ คัญในหอยแครงที่ส่งออก เพื่อใช้ในการยืนยันเมื่อมีการระบาดจากอาหารส่ งออก
ของประเทศไทย

และทําให้มีขอ้ มูลแหล่งที่มาของเชื้อและหาทางป้ องกันก่อนที่เชื้อจะแพร่ ต่อไป

ซึ่ง

ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศได้ นอกจากนี้ยงั ทราบถึงความชุกของเชื้อที่
ตรวจพบในหอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาครั้งนี้จะช่วยทําให้มีความ
ตระหนักในการพัฒนาการเลี้ยงหอยแครงให้ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมประมงมากยิง่ ขึ้น การศึกษาครั้งนี้
ยังได้ทดสอบการดื้อยาของเชื้อที่พบในหอยแครง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการรักษาที่มีประสิ ทธิภาพและยัง
เป็ นการเฝ้ าระวังการดื้อยาของเชื้ออีกทางหนึ่งด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1. ศึกษาความชุกของเชื้อ Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Salmonella spp. และ Shigella
spp. ในหอยแครงที่ส่งออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และหอยแครงที่จาํ หน่ายใน
จังหวัดหนองคาย อุดรธานี และขอนแก่น
2. พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Salmonella spp. และ Shigella
spp. ในหอยแครงที่ส่งออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และหอยแครงที่จาํ หน่ายใน
จังหวัดหนองคาย อุดรธานี และขอนแก่นโดยวิธี duplex PCR เปรี ยบเทียบกับวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อโดย
วิธีมาตรฐาน
3. ศึกษาคุณสมบัติการดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อที่แยกได้จากหอยแครง ที่ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และหอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี และขอนแก่น
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจยั
ตัวอย่างหอยแครงจํานวน 161 ตัวอย่าง เก็บในช่วงเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
โดยแบ่งกลุ่มหอยแครงเป็ น 4 กลุ่มตัวอย่าง
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1. ตัวอย่างหอยแครงจากฟาร์ม 3 ฟาร์มที่เลี้ยงหอยแครงทางภาคใต้ของไทย ที่ส่งออกไปยังประ
เทศลาว โดยเก็บตัวอย่างหอยแครงเมื่อรถที่บรรทุกหอยแครง ถึงที่จงั หวัดขอนแก่น และหนอง
คายโดยเก็บ 12 ครั้งๆละ 3 ตัวอย่างต่อสถานที่(โดยครั้งที่ 12 เก็บได้ 2 ตัวอย่าง) รวม 68 ตัวอย่าง
2. ตัวอย่างหอยแครงที่จาํ หน่ายในตลาดจังหวัดหนองคาย 7 แห่งได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อ.
ศรี เชียงใหม่, ตลาดโพธิ์ชยั , ตลาดวัดธาตุ, ร้านจําหน่ายอาหารทะเล 1,ร้านจําหน่ายอาหารทะเล2
ตลาดท่าอุดม และตลาดแจ้งสว่าง โดยเก็บตัวอย่าง 8 ครั้งๆ ละ 7 ตัวอย่าง รวม 56 ตัวอย่าง
3. ตัวอย่างหอยแครงที่จาํ หน่ายในตลาดเมืองทองจังหวัดอุดรธานี โดยเกบ็ ตัวอย่าง 7 ครั้งๆละ 1 ตัวอย่างรวม 7 ตัวอย่าง
4. ตัวอย่างหอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดขอนแก่น 3 แห่ง ได้แก่ ตลาด อ.จิระ, ตลาดบางลําพู,
ห้างสรรพสิ นค้า โดยรวม 30 ตัวอย่าง
นําตัวอย่างหอยแครงที่ได้มาศึกษายังห้องปฏิบตั ิการ เพื่อตรวจหาเชื้อ Vibrio cholerae, Vibrio
parahaemolyticus, Salmonella spp. และ Shigella spp. โดยวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานและวิธี PCR
หลังจากนั้นศึกษาคุณสมบัติการดื้อต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบความชุกของเชื้อก่อโรคอุจจาระร่ วงและอาหารเป็ นพิษที่สาํ คัญ ในหอยแครงที่ส่งออก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และหอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี
และขอนแก่น เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุ ข หรื อกรมประมง ให้มีการเฝ้ าระวังการแพร่ กระจายของเชื้อดังกล่าว
2. เป็ นข้อมูลพื้นฐานแก่ประชาชนให้ระมัดระวังการบริ โภคหอยแครงที่ปรุ งสุ กๆ ดิบๆ ที่อาจเสี่ ยง
ต่อโรคอาหารเป็ นพิษหรื ออุจจาระร่ วง
3. เป็ นแนวทางที่จะเสนอแนะแก่ผทู ้ ี่ทาํ ฟาร์มเลี้ยงหอยแครง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การปรับปรุ งระบบการเลี้ยงหอยแครงให้เป็ นไปตามมาตรฐาน เพื่อผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพถูก
สุ ขอนามัยปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น เป็ นที่ตอ้ งการทั้งในและต่างประเทศ
4. สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อก่อโรคแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ระบาดวิทยา
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โรคที่เกิดจากอาหารเป็ นสื่ อ (Foodborne disease) เป็ นอุบตั ิการณ์ที่มีแนวโน้มสู งขึ้นทัว่ โลก
(Garbutt, 1997) ทั้งในประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยด้วย โรคที่เกิดจากอาหารเป็ นสื่ อ
นี้แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ตามสาเหตุการเกิด ได้แก่ 1) infections 2) intoxication 3) metabolic food
disorder 4) allergies และ 5) idiosyncratic illnesses (cliver & Riemann, 2002)

World Health

Organization ได้ให้ความหมายของโรคอาหารเป็ นพิษ (food poisoning) ว่า เป็ นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ
(infections) หรื อเกิดจากสารพิษ (toxin) เนื่องจากบริ โภคนํ้าและอาหารที่ปนเปื้ อน (WHO, 1998) จากผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุ ข รายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็ นพิษและ
พบว่าสาเหตุของโรคอาหารเป็ นพิษส่ วนใหญ่เกิดจากการปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรี ย (ร้อยละ 54.7) สาเหตุอื่นๆ
พบได้นอ้ ย ได้แก่ การปนเปื้ อนสารเคมี (ร้อยละ 12.1) พิษจากพืช (ร้อยละ 12.1) พิษจากสัตว์ (ร้อยละ 2.1)
ไม่ทราบสาเหตุ (ร้อยละ 19.0) ถ้าโรคอาหารเป็ นพิษนั้นเกิดจากการที่ร่างกายบริ โภคอาหารที่มีการปนเปื้ อน
ของสารพิษที่เชื้อจุลินทรี ยส์ ร้างขึ้นและปล่อยออกมาในอาหารเข้าไป เรี ยกว่า bacterial food intoxication
ส่ วนโรคอาหารเป็ นพิษที่เกิดจากการบริ โภคอาหารซึ่งปนเปื้ อนตัวเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่มีชีวติ เข้าไป แล้วทําให้เกิด
อาการแสดงของโรคกระเพาะอาหารและลําไส้อกั เสบเฉียบพลัน เรี ยกว่า bacterial food infection (Garbutt,
1997) บางรายงานได้กล่าวถึงโรคอาหารเป็ นพิษที่มีแบคทีเรี ยเป็ นสาเหตุ ว่าเป็ นภาวะที่กระเพาะอาหารและ
ลําไส้อกั เสบเฉี ยบพลัน จะแสดงอาการครั้งแรกหลังจากบริ โภคอาหารที่ปนเปื้ อนสารพิษที่เชื้อสร้างขึ้นหรื อ
ปนเปื้ อนตัวเชื้อจุลินทรี ยภ์ ายใน 2-3 ชัว่ โมง หรื อ 2-3 วัน ทั้งนี้ข้ ึนกับอัตราการเจริ ญของเชื้อก่อโรค (Eley,
1996)
โรคกระเพาะอาหารและลําไส้อกั เสบเฉียบพลัน (gastroenteritis) เป็ นโรคในระบบทางเดินอาหาร มี
ลักษณะอาการที่สาํ คัญคือ ท้องร่ วง อาเจียน ปวดท้อง (Eley, 1996; Garbutt, 1997) และอาจมีอาการไข้ร่วม
ด้วยหรื อไม่กไ็ ด้ อาการท้องร่ วง คือภาวะที่การดูดซึมนํ้าและเกลือแร่ ผดิ ปกติ ทําให้สูญเสี ยของเหลวออก
จากร่ างกายหรื อถ่ายเป็ นนํ้าหรื ออาจเกิดเนื่องจากการบุกรุ กผนังลําไส้ทาํ ให้ mucosal cell ถูกทําลายทําให้เกิด
การอักเสบของลําไส้ (Eley, 1996) นอกจากนี้องค์การอนามัยโลก ได้กาํ หนดคําจํากัดความของ โรคอุจจาระ
ร่ วงว่า เป็ นภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเป็ นนํ้ามากกว่า 3 ครั้งต่อวัน หรื อถ่ายมูกหรื อปนเลือด อย่างน้อย 1 ครั้ง
ใน 24 ชัว่ โมง
ในชวงทศวรรษที่ผานมาของประเทศไทย อุบตั ิการณของโรคอาหารเปนพิษและโรคอุจจาระร่ วงสูง
เป็ นอันดับต้นๆ ของโรคที่มีการเฝ้ าระวังและยังเป็ นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสําคัญ เมื่อพิจารณาจากข้อมูล
การเฝ้ าระวังโรคที่สาํ นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า ตั้งแต่ปี 2537 เป็ นต้น
มาอุบตั ิการณของโรคอาหารเปนพิษมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

และในปี 2547 สํานักระบาดวิทยาได้รับ
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2.2 แบคทีเรียทีท่ าํ ให้ เกิดโรคอุจจาระร่ วงหรืออาหารเป็ นพิษ
Vibrio cholerae
เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบ

รู ปร่ างท่อน

สามารถเจริ ญได้ท้ งั ในสภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน

(facultative anaerobic) ไม่สร้างสปอร์ มีเอนไซม์ oxidase (Eley, 1996) มีแหล่งอาศัยอยูใ่ นนํ้า (aquatic
water) เป็ นสาเหตุของอหิ วาตกโรค (cholerae) ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ น water-borne disease ติดต่อจากการสัมผัส
นํ้าที่ปนเปื้ อนเชื้อไปยังมือ (Garbutt, 1997) V. cholerae แบ่งออกเป็ น 2 serogroups คือ V. cholerae O1
และ O139 (Chomvarin et al., 2007) โดย V. cholerae O1 จําแนกออกเป็ น 2 biotype คือ classical และ
El Tor และจําแนกเป็ น2 serotypes คือ Inaba และ Ogawa ส่ วน V. cholerae สายพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ทาํ
ปฏิกิริยาเกาะกลุ่ม (agglutination) กับ O group1 antiserum จัดว่าเป็ น non-O1 หรื อ non-agglutinating
vibrios (NAGs) โดยส่ วนใหญ่ non-O1 strains จะทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารและลําไส้อกั เสบและติด
เชื้อในกระแสเลือด (septicemia) ในคน รายงานการระบาดของเชื้อ V. cholerae ในปี 1961 การระบาดทัว่
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ดังนั้นในการศึกษานี้จึงตรวจหายีน ompW ซึ่ง encode เป็ น outer membrane protein มีบทบาทช่วย
ในการเกาะติด (adhere) และช่วยส่ งเสริ มให้เชื้อเจริ ญได้ดีในโฮสต์และสภาวะแวดล้อม (Sharma &
Chaturvedi, 2006) และเป็ นยีนที่จาํ เพาะสําหรับเชื้อ V. cholerae และยีน rfb ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์
“O” antigen ที่ช่วยจําแนกว่าเป็ น O1 หรื อ non-O1 (Singh et al., 2002)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข (พฤศจิกายน 2546) ได้กาํ หนดคุณภาพอาหาร
ทางด้านจุลชีววิทยาเพื่อให้ปลอดภัยต่อการบริ โภคว่า อาหารดิบ อาหารทะเลที่เตรี ยมเพื่อบริ โภคดิบ
เช่น ปลา กุง้ ปลาหมึก หอยดิบ มีค่ามาตรฐานของ V. cholerae คือ ต้องไม่พบในตัวอย่างอาหาร 25
กรัม
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Vibrio parahaemolyticus
เป็ นแบคที เ รี ย แกรมลบ รู ป ร่ า งท่ อ น สามารถเจริ ญ ได้ท้ ัง ในสภาวะที่ มี แ ละไม่ มี อ อกซิ เ จน
(facultative anaerobic) ไม่สร้างสปอร์ มีเอนไซม์ oxidase เช่นเดียวกับ V. cholerae จัดเป็ น enteric
bacteria ที่ทาํ ให้เกิดโรคกระเพาะอาหารและลําไส้อกั เสบเฉียบพลันในคน เมื่อบริ โภคเนื้ อดิบหรื ออาหาร
ทะเลสุ กๆดิบๆ (Asim K. Bej, 1999; DePaola et al., 1990) โดยเชื้อมีระยะเวลาการฟักตัวประมาณ 1224 ชัว่ โมง ปริ มาณเชื้อที่ทาํ ให้เกิดโรค คือ 105-107 cells ส่ วนใหญ่มีถิ่นอาศัยอยูใ่ นนํ้าเค็ม จึงจัดเป็ น
halophilic bacteria โดยเชื้อมักปนเปื้ อนในอาหารทะเล เช่น ปลา หอย หรื ออาจเกิดจากการปนเปื้ อนข้าม
(cross contamination) ไปยังอาหารอื่น เช่น ผัก ได้ (Garbutt, 1997) เนื่ องจากเชื้อสามารถบุกรุ ก mucosal
ได้โดยตรง อีกทั้งยังมีความสามารถ ในการผลิตสารพิษต่างๆ ได้แก่ thermolabile hemolysin (TLH) ซึ่ง
ถูก encode โดยยีน tl และ thermostable direct hemolysin (TDH) มีขนาดประมาณ 46 kDa ถูก encode
โดยยีน tdh ซึ่ งอยูบ่ นโครโมโซม TDH มีคุณสมบัติสาํ คัญคือ สามารถทําให้เม็ดเลือดแดงแตก ทําให้
เกิดรู และเป็ นพิษต่อเซลล์ แต่ทนความร้อนได้ดี นอกจากนี้ มีบางงานวิจยั รายงานว่า TDH จะทําลาย
microtubule cytoskeleton และการนําไอออนเข้าสู่ เซลล์ (ion influx) (Vongxay et al., 2008) V.
parahaemolyticus ที่มีความรุ นแรงในการก่อโรคส่ วนใหญ่จะให้ผลการทดสอบ Kanagawa positive (K+)
และผลิตสารพิษ TDH ส่ วนสายพันธุ์ที่ไม่มีความรุ นแรงในการก่อโรค จะให้ผลการทดสอบ Kanagawa
negative (K-) และผลิตสารพิษ TLH จากการรายงานพบว่า 1% ของเชื้อที่แยกได้จากสิ่ งแวดล้อมและ
100% ของเชื้อที่แยกได้จากผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคกระเพาะอาหารและลําไส้อกั เสบจะให้ผลเป็ น K+ (Jay, 2000)
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Vongxay ซึ่ งศึกษาลักษณะการก่อโรคของ V. parahaemolyticus จาก
ตัวอย่างสิ่ งส่ งตรวจและตัวอย่างอาหารทะเลและพบว่า 84 % ของ clinical isolates ให้ผล tdh positive
ขณะที่ seafood isolates ให้ผล tdh positive เพียง 1.57% (Vongxay et al., 2008) ส่ วนยีน tl จะพบใน
V. parahaemolyticus ทุก strains (ong-Kyung Lee, 2008) การตรวจหาเชื้อ V. parahaemolyticus ในสิ่ ง
ส่ งตรวจจากผูป้ ่ วยและตัวอย่างอาหารทะเลโดยใช้ยนี เป้ าหมาย 3 ยีน ได้แก่ tl , tdh และ trh ซึ่งจะถูก
encode เป็ น thermolabile hemolysin, thermostable direct hemolysin และ thermostable direct
hemolysin-related protein พบว่า ความไวใน การตรวจพบเชื้ออยูใ่ นช่วง 101- 102 cfu ต่อ 10 g ของ
ตัวอย่างหอยนางรมที่ถูก enrichment ใน alkaline peptone water และในจํานวนตัวอย่างทั้งหมด 111
ตัวอย่าง สามารถตรวจพบยีน tl ได้ในทุกตัวอย่าง และพบ tdh และ trh จํานวน 60 และ43 isolate
ตามลําดับ
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โดยในการศึ ก ษานี้ เลื อ กใช้ยี น tl เป็ นยี น เป้ าหมายในการตรวจหาเชื้ อ ในตัว อย่า งหอยแครง
เนื่องจากพบใน V. parahaemolyticus ทุกสายพันธุ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข (พฤศจิกายน 2546) ได้กาํ หนดเกณฑ์คุณภาพ
อาหารทางด้านจุลชีววิทยาเพื่อให้ปลอดภัยต่อการบริ โภค โดยกําหนดว่า 1) อาหารดิบ 2) อาหารทะเลที่
เตรี ยมเพื่อบริ โภคดิบ เช่น ปลา กุง้ ปลาหมึก หอยดิบ 3) อาหารปรุ งสุ กทัว่ ไป เช่น ก๋ วยเตี๋ยว ขนมยีน
ยํา 4) อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง มีค่ามาตรฐานของ V. parahaemolyticus คือ ต้องไม่พบในตัวอย่าง
อาหาร 25 กรัม
Salmonella
เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบ รู ปร่ างท่อนสามารถเจริ ญได้ท้ งั ในสภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน (facultative
anaerobic) ไม่สร้างสปอร์ เป็ นเชื้อสาเหตุของโรค Salmonellosis โดยปริ มาณเชื้อที่สามารถทําให้เกิดโรค
ประมาณ 106 cells หรื อบางครั้งอาจสูงถึง 108 -109 cells ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สายพันธุ์ของเชื้อและความไวของแต่
ละบุคคล มีระยะฟักตัวประมาณ 12 -36 ชัว่ โมง (Garbutt, 1997) เมื่อแบ่งเชื้อตามคุณสมบัติของแอนติเจน
ต่างๆ ได้แก่ somatic (O) และ flagella (H) antigen สามารถแบ่งได้ถึง 2000 serotypes โดยมีรายงานว่าเชื้อที่
พบปนเปื้ อนในตัวอย่างอาหารและทําให้เกิดการระบาดส่วนใหญ่ในประเทศอเมริ กาและอังกฤษ คือ S.
enteritidis และ S. typhimurium ตามลําดับ มีหลายงานวิจยั ที่ใช้ยนี oriC (origin of DNA replication) เป็ น
ยีนเป้ าหมายในการตรวจหา Salmonella spp. จากตัวอย่างอาหาร โดยวิธี PCR พบว่ามีความจําเพาะต่อเชื้อ
Salmonella spp. (Aabo et al., 1995; Elizaquivel & Aznar, 2008; Zyskind & Smith, 1980)
ในการวิจยั นี้ได้เลือกใช้ oriC gene เป็ นยีนเป้ าหมายเพื่อตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. ในตัวอย่าง
หอยแครง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข (พฤศจิกายน 2546) ได้กาํ หนดคุณภาพอาหาร
ทางด้านจุลชีววิทยาเพื่อให้ปลอดภัยต่อการบริ โภคว่า 1) อาหารดิบ 2) อาหารดิบที่เตรี ยมหรื อปรุ งในสภาพที่
พร้อมบริ โภคทันที เช่น สลัด ส้มตํา 3) อาหารทะเลที่เตรี ยมเพื่อบริ โภคดิบ เช่น ปลา กุง้ ปลาหมึก หอย
ดิบ 4) อาหารหมักพื้นเมืองที่เป็ นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น แหนม ปลาร้า ปลาจ่อม

5) อาหารปรุ งสุ ก

ทัว่ ไป เช่น ขนมยีน ยํา ไส้กรอก ก๋ วยเตี๋ยว ขนม 6) อาหารปรุ งสุ กและแช่เย็น เช่น ขนมจีบ ลูกชิ้น มี
ค่ามาตรฐานของ Salmonella spp. คือ ไม่พบในตัวอย่างอาหาร 25 กรัม ส่ วนเครื่ องดื่มหาบเร่ แผงลอย ต้อง
ไม่พบ Salmonella spp. ต่อ 50 มล. ของเครื่ องดื่ม
Shigella
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เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบรู ปร่ างท่อน สามารถเจริ ญได้ท้ งั ในสภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน (facultative
anaerobic) ไม่สร้างสปอร์และไม่เคลื่อนที่ จําแนกออกเป็ น 4 serogroups ตามโครงสร้างของแอนติเจนและ
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของเชื้อ ได้แก่ S. dysenteriae (groupA), S. flexneri (group B) , S. boydii (group C)
และ S. sonnei (group D) เป็ นเชื้อสาเหตุของโรคบิดไม่มีตวั (Bacillary dysentery หรื อ Shigellosis) สามารถ
เข้าสู่ ร่างกายได้โดยการรับประทานอาหารหรื อนํ้าดื่มที่มีเชื้อปนเปื้ อน โรคบิดนี้จะมีระยะฟักตัวนาน 1-4 วัน
หลังจากได้รับเชื้อและก่อให้เกิดการแสดงอาการทางคลินิก เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน อุจจาระเหลวเป็ น
นํ้าและมีมกู เลือดปน (จริ ยา ชมวาริ นทร์ และคณะ., 2542) เนื่องจากเชื้อมีความสามารถในการก่อโรคได้โดย
อาศัยกลไกหลัก คือ การบุกรุ กเนื้อเยือ่ (invasiveness) โดยเชื้อจะมีการแสดงออกของ invasion plasmid
antigen ซึ่ง encode โดยยีน ipa (Schaechter et al., 1993) ทําให้เชื้อบุกรุ กเข้าฝังตัวเจริ ญอยูใ่ นเซลล์เยือ่ เมือก
ของลําไส้ใหญ่ แล้วบุกรุ กลามไปยังเซลล์ขา้ งเคียงและแบ่งตัวเพิ่มจํานวน เป็ นผลให้เกิดการอักเสบของลําไส้
ใหญ่เฉียบพลัน นอกจากนั้นเชื้อ S. dysenteriae type 1 ยังสามารถสร้างเอกโซทอกซิน ที่เรี ยกว่า Shiga toxin
ซึ่งมีฤทธิ์เป็ นทั้ง enterotoxin neurotoxin และ cytolyxin จึงทําให้เกิดโรครุ นแรงกว่าชนิดอื่นๆ (จริ ยา ชมวาริ
นทร์ และคณะ, 2542) โดยปริ มาณเชื้อ S. dysenteriae ที่สามารถทําให้เกิดโรคคือประมาณ 10 cells
(Garbutt, 1997; Jay, 2000) ส่ วน S. flexneri และ

S. sonnei ประมาณ 102-104 cells รายงานอาหารที่

เสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนเชื้อ Shigella ได้แก่ นํ้านมดิบ ผักสด ผลไม้ สลัด หอย เนื้อไก่ (Garbutt, 1997; Jay,
2000) และอาหารทะเล ซึ่งการปนเปื้ อนส่ วนใหญ่เกิดจากสุ ขอนามัยส่ วนบุคคลไม่ดี (Uyttendaele et al.,
2001) ปั จจุบนั วิธีการที่น่าเชื่อถือสําหรับตรวจหา Shigella ในอาหารยังเป็ นไปได้ยาก (Uyttendaele et al.,
2001) อีกทั้ง Shigella spp. ยังสามารถรอดจากการตรวจหาด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อแบบดั้งเดิม (culture
method) ได้เนื่องจาก 1) ความไวในการตรวจด้วยวิธี culture ค่อนข้างตํ่า 2) เชื้อก่อโรคมีปริ มาณน้อย หรื อ
3) สภาวะแวดล้อมต่างๆ เช่น อุณหภูมิ pH ไม่เหมาะสม (Vu et al., 2004) ดังนั้นจึงได้พฒั นามาใช้วธิ ี
PCR เพื่อตรวจหายีนที่จาํ เพาะของเชื้อ โดยในรายงานส่ วนใหญ่ซ่ ึงตรวจหาเชื้อทั้งในตัวอย่างอาหาร และใน
สิ่ งส่ งตรวจทางการแพทย์จะใช้ยนี เป้ าหมายคือ invasion plasmid antigen H (ipaH) (Kong et al., 2002; Vu
et al., 2004; Y. Li, 2005) ซึ่งการตรวจพบยีนนี้จะใช้ในการวินิจฉัยการถ่ายเป็ นมูกเลือด (dysentery) โดย
ipaH gene จะพบใน Shigella ทั้ง 4 สปี ชีส์ รวมทั้งสามารถตรวจพบใน enteroinvasive Escherichia coli
(EIEC) ได้ดว้ ย โดยมีรายงานว่าการพบเชื้อ EIEC ใน fecal specimen พบได้นอ้ ย แต่ส่วนใหญ่จะเป็ น
Shigella เมื่อเทียบกับวิธีเพาะเชื้อ (Vu et al., 2004) จากการตรวจหาเชื้อ E. coli O157:H7, S. typhimurium
และ S. flexneri ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อ (ready-to-eat meat products) ด้วยวิธี duplex PCR โดยใช้ ipaH
เป็ นยีนเป้ าหมายสําหรับตรวจหา S. flexneri พบว่า ความไวในการตรวจพบเชื้อประมาณ 0.2 log10 CFU/g
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ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้ใช้ยนี เป้ าหมายคือ invasion plasmid antigen H (ipaH)
เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารซึ่งกําหนดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กระทรวง

สาธารณสุ ข (พฤศจิกายน 2546) สําหรับเชื้อ Shigella spp. ไม่ได้ระบุไว้แน่ชดั แต่อาจจะรวมอยูใ่ น
เชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ทาํ ให้เกิดโรค ซึ่งต้องไม่พบในตัวอย่างอาหารนั้น
2.3 วิธีในการตรวจหาเชื้อก่ อโรคโรคอุจจาระร่ วงหรืออาหารเป็ นพิษ
วิธีการดั้งเดิมที่ใช้ในการตรวจหาและนับจํานวนแบคทีเรี ยก่อโรค อาศัยพื้นฐานของการเพาะเลี้ยง
บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เป็ นอาหารคัดเลือกเชื้อที่ตอ้ งการ (selective media) จากนั้นจึงระบุเชื้อโดยวิธีทดสอบ
คุณสมบัติทางชีวเคมี (biochemical method) แต่เนื่องด้วยวิธีการเหล่านี้มีขอ้ ด้อยหลายประการ (Kong et al.,
2002) เช่น 1) เชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคนั้นมีจาํ นวนน้อยทําให้ตรวจไม่พบเชื้อในตัวอย่าง ซึ่งทําให้เกิดการ
รายงานผลผิดพลาด 2) วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อแบบวิธีมาตรฐานใช้เวลานาน (A. Jofre, 2005; Chomvarin et al.,
2007; Y. Li, 2005) และสามารถตรวจเชื้อก่อโรคได้เพียงชนิดเดียว (monospecific) จึงจัดเป็ น low
throughput method และ 3) เชื้อก่อโรคหลายชนิดไม่สามารถเจริ ญได้หรื อเจริ ญเติบโตได้ไม่ดีเมื่อนํามา
เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งแตกต่างจากเมื่ออยูใ่ นสภาวะแวดล้อมทัว่ ไป เรี ยกว่า viable but not
culturable (VBNC) ดังนั้นปัจจุบนั จึงได้พฒั นาวิธีการที่มีประสิ ทธิภาพและสามารถตรวจหาเชื้อก่อโรคได้
รวดเร็ ว โดยวิธี polymerase chain reaction (PCR) เป็ นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไป เนื่องจากเป็ นวิธีที่
น่าเชื่อถือ รวดเร็ ว มีความจําเพาะ มีความไว (A. Jofre, 2005) แต่อย่างไรก็ตามวิธี conventional PCR นี้กม็ ี
ข้อจํากัด คือ สามารถตรวจหายีนของเชื้อได้เพียงหนึ่งยีนต่อหนึ่ง reaction ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนามาใช้วิธี
duplex PCR ซึ่งสามารถตรวจหาหรื อเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอได้มากกว่าหนึ่งยีนเป้ าหมายใน PCR reaction
เดียว ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาและลดจํานวน reaction ที่ตอ้ งใช้ตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร (A. Jofre,
2005; Elnifro, 2000)
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รู ปที่ 1 แผนผังในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อหาเชื้อก่อโรคอุจจาระร่ วงหรื ออาหารเป็ นพิษในหอยแครง

Experimental Design

12

1.1 Bioinformatic

Blast specificity on
NCBI database

1.2 Artificially inoculated

Sample collection

bacteria in cockles assay

n = 152

Sensitivity test and

Detection of V.cholerae, V.parahaemolyticus,

specificity of PCR

Salmonella spp. and Shigella spp.

Phenotypic methods

Design primers

Detection and
identification by
culture method

The specificity test
of primers with
other bacteria

Genotypic methods

Uniplex
PCR

Duplex
PCR

Comparison
Antimicrobial
susceptibility test

Optimization of
PCR

บทที่ 3
การดําเนินการวิจยั
3.1 รู ปแบบการวิจัย งานวิจยั ประยุกต์ ( Applied research)
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3.2 ขนาดตัวอย่ าง
ตัวอย่างหอยแครง จํานวน 161 ตัวอย่าง เก็บในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2553
โดยแบ่งกลุ่มหอยแครงเป็ น 4 กลุ่มตัวอย่าง
1. ตัวอย่างหอยแครงจากฟาร์ม 3 ฟาร์มที่เลี้ยงหอยแครงทางภาคใต้ของไทย ที่ส่งออกไปยังประ
เทศลาว โดยเก็บตัวอย่างหอยแครงเมื่อรถที่บรรทุกหอยแครง ถึงที่จงั หวัดขอนแก่น และหนอง
คายโดยเก็บ 12 ครั้งๆละ 3 ตัวอย่างต่อสถานที่(โดยครั้งที่ 12 เก็บได้ 2 ตัวอย่าง) รวม 68 ตัวอย่าง
2. ตัวอย่างหอยแครงที่จาํ หน่ายในตลาดจังหวัดหนองคาย 7 แห่งได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อ.
ศรี เชียงใหม่, ตลาดโพธิ์ชยั , ตลาดวัดธาตุ, ร้านจําหน่ายอาหารทะเล 1,ร้านจําหน่ายอาหารทะเล2
ตลาดท่าอุดม และตลาดแจ้งสว่าง โดยเก็บตัวอย่าง 8 ครั้งๆ ละ 7 ตัวอย่าง รวม 56 ตัวอย่าง
3. ตัวอย่างหอยแครงที่จาํ หน่ายในตลาดเมืองทองจังหวัดอุดรธานี โดยเกบ็ ตัวอย่าง 7 ครั้งๆละ 1 ตัวอย่างรวม 7 ตัวอย่าง
4. ตัวอย่างหอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดขอนแก่น 3 แห่ ง ได้แก่ ตลาด อ.จิระ, ตลาดบางลําพู,
ห้างสรรพสิ นค้า โดยรวม 30 ตัวอย่าง
เก็บหอยแครงตัวอย่างละประมาณ 1 กิโลกรัมใส่ ในถุงพลาสติกนํามาศึกษายังห้องปฏิบตั ิการวิจยั
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 ขั้นตอนในห้ องปฏิบตั ิการ
1. การหายีนเป้าหมายและออกแบบ Primer
การหายีนเป้ าหมายที่มีความจําเพาะต่อเชื้อก่อโรคอาหารเป็ นพิษแต่ละสายพันธุ์ เพื่อนํามาออกแบบ
primer สําหรับเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอของเชื้อจุลินทรี ย ์ ดังแสดงในตารางที่ 1 การออกแบบ primer ในการศึกษา
นี้มีท้ งั ที่ได้จากการตีพิมพ์แล้วและถูกออกแบบใหม่โดยใช้โปรแกรม Primer3 (http://fokker.wi.mit.edu/
primer3/input.htm) โดย Primer sequence ที่ถูกเลือกนํามาใช้เหล่านี้ได้ผา่ นการตรวจสอบความจําเพาะโดย
ใช้โปรแกรม Blast ของ NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) และวิเคราะห์ค่า Temperature
Melting

(Tm) อีกทั้งยังตรวจสอบโอกาสการเกิด hairpin,self-dimer,hetero-dimerโดยใช้โปรแกรม

Integrated DNA technologies (http://idtdna.com/analyzer/Application/OligoAnalyzer)
2. การตรวจหายีนโดยวิธี Duplex PCR
2.1 การสกัด DNA
2.1.1 การสกัดดีเอ็นเอจากตัวเชื้อ
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การสกัดดีเอ็นเอ (DNA extraction) ของเชื้อที่ใช้เป็ น control ได้ใช้ชุดสกัดสําเร็ จรู ป โดยการเตรี ยม
ตัวอย่างเชื้ออย่างละ 1 โคโลนี ที่นาํ มาตรวจสอบต้องทําการเพาะเลี้ยงใน Brain heart infusion (BHI) broth
10 ml. และนําไปบ่มในตูบ้ ่มแบบเขย่า (Shaking incubator) ความเร็ วรอบ 200 rpm ที่อุณหภูมิ 37 ๐C , 18 –
24 ชัว่ โมง จากนั้นจึงนํามาสกัดดีเอ็นเอ ซึ่งมีข้นั ตอนการทําโดยย่อคือ ใช้ Suspension ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร
แล้วนําไปปั่น 14,000g เป็ นเวลา 5 วินาที เพื่อให้ตวั เซลล์ตกตะกอน จากนั้นจึงเติม Cell lysis solution
ปริ มาตร 300 ไมโครลิตร แล้วนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 80๐C เป็ นเวลา 5 นาที และเติม RNase a Solution(25
mg/μl) ปริ มาตร 1.5 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 ๐C เป็ นเวลา 30 นาที ทิ้งให้เย็นบน
นํ้าแข็ง จากนั้นเติม Protein precipitation solution ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากันแล้วนําไปปั่นด้วย
ความเร็ ว 14,000g เป็ นเวลา 20 วินาที เพื่อให้โปรตีนตกตะกอน แล้วดูดเอาส่ วนนํ้าใสส่ วนบนซึ่งมีดีเอ็นเออยู่
ใส่ ในหลอด Centrifuge หลอดใหม่ที่บรรจุ 100% Isopropanal (2-proponol) ปริ มาตร 300 μl จากนั้นปั่นด้วย
ความเร็ ว 14,000g เป็ นเวลา 1 นาที เพื่อตกตะกอนดีเอ็นเอ เทนํ้าใสส่ วนบนทิ้ง ล้างตะกอนดีเอ็นเอด้วย 70%
ethanol 300 ไมโครลิตร นําไปปั่นที่ 14,000g เป็ นเวลา 1 นาที เทนํ้าใสส่ วนบนทิ้ง แล้วควํ่าหลอด ปล่อยให้
ตะกอนดีเอ็นเอแห้งประมาณ 5-10 นาที จากนั้นจึงเติม DNA Hydration Solution ปริ มาตร 50 ไมโครลิตร
แล้วนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 65๐C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงหรื อบ่มข้ามคืนที่อุณหภูมิหอ้ งจากนั้นนําดีเอ็นเอที่สกัดได้
เก็บที่อุณหภูมิ -20 ๐C จนกว่าจะนํามาใช้ในการทํา PCR amplification
2.1.2 การสกัดดีเอ็นเอโดยการเติมเชื้อในหอยแครง
เพื่อเป็ นการทดลองว่า การใช้วิธี PCR ตรวจเชื้อในอาหารสามารถทําได้จริ ง จึงได้ทดสอบคือ เตรี ยม
เชื้อความเข้มข้นประมาณ 106 CFU/ml. ใส่ ลงในอาหาร 250 กรัม แล้วนําไปกระตุน้ การเจริ ญของเชื้อใน
อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ จากนั้นนําไปสกัดดีเอ็นเอเหมือนวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น
2.1.3 การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างหอยแครง
ชัง่ ตัวอย่างหอยแครง(เอาเปลือกออกแล้ว) มา 250 กรัม แล้วตัดเป็ นชิ้นเล็กๆ จากนั้นเติมสารละลาย
phosphate buffer 250 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้ว แล้วแบ่งสารละลายแขวนลอยเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรก ดูด
สารละลายแขวนลอยปริ มาตร 1 มิลลิลิตรเพื่อสกัดดีเอ็นเอในสภาวะที่ไม่ enrichment ส่ วนที่ 2 ดูดสารละลาย
แขวนลอยปริ มาตร 20 มิลลิลิตร ใส่ ใน enrichment media โดย V. cholerae และ V. parahaemolyticus ใช้
alkaline peptone water (APW 10X), Salmonella spp. ใช้ Buffer peptone water (BPW) ส่ วน Shigella spp.
ใช้ Shigella broth (SG broth) แล้วนํา BPW และ APW ไปบ่มที่อุณหภูมิ 37๐C ส่ วน SG brothบ่มที่ 42๐C
เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง จากนั้นดูดตัวอย่างอาหารที่ผา่ นการ enrichment แล้ว 1 มิลลิลิตร ใส่ ในหลอด centrifuge
แล้วนําไปสกัดดีเอ็นเอเหมือนวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น
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การทํา DNA amplification
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทํา duplex PCR ใช้ primer sequence และ PCR conditions ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Primer sequence และ PCR conditions สําหรับการเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอของเชื้อ V.cholerae,
V.parahaemolyticus, Salmonella spp. และ Shigella spp.
Amplicon
Organisms

Target gene

Primer sequence (bp)

V. cholerae

ompW

F-5’-GTACTTGCAGCCCTAAGCTC-3’ (20)

(outer membrane

R-5’-GGACCATAAAGGTAGGTGGC-3’ (20)

size (bp)

Reference

307

Warawan

150

Warawan

100

Patricia

protein W )
V.parahaemolyticus

tl
(thermolabile

F-5’-CCACATTAGATTTGGCGAACGA -3’ (22)
R-5’-CAGACAAGCTGTCACCGAGT-3’ (20)

hemolysin)
Salmonella spp.

oriC

F-5’-TTA TTA GGA TCG CGC CAG GC-3’ (20)

(replication origin

R-5’-GGA CCA CGA TCA CCG ATC A-3’ (19)

Elizaquıvel,

sequence)
Shigella spp.

ipaH
(Invasion plasmid

(2008)
F-5’-AGTGCCTCTGCGGAGCTTCG-3’ (20)

232

R-5’-GGAGAGTTCTGACTTTATCCCG-3’ (22)

Jin D.

antigen H)
V. cholerae

V. cholerae O1

ctxA
(cholerae toxin
A subunit)
rfbO1

(2008)
F -5’-TGGTCTTATGCCAAGAGGACA-3’ (21)

517

Bunnapa

639

Modified
from Goel ,
A. K. (2007)

449

Alam, M.
(2006)

R -5’-ATCTTGGAGCATTCCCACAAC-3’(21)
F-5’- TCTATGTGCTGCGATTGGTG -3’(20)
R-5’- ACCCCGAAAACCTAATGTGAG-3’ (21)

V. cholerae O139

rfbO139

Modified of

F-5’- AGCCTCTTTATTACGGGTGG-3’ (20)
R-5’- GTCAAACCCGATCGTAAAGG-3’(20)
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จากตารางที่ 1 องค์ประกอบของ Reaction mixture สําหรับการเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอของเชื้อก่อโรคอาหาร
เป็ นพิษทั้ง 4 ชนิด (ปริ มาตรรวม 50 µl) ความเข้มข้นโดยประมาณประกอบด้วย
- 1X PCR buffer
- 1.5 mM MgCl2
- 200 µM deoxynucleotide triphosphates (dNTPs)
- 0.2 – 0.5 µM ของ Primer แต่ละสาย
- 2.0 – 2.5 U Taq DNA polymerase
- 100 – 200 ng ของ DNA template
- Sterile water (ใช้ในการปรับปริ มาตรและใช้เป็ น negative control)
การตรวจหา PCR product
โดยนํา amplified product ที่ได้ไปแยกด้วย 1.5% agarose gel electrophoresis แล้วย้อมด้วยethidium
bromide จากนั้นจึงนําไปดูภายใต้กล้องซึ่งใช้แสง Ultraviolet(UV) (Imagemaster VDS , Pharmacia Biotech
USA) จะปรากฏแถบ (Band) ดีเอ็นเอให้เห็น ซึ่งตรงกับขนาดของ PCR product ที่ตอ้ งการเมื่อเทียบกับ
Standard marker
2.1.4 การทดสอบความจําเพาะ (Specificity) และความไว (Sensitivity) ของวิธี Duplex PCR
การทดสอบความจําเพาะ (Specificity) ทดสอบความจําเพาะของ Primer ที่ใช้ในการเพิ่มจํานวนยีน
เป้ าหมายของเชื้อแต่ละชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยการใช้ดีเอ็นเอของเชื้อในจีนสั และสปี ชีส์เดียวกัน แต่
หลายสายพันธุ์

นอกจากนั้นยังทดสอบความจําเพาะกับเชื้อต่างจีนสั และต่างสปี ชีส์ดว้ ย

เพื่อตรวจสอบ

ปฏิกิริยาข้าม (Cross reaction) ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้เชื้อ V.cholerae O1, O139, nonO1/nonO139, V.
parahaemolyticus, Salmonella spp., Shigella spp. S.aureus, Aeromonas spp., Plesiomonas spp.,
Klebsiella spp., Campylobacter jejuni 1410, 1810, 1809, V. alginolytius, V. vulnificus, V. mimicus
การทดสอบความไว (Sensitivity) คือ การตรวจสอบปริ มาณดีเอ็นเอหรื อยีนเป้ าหมายน้อยที่สุดที่
สามารถตรวจพบได้ดว้ ยวิธี

PCR

สามารถตรวจทดสอบได้โดยเพาะเลี้ยงจุลินทรี ยใ์ นอาหารเลี้ยงเชื้อที่

เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น ก่อนทําการสกัดดีเอ็นเอแล้วคํานวณความเข้มข้นตํ่าสุ ดของจํานวนเชื้อที่สามารถ
ตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อได้
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3. การตรวจหาเชื้อจุลนิ ทรีย์ในตัวอย่ างอาหาร โดยวิธีเพาะเลีย้ งเชื้อแบบวิธีมาตรฐาน
การตรวจหาและระบุเชื้อ V. cholerae และ V. parahaemolyticus (Chomvarin et al., 2006)
มีวิธีทาํ โดยย่อคือ ชัง่ ตัวอย่างหอยแครงที่แกะเปลือกแล้วมา 250 กรัม ใส่ ในสารละลาย phosphate
buffer saline solution 250 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วดูดสารละลายแขวนลอย 20 ml. ใส่ ใน APW (10X)
pH 8.4 ปริ มาตร 80 มิลลิลิตรผสมให้เข้ากัน แล้วนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 ๐C เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมงจากนั้น นํามา
เพาะเลี้ยง(Subculture) ลงในอาหาร Thiosulfate citrate bile salt sucrose agar (TCBS, Eiken) ซึ่งเป็ น
selective media สําหรับ Vibrio spp. แล้วนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 ๐C เป็ นเวลา 18-24 ชัว่ โมง สังเกตลักษณะ
โคโลนี (typical colony) ของ V. cholerae และ V. parahaemolyticus ซึ่งมีลกั ษณะดังนี้ คือ โคโลนีสีเหลือง
เรี ยบ และโคโลนีขนาดใหญ่สีเขียวแกมนํ้าเงิน ตามลําดับ จากนั้นจึงนําโคโลนีที่ให้ผลบวกมาทดสอบคุณ
สมบัตาทงชีวเคมี(biochemical test) ได้แก่ oxidase test และใช้อาหารทดสอบได้แก่ Triple Sugar Iron (TSI),
Motile-Indole(MI) , Lysine (L) และความสามารถในการเจริ ญในความเข้มข้นต่าง ของเกลือ ( 0, 3, 6, 8,
10 % NaCl)
การตรวจหาและระบุเชื้อ Salmonella spp. (Chomvarin et al., 2006)
วิธีการทําโดยย่อคือ ชัง่ ตัวอย่างหอยแครงที่แกะเปลือกแล้วมา 250 กรัม ใส่ ในสารละลาย phosphate
buffer saline solution 250 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วดูดสารละลายแขวนลอย 20 มิลลิลิตร ใส่ ใน BPW
ปริ มาตร 80 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนํา BPW ไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 ๐C เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง จากนั้นสาร
แขวนลอยจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกนํามาเพาะเลี้ยง(Subculture) ลงในอาหาร SalmonellaShigella (SS) agar และ Xylose lysine deoxycholate (XLD) agar แล้วนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 ๐C เป็ นเวลา
18-24 ชัว่ โมง สังเกตลักษณะโคโลนี (typical colony) ของ Salmonella spp. บน SS agar และ XLD agar ซึ่ง
มีลกั ษณะดังนี้คือ โคโลนีสีดาํ และมีลกั ษณะคล้าย Clear zone รอบๆ โคโลนี และโคโลนีสีแดง ขนาด 3-5
มิลลิเมตร อาจมีหรื อไม่มีสีดาํ ตรงกลางโคโลนี ส่ วนที่สอง ทดสอบความสามารถในการเคลื่อนที่ (Motility)
โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหาร MSRV โดยใช้ pasture pipette ดูดสารแขวนลอยขึ้นมาและหยดลงบน
ผิวหน้าอาหาร MSRV เป็ น 4 มุม ในแนวตั้งฉาก จุดละ 1 หยด แล้วนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 42 ๐C เป็ นเวลา 18-24
ชัว่ โมง สังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของ Salmonella spp. บนอาหาร MSRV ซึ่งมีลกั ษณะคล้าย Precipitin
band จากนั้นจึงนําโคโลนีที่ให้ผลบวกไปเพาะเลี้ยงลงบนอาหาร SS agar และ XLD agar แล้วนําไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 ๐C เป็ นเวลา 18-24 ชัว่ โมง สังเกตลักษณะของโคโลนีที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็ น
Positive colony และนํามาทดสอบคุณสมบัติดา้ นต่างๆ และคุณสมบัติทางชีวเคมี (Biochemical test) โดยใช้
อาหารทดสอบได้แก่ Triple Sugar Iron(TSI) , Motile-Indole(MI) , Lysine (L) , Urea agar และ Citrate(C)
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การตรวจหาและระบุเชื้อ Shigella spp. (Uyttendaele et al., 2001)
วิธีการทําโดยย่อคือ ชัง่ ตัวอย่างหอยแครงที่แกะเปลือกแล้วมา 250 กรัม ใส่ ในสารละลาย phosphate
buffer saline solution 250 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วดูดสารละลายแขวนลอย 20 มิลลิลิตร ใส่ ใน
Shigella broth (SB) ที่มียาปฏิชีวนะ novobiocin ความเข้มข้น 3.0 μg/ml ปริ มาตร 80 มล. ผสมให้เข้ากัน
แล้วนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 42oC เป็ นเวลา 18-20 ชัว่ โมง จากนั้นจึงนํามาเพาะเลี้ยง (subculture) ลงในอาหาร
Salmonella-Shigella (SS) agar และ Xylose lysine deoxycholate (XLD) agar แล้วนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37oC
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง สังเกตลักษณะโคโลนี (typical colony) ของ Shigella spp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ SS agar
(โคโลนีขนาดเล็ก สี ใส ขอบเรี ยบ ผิวหน้านูน ) และ XLD agar (โคโลนีสีแดง ขนาด 2-4 มม. ขอบเรี ยบ
ผิวหน้านูน) จากนั้นจึงนําโคโลนีที่ให้ผลบวก (Positive colony) มาทดสอบคุณสมบัติดา้ นต่างๆ และ
คุณสมบัติทางชีวเคมี (biochemical test) โดยใช้อาหารทดสอบได้แก่ Triple Sugar Iron (TSI), MotileIndole (MI), Lysine (L), Urea agar และ Citrate (C)
4. การทดสอบการดือ้ ของเชื้อจุลนิ ทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
ใช้วิธี Disk agar diffusion เพื่อดูผลของยาปฏิชีวนะในการฆ่าเชื้อหรื อยับยั้งการเจริ ญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรี ย ์ เพื่อแพทย์จะได้เลือกใช้ยาให้ถูกต้องในการรักษาโรค
การเตรี ยมเชื้อจุลินทรี ย ์ มีวิธีการดังนี้คือ นําโคโลนีของเชื้อแต่ละชนิดของเชื้อซึ่งเจริ ญในอาหาร
Blood agar plate จํานวน 3-4 โคโลนี มาเพาะเลี้ยงในหลอดซึ่งบรรจุอาหาร trypticase soy broth ปริ มาตร 4
มิลลิลิตร แล้วนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 ๐C เป็ นเวลา 2-5 ชัว่ โมง จากนั้นปรับเชื้อให้มีความขุ่นเท่ากับ Mc
Farland No.0.5
การทดสอบ ใช้ Swab ปลอดเชื้อจุ่มลงในสารแขวนลอยของเชื้อที่เจือจางแล้วนํามาป้ ายลงบน
ผิวหน้าอาหาร Mueller-Hinton agar (หนา 4 มิลลิเมตร) เป็ น 3 ระนาบ ทิ้งให้ Plate แห้งแล้วจึงวาง Disk ที่มี
ตัวยาชนิดต่างๆ ลงผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อโดยใช้ปากคีบ (Forcep) ที่ปราศจากเชื้อ จากนั้นนําไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 ๐C เป็ นเวลา 14-18 ชัว่ โมง
การอ่านผลการทดสอบ วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ Inhibition zone แล้วนําค่าวัดได้ไปเปรี ยบเทียบ
กับค่าในตารางมาตรฐานและรายงานผล โดยรายงานเป็ น Sensitivity (S) , Intermediate sensitive (I) และ
Resistant (R) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ชนิดและความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการทดสอบความไวต่อยาของเชื้อ V.cholerae ,
V. parahaemolyticus, Salmonella spp. และ Shigella spp. และการแปลผลจากขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของ Inhibition zone
ยาปฏิชีวนะ

ความ

เส้นผ่านศูนย์กลาง(Zone diameter)(มม.) และการแปลผล

เข้มข้น

Resistant

Intermediate

Sensitivity

1.Ampicillin (AMP)

10 μg

≤ 13

14-16

≥17

2.Chloramphenicol (C)

30 μg

≤ 12

13-17

≥18

3.Norfloxacin (NOR)

10 μg

≤ 12

13-16

≥17

4.Ofloxacin (OFX)

5 μg

≤ 12

13-15

≥16

5. Trimethoprim-

1.25/23.75

≤ 10

11-15

≥16

≤ 11

12-14

≥15

sulfamethoxazole (SXT)
6.Tetracycline (TE)

μg
30 μg

ที่มา : CLSI , 2007 (Clinical and Laboratory Standards Institute, 2007)
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. หาเปอร์เซ็นต์การตรวจพบเชื้อ V.cholerae ,V. parahaemolyticus, Salmonella spp. และ
Shigella spp. โดยวิธี PCR
2. หาเปอร์เซ็นต์การตรวจพบเชื้อ V.cholerae ,V. parahaemolyticus, Salmonella spp. และ
Shigella spp. โดยวิธีเพาะเชื้อ
3. เปรี ยบเทียบเปอร์เซ็นต์การตรวจพบเชื้อ V.cholerae ,V. parahaemolyticus, Salmonella spp.
และ Shigella spp. โดยวิธี PCR และวิธีเพาะเชื้อ
4. หาเปอร์เซ็นต์การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อดังกล่าวในหอยแครงเปรี ยบเทียบกับในผูป้ ่ วย
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บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการตรวจหาเชื้อ V.cholerae, V. parahaemolyticus, Salmonella spp. และShigella
spp. ในตัวอย่างหอยแครงจากฟาร์มเลี้ยงหอยแครงทางภาคใต้ของไทยที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และหอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี และขอนแก่นโดยวิธี duplex PCR
เปรี ยบเทียบกับวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อโดยวิธีมาตรฐาน จากจํานวนตัวอย่างหอยแครงทั้งหมด 161 ตัวอย่าง
(ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน) ให้ผลการพบเชื้อดังนี้
4.1 การพบเชื้อ V. parahaemolyticus ในตัวอย่ างหอยแครง
จากการตรวจหาเชื้อ V. parahaemolyticus โดยวิธีเพาะเชื้อและวิธี PCR ตัวอย่างหอยแครงทั้งหมด
161 ตัวอย่างพบว่า ตรวจพบเชื้อโดยวิธีเพาะเชื้อร้อยละ 65.2 (105/161) ในขณะที่ตรวจด้วยวิธี PCR พบเชื้อ
ร้อยละ 86.3 (139/161) (ตารางที่ 3)
เมื่อพิจารณาถึงสถานที่ในการเก็บตัวอย่าง 4 แห่ งพบว่า หอยแครงจากทั้ง 3 ฟาร์มที่ส่งออกไปยัง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี และขอนแก่น
ตรวจพบเชื้อโดยวิธีเพาะเชื้อร้อยละ 66.2 (45/68), 89.3 (50/56), 71.4(5/7) และ 20(6/30) ตามลําดับ ในขณะ
ที่ตรวจด้วยวิธี PCR พบเชื้อ ร้อยละ 75 ในตัวอย่างหอยแครงจากฟาร์มที่ส่งออกไปประเทศลาว และร้อยละ
100 จากหอยแครงในจังหวัดอุดรธานี และร้อยละ 86.3 จากหอยแครงในจังหวัดขอนแก่น (ตารางที่ 3)
การพบเชื้อ V. parahaemolyticus ในตัวอย่างหอยแครงจากทั้ง 3 ฟาร์มที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเก็บตัวอย่างที่ขอนแก่นและหนองคาย พบว่า เก็บตัวอย่างที่ขอนแก่น ตรวจ
พบเชื้อโดยวิธีเพาะเชื้อร้อยละ 64.7 (22/34) ส่ วนที่หนองคายตรวจพบเชื้อร้อยละ 67.6 (23/34) และเมื่อตรวจ
ด้วยวิธี PCR เก็บที่ขอนแก่นและหนองคายพบเชื้อ ร้อยละ 82.4 (28/34) และร้อยละ 79.4 (27/34) ตามลําดับ
จากการตรวจหาเชื้อ V. parahaemolyticus โดยวิธีเพาะเชื้อและวิธี PCR ในตัวอย่างที่เก็บมาจาก
สภาวะที่ไม่ได้กระตุน้ การเจริ ญของเชื้อ และ สภาวะที่ใส่ อาหารเพือ่ กระตุน้ การเจริ ญของเชื้อเป็ นเวลา 6
ชัว่ โมง (enrichment) พบว่า ตรวจพบเชื้อโดยวิธีเพาะเชื้อในสภาวะที่ไม่กระตุน้ การเจริ ญของเชื้อ ร้อยละ
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หลังจากที่ตรวจไม่พบเชื้อ V. parahaemolyticus ด้วยวิธี duplex PCR จากหอยแครง 4 ตัวอย่าง ได้
นําตัวอย่างดังกล่าวมาตรวจด้วยวิธี uniplex PCR ซึ่งมีความไวกว่าวิธี duplex PCR พบว่า สามารถตรวจพบ
เชื้อจากตัวอย่างหอยแครงทั้ง 4 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 5
4.2 การพบเชื้อ V. cholerae ในตัวอย่ างหอยแครง
จากการตรวจหาเชื้อ V. cholerae โดยวิธีเพาะเชื้อและวิธี PCR ในตัวอย่างหอยแครงทั้งหมด 161
ตัวอย่างพบว่า ตรวจพบเชื้อโดยวิธีเพาะเชื้อร้อยละ 2.0 ( 3/161)โดยพบว่าเป็ น V. cholerae O1 Ogawa จาก 1
ตัวอย่างและ V. cholerae non O1 จาก 2 ตัวอย่างซึ่งเป็ นตัวอย่างหอยแครงจากฟาร์มที่จะส่ งออกประเทศลาว
ในขณะที่ตรวจด้วยวิธี PCR พบเชื้อ V. cholerae ร้อยละ 72.0 (111/161) โดยพบเชื้อในหอยแครงจากฟาร์มที่
ส่ งออกไปประเทศลาว ร้อยละ 76.5 (52/68) จากตัวอย่างหอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดหนองคาย พบเชื้อ
ร้อยละ 66.1 (37/56) หอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดอุดรธานี พบเชื้อร้อยละ 57.1 (4/7) และหอยแครงที่
จําหน่ายในจังหวัดขอนแก่น พบเชื้อร้อยละ 73.3 (22/30) (ตารางที่ 3) โดยพบว่าเป็ น V.cholerae O1 ร้อยละ
52.4 (11/21)
4.3 การพบเชื้อ Salmonella spp. ในตัวอย่ างหอยแครง
จาการตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. ในตัวอย่างหอยแครงโดยวิธีเพาะเชื้อและวิธี PCR ในตัวอย่าง
หอยแครงทั้งหมด 161 ตัวอย่างพบว่า ตรวจไม่พบเชื้อ Salmonella spp. โดยวิธีเพาะเชื้อ ในขณะที่ตรวจพบ
เชื้อ 1.3% เมื่อตรวจด้วยวิธี PCR (ตารางที่ 3)
4.4 การพบเชื้อ Shigella spp. ในตัวอย่ างหอยแครง
จาการตรวจหา Shigella spp. ในตัวอย่างหอยแครงโดยวิธีเพาะเชื้อและวิธี PCR ในตัวอย่างหอยแครง
ทั้งหมด 161 ตัวอย่างพบว่า ตรวจไม่พบเชื้อจากทั้ง 161 ตัวอย่าง (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ผลการตรวจนับจํานวนเชื้อทั้งหมด (Total plate count, mean) และจํานวนการตรวจพบเชื้อ
V.cholerae, V. parahaemolyticus, Salmonella spp. และ Shigella spp. ในตัวอย่างหอยแครง
Total plate
count
Source of cockles

No.

(mean)

11

1.2 ฟาร์มที่ 1 เก็บที่ หนองคาย

จํานวน (ร้อยละ) การพบเชื้อ
V.cholerae

V. parahaemolyticus

Salmonella spp.

Shigella spp.
culture PCR

culture

PCR

culture

PCR

culture

PCR

3.2 x 102

1(9.1)

8(72.7)

6(54.5)

9(81.8)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

11

6.3 x 10

2

1(9.1)

10(90.9)

8(72.7)

10(90.9)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

1.3 ฟาร์มที่ 2 เก็บที่ ขอนแก่น

11

3.9 x 102

1(9.1)

8(72.7)

9(81.8)

10(90.9)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

1.4 ฟาร์มที่ 2 เก็บที่ หนองคาย

11

4.7 x 102

0(0)

9(81.8)

7(63.6)

8(72.7)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

1.5 ฟาร์มที่ 3 เก็บที่ ขอนแก่น

12

1.3 x 103

0(0)

9 (75)

7(58.3)

9 (75)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

1.6 ฟาร์มที่ 3 เก็บที่ หนองคาย

12

2.7 x 103

0(0)

8 (66.7)

8 (66.7)

9 (75)

0(0)

1(8.3)

0(0)

0(0)

รวม

68

9.8 x 102*

3(4.4)

52(76.5)

51(66.2)

51(75)

0(0)

1(1.5)

0(0)

0(0)

2. หอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดหนองคาย
2.1 จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ
อ. ศรี เชียงใหม่

8

4.5 x 102

0(0)

7(87.5)

7(87.5)

8(100)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

2.2 ตลาดโพธิ์ชยั

8

7.7 x 10

4

0(0)

6(75)

7(87.5)

8(100)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

2.3 ตลาดวัดธาตุ

8

1.7 x 106

0(0)

6(75)

7(87.5)

8(100)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

2.4 ร้านจําหน่ายอาหารทะเล 1

8

1.2 x 103

0(0)

5(62.5)

8(100)

8(100)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

2.5 ร้านจําหน่ายอาหารทะเล 2

8

1.2 x 103

0(0)

7(87.5)

7(87.5)

8(100)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

2.6 ตลาดคิวรถไฟ

8

5.5 x 105

0(0)

6(75)

6(75)

8(100)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

2.7 ตลาดแจ้งสว่าง

8

7.6 x 104

0(0)

4(50)

8(100)

8(100)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

56

3.5 x 105*

0(0)

37(66.1)

50(89.3)

56(100)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

7

1.6 x 105

0(0)

4(57.1)

4(57.1)

4(100)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

4.1 ตลาด อ. จิระ

6

4.6 x 107

0(0)

3(50)

2(100)

1(100)

0(0)

1(16.7)

0(0)

0(0)

4.2 ตลาดบางลําพู

11

3.2 x 103

0(0)

9(81.8)

1(9.1)

1(100)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

4.3 ห้างสรรพสิ นค้า

13

2.9 x 106

0(0)

10(76.9)

3(23.1)

1(100)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

รวม

30

1.6 x 107*

0(0)

22(73.3)

6(20)

3(100)

0(0)

1(3.3)

0(0)

0(0)

รวมตัวอย่างหอยแครงทั้งหมด

161

1.3 x 106*

3(1.9)

115(71.4) 105(65.2)

139(86.3)

0(0)

2(1.2)

0(0)

0(0)

1. หอยแครงจากฟาร์มส่ งออกประเทศลาว
1.1 ฟาร์มที่ 1 เก็บที่ ขอนแก่น

รวม
3. หอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดอุดรธานี
ตลาดเมืองทอง
4. หอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดขอนแก่น

*ค่าเฉลี่ยของเชื้อ
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ตารางที่ 4 การตรวจพบเชื้อ V. parahaemolyticus โดยวิธีเพาะเชื้อและวิธี PCR ในสภาวะที่ไม่กระตุน้ การ
เจริ ญของเชื้อ และกระตุน้ การเจริ ญของเชื้อ ตัวอย่างหอยแครงก่อนตรวจวิเคราะห์
จํานวน (ร้อยละ) การพบเชื้อ V. parahaemolyticus
จํานวน
เพาะเชื้อ
PCR
แหล่งตัวอย่างหอยแครง
ตัวอย่าง ไม่กระตุน้ การ กระตุน้ การ ไม่กระตุน้ การ กระตุน้ การ
เจริ ญของเชื้อ เจริ ญของเชื้อ เจริ ญของเชื้อ เจริ ญของเชื้อ
1. หอยแครงจากฟาร์มส่ งออกประเทศลาว
68
22 (32.4)
45 (66.2)
40 (58.8)
55 (80.9)
2. หอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดหนองคาย
56
36 (64.2)
50 (89.3)
56 (100)
56 (100)
3. หอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดอุดรธานี
7
4 (57.1)
4 (57.1)
5 (71.4)
7 (100)
4. หอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดขอนแก่น
30
3 (10)
5 (16.7)
19 (63.3)
22 (73.3)
รวม 161
64 (40.4)
104 (64.6)
120 (74.5)
140 (87)

ตารางที่ 5 การตรวจพบเชื้อ V. parahaemolyticus ในตัวอย่างหอยแครง โดยวิธี uniplex PCR
และวิธี duplex PCR
จํานวน (ร้อยละ) การพบเชื้อ
V. parahaemolyticus
โดยวิธี duplex PCR

จํานวน (ร้อยละ)
การพบเชื้อ
V. parahaemolyticus
โดยวิธี uniplex PCR

รวม

พบเชื้อ

พบเชื้อ
74 (94.9)

ไม่พบเชื้อ
4 (5.1)

78 (100)

ไม่พบเชื้อ

0 (0)

0 (0)

0 (0)

74 (94.9)

4 (5.1)

78

รวม
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4.4 การทดสอบการดือ้ ของเชื้อจุลนิ ทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ
จากผลการเพาะเชื้อที่พบเชื้อ V. parahaemolyticus จากตัวอย่างหอยแครง 61 ตัวอย่างเมื่อนําเชื้อ
ดังกล่าวมาทดสอบการดื้อของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ 6 ชนิด ได้แก่ ampicillin (AMP), chloramphenicol (C),
norfloxacin (NOR), ofloxacin (OFX), trimethoprim-sulfamethoxazole (SXT) และ tetracycline (TE) พบว่า
เชื้อดื้อกับยา ampicillin ร้อยละ 93.8(91/97) ในขณะที่เชื้อไม่ด้ือกับยา chloramphenicol, trimethoprimsulfamethoxazole, tetracycline และยาในกลุ่ม fluoroquinolones ซึ่งได้แก่ norfloxacin, ofloxacin (ร้อยละ0
(0/97) (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบการดื้อของเชื้อ V. parahaemolyticus ต่อยาปฏิชีวนะ 6 ชนิด
จํานวน (ร้ อยละ) เชื้อ V. parahaemolyticus ที่ดอื้ กับยาปฏิชีวนะ 6 ชนิด
แหล่งทีเ่ ก็บหอยแครง
1. หอยแครงจากฟาร์ม
ส่ งออกประเทศลาว
2. หอยแครงที่จาํ หน่าย
ในจังหวัดหนองคาย
3. หอยแครงที่จาํ หน่าย
ในจังหวัดขอนแก่น
4. หอยแครงที่จาํ หน่าย
ในจังหวัดอุดรธานี
รวม

จํานวนเชื้อ
ทีแ่ ยกได้

AMP

C

NOR

OFX

SXT

TE

38

35(92.1)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

50

47(94)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

6

6(100)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

3

3(100)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

97

91(93.8)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

AMP: ampicillin; C: chloramphenicol; NOR: norfloxacin; OFX: ofloxacin;
SXT;trimethoprim-sulfamethoxazole; TE: tetracycline
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บทที่ 5
สรุ ปและอภิปรายผล
จากการตรวจหาเชื้อ V.cholerae, V. parahaemolyticus, Salmonella spp. และShigella spp. ใน
ตัวอย่างหอยแครงจากฟาร์มเลี้ยงหอยแครงทางภาคใต้ของไทยที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และหอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี และขอนแก่นโดยวิธี duplex PCR
เปรี ยบเทียบกับวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อโดยวิธีมาตรฐานนั้นสรุ ปได้ดงั นี้
ความชุกในการพบเชื้อ V. parahaemolyticus ในตัวอย่างหอยแครง สูงถึงร้อยละ 65.2 (105/161)
เมื่อตรวจด้วยวิธีเพาะเชื้อและร้อยละ 86.3 (139/161) เมื่อตรวจด้วยวิธี PCR ซึ่งเมื่อเทียบกับการศึกษาของ
Thararat Chitov และคณะ (2009) ที่ศึกษาหาเชื้อ Vibiro spp. ในอาหารทะเลสด ที่จาํ หน่ายในจังหวัด
เชียงใหม่โดยโดยวิธีเพาะเชื้อ ตรวจพบ V. parahaemolyticus ร้อยละ 43.6 จาก 118 ตัวอย่าง (Chitov, 2009)
และมีความชุกสูงกว่าการศึกษาของ Jean-Philippe-Rosec และคณะ (2008) ได้ศึกษาตรวจหาเชื้อ V.
parahaemolyticus ใน Shellfish ที่พบเพียงร้อยละ 5.2 (3/57) โดยวิธีเพาะเชื้อ และร้อยละ 43.9 ด้วยวิธี PCR
(Rosec et al., 2009) ซึ่งแสดงถึงหอยแครงที่จาํ หน่ายในเขตจังหวัดหนองคาย อุดรธานี และขอนแก่น มี
ความชุกในการพบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่ วงและอาหารเป็ นพิษสูง

โดยเฉพาะอย่างยิง่ หอยแครงจาก

ฟาร์มที่ส่งออกไปยังประเทศลาว มีความชุกของเชื้อ V. parahaemolyticus สูงถึงร้อยละ 66.2 (45/68) โดยวิธี
เพาะเชื้อ และ ร้อยละ 80.9 (55/68) โดยวิธี PCR รวมทั้งหอยแครงที่จาํ หน่ายในจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็ น
จังหวัดชายแดนที่อยูต่ ิดประเทศลาว มีความชุกของเชื้อ V. parahaemolyticus สูงถึงร้อยละ 89.3 (50/56) โดย
วิธีเพาะเชื้อ และ ร้อยละ 100 (56/56) โดยวิธี PCR ดังนั้นในการบริ โภคหอยแครงควรปรุ งให้สุกก่อน
รับประทานเพือ่ ความปลอดภัยในการบริ โภค
ความชุกในการพบเชื้อ V. cholerae ในตัวอย่างหอยแครง ร้อยละ 71.4 (111/161) เมื่อตรวจด้วยวิธี
PCR และตรวจพบโดยวิธีเพาะเชื้อเพียง ร้อยละ 1.9 (3/161) ทั้งนี้อาจเกิดจากเชื้ออยูใ่ นระยะพัก (resting
state) หรื อระยะ viable but non-culturable (VBNC) state ซึ่งจะไม่สามารถตรวจพบได้ดว้ ยวิธีเพาะเชื้อ แต่
ตรวจพบได้ดว้ ยวิธี PCR โดยเชื้อในระยะดังกล่าวนี้ยงั มีชีวิตอยูแ่ ละอาจก่อโรคได้เมื่อมีสภาวะที่เหมาะสม
หากมียนี ที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรค (Chomvarin et al., 2007) โดยหอยแครง 21 ตัวอย่าง ที่ตรวจพบเชื้อ V.
cholerae นั้นพบว่าเป็ น V. cholerae O1สูงถึงร้อยละ 52.4 (11/21)โดยการตรวจพบเชื้อ V. cholerae ใน
การศึกษานี้มีอตั ราการพบที่สูงเมื่อเทียบกับการศึกษาของ Gitika Panicker และคณะ (2004) ที่ตรวจไม่พบ
เชื้อ V. cholerae ในหอยนางรมด้วยวิธี Duplex PCR (ยีน ompU, toxR, tcpI และ hlyA) ขณะที่การศึกษาของ
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จากการศึกษาครั้งนี้ตรวจพบเชื้อ Salmonella spp., เพียงร้อยละ 1.2% โดยวิธี PCR และไม่พบเชื้อ
Shigella spp. ในตัวอย่างหอยแครง 161 ตัวอย่าง ทั้งโดยวิธีเพาะเชื้อและวิธี PCR ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Vantarakis และคณะ(2000) ที่ศึกษาตรวจหาเชื้อ Shigella spp ในหอยแมลงภู่ในประเทศกรี ซ ซึ่งตรวจ
ไม่พบเชื้อ Shigella spp. (Vantarakis et al., 2000) และจากการศึกษาของ Martinez-Urtaza และคณะ
(2003) ที่ตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. ใน อาหารทะเล ซึ่งตรวจพบเชื้อ Salmonella spp. เพียงร้อยละ 1.8
จาก 2,980 ตัวอย่าง โดยเฉพาะในหอยแครงซึ่งพบว่าตรวจพบเชื้อได้นอ้ ยกว่าอาหารทะเลชนิดอื่น เนื่องจาก
ลักษณะการเจริ ญเติบโต (growing habitat) ของหอยแครงที่ต่างจากสัตว์ทะเลชนิดอื่น (Martinez-Urtaza et
al., 2003)
จากผลการพัฒนาการตรวจหาเชื้อ V.cholerae, V. parahaemolyticus, Salmonella spp. และ Shigella
spp. ในหอยแครงด้วยวิธี duplex PCR ระหว่างยีน ompW ของเชื้อ V.cholerae และยีน tl ของเชื้อ
V.parahaemolyticus และ วิธี duplex PCR ระหว่างยีน ori C ของเชื้อ Salmonella spp. และยีน ipaH ของ
เชื้อ Shigella spp. เปรี ยบเทียบกับวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อนั้นจะเห็นว่า วิธี duplex PCR มีความไวในการตรวจพบ
เชื้อ V.cholerae และ V. parahaemolyticus มากกว่า คือร้อยละ 18.6 (30/161) และร้อยละ 142 (142/134)
ตามลําดับ ในขณะที่วิธีเพาะเชื้อมีความไวในการตรวจพบเชื้อร้อยละ 1.9 (3/161) และ 65.2(105/161)
ตามลําดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบสภาวะที่กระตุน้ การเจริ ญของเชื้อ(enrichment)และไม่กระตุน้ การเจริ ญของเชื้อก่อน
ทําการตรวจนั้นจะเห็นว่า ในสภาวะที่กระตุน้ การเจริ ญของเชื้อ จะมีโอกาสตรวจพบเชื้อได้มากกว่าสภาวะที่
ไม่ได้กระตุน้ การเจริ ญของเชื้อ ทั้งจากวิธีเพาะเชื้อ (จากร้อยละ 40.4 เป็ น 64.6) และวิธี PCR (จากร้อยละ
74.5 เป็ น 87) อย่างไรก็ตาม การตรวจ PCR ในสภาวะที่ยงั ไม่กระตุน้ การเจริ ญของเชื้อ ยังจําเป็ นอยูม่ าก
เนื่องจากผลการตรวจพบเชื้อ V.cholerae ในสภาวะที่ไม่ได้กระตุน้ การเจริ ญของเชื้อ พบร้อยละ 17.9
(24/134) ในขณะที่สภาวะกระตุน้ การเจริ ญของเชื้อตรวจพบเชื้อร้อยละ 0.8 (1/134) กล่าวคือ ที่สภาวะยังไม่
กระตุน้ การเจริ ญของเชื้อ ตรวจพบทั้ง V.cholerae และ V. parahaemolyticus แต่เมื่อ กระตุน้ การเจริ ญของ
เชื้อ แล้ว ตรวจพบเพียง V. parahaemolyticus ซึ่งอาจอธิบายได้วา่ เกิดจากการมีเชื้อหลายชนิดในตัวอย่าง
เดียวกัน เมื่อเชื้อชนิดหนึ่งเพิ่มจํานวนมากกว่าเชื้ออีกชนิดหนึ่งมาก จะทําให้มีโอกาสน้อยในการตรวจพบ
เชื้อที่มีปริ มาณน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Patricia Elizaquivel (2008) ที่ตรวจหาเชื้อ E.coli
0157:H7, Salmonella spp และ S.aureus ในผักสด โดยวิธี Duplex real time PCR ซึ่ง Inoculate เชื้อใน
ปริ มาณที่ต่างกันคือ 10 และ 104 cell/reaction พบว่าตัวอย่างที่มีปริ มาณเชื้อน้อยกว่าไม่สามารถตรวจพบเชื้อ
ได้ (Elizaquivel & Aznar, 2008)
เชื้อ V. parahaemolyticus ที่แยกได้จากการเพาะเชื้อมีการดื้อต่อยา ampicillin ร้อยละ 93.8 (91/97)
ในขณะที่ไม่ด้ือต่อ chloramphenicol, norfloxacin, ofloxacin, trimethoprim-sulfamethoxazole และ
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