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Sensitivity and Validity of Multiplex PCR for Simultaneous Detection of  
Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus in Sea Water 

 
สุรียพร เอี่ยมศรี1  และสุดารัตน สวนจิตร2 

Sureeporn Aeamsri1 and Sudarat Suanjit2 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความไวและความถูกตองของเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารสําหรับการตรวจ

Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus ในน้ําทะเล ยีนเปาหมายสําหรับตรวจสอบ V. parahaemolyticus 

คือ tl (thermolabile hemolysin gene) และ tdh (thermostable direct hemolysin gene) สวนการตรวจสอบ V. 

vulnificus ใชยีนที่เกี่ยวของกับการสราง hemolysin/cytolysin หรือ vvh เปนเปาหมาย พบวาความไวของเทคนิคใน

การตรวจสอบ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus โดยตรงจากน้ําทะเล คือ 100 cfu/ml  การเพ่ิมปริมาณเชื้อ

กอนการทําพีซีอาร 4-6 ชั่วโมง ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการตรวจสอบไดดีข้ึน การศึกษาความถูกตองของเทคนิค

มัลติเพล็กซพีซีอารท่ีพัฒนาขึ้นนี้แสดงใหเห็นวาสามารถนําไปใชไดจริง เม่ือนําเทคนิคดังกลาวมาตรวจสอบการ

ปนเปอนของแบคทีเรียเปาหมายทั้งสองชนิดในน้ําทะเลธรรมชาติควบคูกับการตรวจโดยวิธีด้ังเดิม พบวาเทคนิค

มัลติเพล็กซพีซีอารมีประสิทธิภาพในการตรวจพบเชื้อเปาหมายไดมากกวาวิธีด้ังเดิม ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการ

นําเทคนิคดังกลาวมาใชในการตรวจสอบและเฝาระวังแบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้ในน้ําทะเล  โดยรายงานวิจัยนี้แสดงให

เห็นเปนครั้งแรกของการพัฒนาและใชเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารสําหรับตรวจสอบ V. parahaemolyticus และ V. 

vulnificus พรอมกันในน้ําทะเล ซึ่งทําใหการตรวจสอบเปนไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  

คําสําคัญ : มัลติเพล็กซพซีีอาร  น้ําทะเล, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus 

 

ABSTRACT 
The sensitivity and validity of multiplex PCR for the detection of Vibrio parahaemolyticus and   

Vibrio vulnificus in sea water were pursued. Multiplex reaction was carried out using three sets of primers 

targeting genes encoded thermolabile hemolysin (tl) and thermostable direct hemolysin (tdh) of V. 

parahaemolyticus as well as the one encoded hemolysin/cytolysin (vvh) of V. vulnificus. The sensitivity of 

direct detection of both bacteria in spiked sea water was shown as 100 cfu/ml. The detection efficiency 
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was improved by the addition of 4-6 hour-enrichment step prior to multiplex PCR.  Results analyzed from 

validation assay confirmed the approval of the technique.  Multiplex PCR, which run parallel to the 

conventional method, was subsequently adopted for the detection of both target organisms in natural sea 

water. Detection results indicated the superior of the developed technique, which is highly efficient and 

applicable. This is the first time of report demonstrates the use of multiplex PCR for simultaneous 

detection of V. parahaemolyticus and V. vulnificus in sea water.  This technique could be defined as 

robustness and less time consuming.   

Key Words : multiplex PCR, sea water, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus 
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คํานํา 
Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus เปนแบคทีเรียในวงศ Vibrionaceae ยอมติดสีแกรมลบ 

ตองการเกลือในการเจริญ พบวามีการแพรกระจายอยูท่ัวไปในสิ่งแวดลอมทางทะเล เชน นํ้าทะเล ดินตะกอนและสัตว

ทะเล ซึ่งถือวาเปนแหลงสะสมเชื้อท่ีสําคัญที่นําไปสูการติดเชื้อและการกอโรค (Thompson et al., 2006) แบคทีเรีย

ท้ังสองชนิดนี้มีความสําคัญตอการกอโรคในมนุษย กลาวคือ V. parahaemolyticus กอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ 

(Food poisoning) สําหรับ V. vulnificus เม่ือเขาสูรางกายกอใหเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิต (Primary 

septicemia) หรือพบการติดเชื้อท่ีบาดแผล (Wound infection) ซึ่งอาจพบอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง

ในผูปวยที่มีปญหาระบบภูมิคุมกันบกพรองหรือโรคตับอักเสบเรื้อรัง (Izumiya et al., 2011) โดยทั่วไปแลวการ

ตรวจสอบแบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้ในตัวอยางอาหารทะเลสามารถทําไดโดยใชวิธีการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด

คัดเลือก (Selective media) เชน Thiosulfate citrate bile salt sucrose (TCBS) agar, CHROMagar™ Vibrio และ 

Modified cellobiose-polymyxin B-colistin (mCPC) เปนตน และยืนยันผลดวยการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมีหลาย

ชนิด ซึ่งวิธีดังกลาวตองใชระยะเวลา 3-5 วันในการรายงานผล อยางไรก็ตามเนื่องจากแบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้มี

ลักษณะที่คลายกัน ทําใหการตรวจสอบดวยวิธีนี้มีโอกาสเกิดขอผิดพลาดได ในปจจุบันจึงมีความสนใจนําเทคนิค

ทางดานอณูพันธุศาสตรมาใชในการตรวจสอบ โดยเฉพาะการใชปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสหรือพีซีอาร (Polymerase 

chain reaction, PCR)  ซึ่งสามารถตรวจสอบเชื้อเปาหมายไดอยางรวดเร็ว มีความไวและมีความจําเพาะสูง  โดยยีน

เปาหมายที่นํามาใชตรวจสอบ V. parahaemolyticus ไดแก toxR (นํารหัสการสราง Transmembrane regulatory 

protein) และ tl (Thermolabile hemolysin gene) สําหรับการบงชี้ความเปนสายพันธุกอโรคของแบคทีเรียชนิดนี้

สามารถใชยีน tdh (Thermostable direct hemolysin gene) และ trh (TDH-related hemolysin gene) (Kim et al., 

1999; Bej et al., 1999) ในขณะที่การตรวจสอบ V. vulnificus มักใชยีนเปาหมายเปน vvh (Hemolysin/ cytolysin 

gene) (Panicker et al., 2004) นอกจากนี้ยังมีรายงานการใชยีน 16S rDNA และ gyrB เปนเปาหมายในการ

ตรวจสอบเชื้อชนิดนี้ดวยเชนกัน (Kim and Jeon, 2001; Kumar et al., 2006) 
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ในงานวิจัยนี้สนใจพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอาร (Multiplex PCR) เพ่ือตรวจสอบ V. parahaemolyticus 

และ V. vulnificus พรอมกันในน้ําทะเล โดยมีพ้ืนฐานของการศึกษากอนหนานี้ (สุดารัตน สวนจิตร และคณะ, 2551) 

ท่ีไดทดสอบความจําเพาะของคูไพรเมอรสําหรับเพ่ิมปริมาณยีน tl ซึ่งใชบงชี้ V. parahaemolyticus ทั้งหมด และยีน 

tdh ซึ่งใชบงชี้สายพันธุกอโรคของเชื้อ และทดสอบความจําเพาะของคูไพรเมอรสําหรับเพ่ิมปริมาณยีน vvh ซึ่งใชบงชี้ 

V. vulnificus ทั้งหมด  รวมทั้งศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการดําเนินปฏิกิริยามัลติเพล็กซพีซีอาร (ความเขมขนของ

แมกนีเซียมคลอไรดและอุณหภูมิในขั้นตอนการลงเกาะของไพรเมอรกับดีเอ็นเอแมแบบ) ในการเพิ่มปริมาณยีนทั้ง

สามยีนพรอมกัน  นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึงวิธีท่ีเหมาะสมในการเตรียมดีเอ็นเอจากตัวอยางน้ําทะเลเพื่อใหไดดีเอ็นเอ

ท่ีมีคุณภาพดีพอสําหรับนําไปใชเปนแมแบบสําหรับปฏิกิริยาพีซีอาร ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดนําขอมูลดังกลาวขางตนมา

ทําการศึกษาตอเนื่อง โดยศึกษาความไวของเทคนิคและเปรียบเทียบความถูกตอง (Validity) ของเทคนิคที่พัฒนาขึ้น

กับวิธีด้ังเดิม (Conventional method) คือการเพาะแยกเชื้อและบงชี้โดยอาศัยคุณสมบัติทางชีวเคมี ซึ่งเปนวิธี

มาตรฐานที่ใชในปจจุบัน  

จุดมุงหมายที่สําคัญของงานวิจัยนี้คือศึกษาความไวและความถูกตองของเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารสําหรับ

ตรวจสอบ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ในน้ําทะเล รวมทั้งนําเทคนิคดังกลาวมาใชในการตรวจสอบการ

ปนเปอนของแบคทีเรียทั้งสองชนิดในน้ําทะเลธรรมชาติ ท่ีเก็บจากบริเวณชายฝงทะเล ตําบลอางศิลา จังหวัดชลบุรี ซึ่ง

เปนพ้ืนที่ท่ีมีความสําคัญทั้งในดานการทองเที่ยวและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแหลงหนึ่งของภาคตะวันออก  โดยคาดวา

เทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารท่ีพัฒนาขึ้นนี้ทําใหการตรวจสอบแบคทีเรียทั้งสองชนิดดังกลาวเปนไปดวยความสะดวก 

รวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากสามารถตรวจสอบเชื้อท้ังสองชนิดไดพรอมกันในปฏิกิริยาเดียว และสามารถนําเทคนิคที่

พัฒนาขึ้นมาใชในการตรวจติดตามแบคทีเรียทั้งสองในตัวอยางสิ่งแวดลอมเพ่ือทําใหการเฝาระวังแบคทีเรียทั้งสอง

ชนิดดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

อุปกรณและวิธีการ 
แบคทีเรียสายพันธุอางอิงและการเพาะเลี้ยง 

 ในการศึกษานี้ใช V. parahaemolyticus DMST 15285 (tl+, tdh+) และ V. vulnificus DMST 19346 

(vvh+) ซึ่งไดรับจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปนแบคทีเรียสายพันธุอางอิง โดยเพาะเลี้ยง

เชื้อท้ังสองบนอาหาร Tryptic soy agar (TSA, Difco) ท่ีมีเกลือ 2 เปอรเซ็นต บมท่ีอุณหภูมิ 35 °C เปนเวลา 16-18 

ชั่วโมง 

 
ตัวอยางนํ้าทะเล 

นํ้าทะเลที่ใชในการศึกษา จํานวน 30 ตัวอยาง เก็บมาจากบริเวณชายทะเลอางศิลา จังหวัดชลบุรี ในชวง

เดือนเมษายนและพฤษภาคม ป พ.ศ. 2552 โดยที่บริเวณของการเก็บตัวอยางเปนเขตน้ําขึ้นน้ําลง การเก็บตัวอยางทํา

ในชวงน้ําขึ้น โดยเก็บนํ้าจากบริเวณผิวหนาน้ําที่ระดับความลึก 0-5 เซนติเมตร ใสในขวดปราศจากเชื้อ เก็บรักษาใน

กลองน้ําแข็งและนํามาศึกษาในหองปฏิบัติการทันที 
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ไพรเมอรท่ีใชในการศึกษา 
 คูไพรเมอรสําหรับตรวจสอบ V. parahaemolyticus มีความจําเพาะตอยีนเปาหมายคือ tl และ tdh และคู

ไพรเมอรสําหรับตรวจสอบ V. vulnificus มีความจําเพาะตอยีน vvh ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ไพรเมอรท่ีใชในการตรวจสอบ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus  
ไพรเมอร ลําดับนวิคลีโอไทด (5’ → 3’) Tm  

( °C) 
Target 
genes 

Amplicon 
size (bp) 

Reference 

L-tl1 

R-tl2 

AAA GCG GAT TAT GCA GAA GCA CTG 

GCT ACT TTC TAG CAT TTT CTC TGC 

70 

68 

tl 

 

450 

 

Bej  et al., 

1999 

L-tdh 

R-tdh 

GTA AAG GTC TCT GAC TTT TGG AC 

TGG AAT AGA ACC TTC ATC TTC ACC 

66 

68 

tdh 

 

269 

 

Bej  et al., 

1999 

F-vvh 

R-vvh 

TTC CAA CTT CAA ACC GAA CTA TGA  

ATT CCA GTC GAT GCG AAT ACG TTG- 

66 

70 

vvh 

 

205 Panicker      

et al., 2004 

 
การศึกษาความไวของเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารในการตรวจสอบ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus 
ในน้ําทะเล 
 เติมเชื้อ V. parahaemolyticus DMST 15285 และ V. vulnificus DMST 19346 ลงในตัวอยางน้ําทะเล (25 

ml) โดยใหมีปริมาณเซลลแตละชนิดที่ระดับ 106, 105, 104, 103, 102, 10 และ 1 cfu/ml เติม Alkaline peptone 

water (APW, Difco) ลงในตัวอยางน้ําทะเล ผสมใหเขากัน นําตัวอยางทุกชุดการทดลองปริมาตร 1 ml มาสกัดดีเอ็น

เอโดยใช SDS-Proteinase K lysis solution (สุดารัตน สวนจิตร และคณะ, 2552) นําดีเอ็นเอที่ไดไปใชเปนแมแบบ

สําหรับปฏิกิริยามัลติเพล็กซพีซีอาร ชุดควบคุมเชิงลบ (Negative control) ใชนํ้ากล่ันปราศจากเชื้อแทนสารละลายดี

เอ็นเอ และชุดควบคุมเชิงบวก (Positive control) ใชสารละลายดีเอ็นเอของ V. parahaemolyticus DMST 15285 

และ V. vulnificus DMST 19346 เปนแมแบบ (ประมาณ 100 ng) 

 
การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับเพิ่มปริมาณเช้ือ (Enrichment) กอนการตรวจสอบโดยมัลติเพล็กซ
พีซีอาร  
 เติมเชื้อ V. parahaemolyticus DMST 15285 และ V. vulnificus DMST 19346 ลงในตัวอยางน้ําทะเล (25 

ml) โดยใหมีปริมาณเซลลแตละชนิดที่ระดับ 1 cfu/ml เติม APW ลงในตัวอยางน้ําทะเล ผสมใหเขากัน นําไปเพิ่ม

ปริมาณเชื้อเปนเวลา 0, 2, 4, 6 และ 8 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 35 °C กอนนําไปสกัดดีเอ็นเอและทํามัลติเพล็กซพีซีอาร ชุด

ควบคุมเชิงลบใชน้ํากล่ันปราศจากเชื้อแทนสารละลายดีเอ็นเอ และชุดควบคุมเชิงบวกใชสารละลายดีเอ็นเอของเชื้อ 

V. parahaemolyticus DMST 15285 และ V. vulnificus DMST 19346 (ประมาณ 100 ng) 
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การสกัดดีเอ็นเอ (สุดารัตน สวนจิตร และคณะ, 2552)  

 นําตัวอยาง 1 ml มาปนเหวี่ยง เก็บตะกอนเซลลและนํามาเติม SDS-Proteinase K lysis solution (0.5% 

SDS,  0.15 mg/ml ProtenaseK, 1xTE buffer) บมท่ีอุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 30 นาที จากนั้นตกตะกอนดีเอ็นเอ

ดวยไอโซโพรพานอล และละลายดีเอ็นเอที่ไดดวย 1x TE buffer นําดีเอ็นเอที่ไดไปใชเปนแมแบบสําหรับมัลติเพล็กซ

พีซีอาร  

 
มัลติเพล็กซพีซีอาร (สุดารัตน สวนจิตร และคณะ, 2552) 

 องคประกอบของปฏิกิริยาพีซีอาร (50 μl) ประกอบดวย 1x ViBufferA (50mM KCl, 10mM Tris-HCl, 

0.01% Triton™X-100) 2.5 mM MgCl2, 0.2 mM dNTP, 0.5 μM oligonucleotide primer (แตละเสน)  2.5 U Taq 

DNA Polymerase (Vivantis)  และดีเอ็นเอแมแบบ ปริมาตร 5 μl โดยมีสภาวะสําหรับการดําเนินปฏิกิริยาดังนี้  Initial 

denaturation ท่ี 95 °C เปนเวลา 3 นาที จํานวน 1 รอบ ตามดวยขั้นตอน Denaturation ท่ี 94 °C เปนเวลา 45 วินาที  

Annealing ท่ี 63 °C เปนเวลา 30 วินาที และ Extension ท่ี 72 °C เปนเวลา 30 วินาที จํานวน 35 รอบ  เม่ือเสร็จส้ิน

การดําเนินปฏิกิริยา ตรวจผลโดยการทําอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟริซีส (อะกาโรสเจล ความเขมขน 1.5 เปอรเซนต ใช 

Tris-acetate EDTA เปนบัฟเฟอร) ยอมดวยเอทธิเดียมโบรไมด และตรวจดูแถบดีเอ็นเอท่ีปรากฏบนเจลโดยใชเครื่อง 

UV transilluminator ผลิตภัณฑพีซีอารของยีน tl, tdh และ trh มีขนาด 450 bp  269 bp และ 205 bp ตามลําดับ 
 
การศึกษาความถูกตอง (Validity) ของเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอาร 
 กําหนดใหใชตัวอยางน้ําทะเล 60 ตัวอยาง สําหรับศึกษาความถูกตองของเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับ

วิธีมาตรฐานดั้งเดิมสําหรับตรวจสอบ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ในน้ําทะเล โดยจัดแบงตัวอยาง

ออกเปน 3 ชุด ซึ่งแตละชุดมีการเติมเชื้อในปริมาณตางกัน ชุดละ 20 ตัวอยาง คือ (1) ตัวอยางที่ไมมีเชื้อ (2) ตัวอยาง

ท่ีมีเชื้ออยูในระดับความเขมขนต่ํา 1-10 cfu และ (3) ระดับความเขมขนสูง 100-1000 cfu นําตัวอยางทั้งหมดไป

ตรวจวิเคราะหเชื้อ  ท้ังสองชนิดโดยใชเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอาร (Alternative method) เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน 

(Standard method) ซึ่งอาศัยการเพาะแยกเชื้อบริสทุธ์ิและการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี (ISO/TS21872: 2007) 

วิเคราะหคาความแมนยํา ความจําเพาะและความไว (The European Standard EN ISO 16140, 2003) ซึ่งเทคนิคที่

พัฒนาขึ้นสามารถยอมรับใหนํามาใชไดจริงเม่ือมีคาดังกลาวมากกวา 95 เปอรเซ็นต     

 
การตรวจสอบการปนเปอน V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ในน้ําทะเล 
 นําเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารท่ีผานการตรวจสอบและยอมรับใหนํามาใชได มาใชตรวจสอบการปนเปอนของ      

V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ในน้ําทะเล โดยนําน้ําทะเลปริมาตร 25 ml เติม APW ปริมาตร 225 ml 

ผสมใหเขากัน นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 35 °C เปนเวลา 6 ชั่วโมง เก็บตัวอยางน้ําทะเลที่บมแลวปริมาตร 1 ml นําไปสกัด  

ดีเอ็นเอและตรวจสอบการมีอยูของแบคทีเรียทั้งสองชนิดโดยเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอาร ในอีกทางหนึ่งนําน้ําทะเล

ตัวอยางเดียวกันที่ผานการเพิ่มปริมาณเชื้อเปนเวลา 24 ชั่วโมง มาขีดแยกเชื้อบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS (Difco) 
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บมขามคืนที่อุณหภูมิ 35 °C คัดเลือกโคโลนีของ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ซึ่งมีสีเขียว กลม ขนาด 2-

3 มิลลิเมตร มาขีดแยกเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA  บมท่ีอุณหภูมิ 35 °C เปนเวลา 18 - 24 ชั่วโมง เพ่ือใหไดเชื้อ

บริสุทธิ์ นําเชื้อบริสุทธ์ิท่ีแยกไดมาตรวจสอบการติดสีแกรมและลักษณะเซลล จากน้ันนําเชื้อบริสุทธ์ิท่ีแยกไดมา

ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี (ISO/TS21872: 2007)  

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ความไวของปฏิกิริยามัลติเพล็กซพีซีอารในการตรวจสอบ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ใน
ตัวอยางนํ้าทะเลโดยตรง 
 จากการจําลองการปนเปอนของน้ําทะเลโดยเติมเซลลของ V. parahaemolyticus DMST 15285 และ  

V. vulnificus DMST 19346 ในปริมาณตาง ๆ จากนั้นตรวจสอบแบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้โดยใชเทคนิคมัลติเพล็กซ 

พีซีอาร พบวาสามารถตรวจสอบไดเม่ือมีเซลลของแบคทีเรียแตละชนิดอยูอยางนอย 100 cfu/ml (ภาพที่ 1)  

 
ภาพท่ี 1 ผลิตภัณฑพีซีอารซึ่งไดจากการเพิ่มปริมาณยีน tl และ tdh ของ V. parahaemolyticus และยีน vvh ของ V. 

vulnificus จากตัวอยางน้ําทะเลที่เติมเชื้อท้ังสองชนิดในปริมาณตาง ๆ M: 100 bp sharp DNA marker (0.5 μg) 1-

8: นํ้าทะเลที่เติมเชื้อแตละชนิดปริมาณตั้งแต 106 ถึงนอยกวา 1 cfu/ml ตามลําดับ 9: ชุดควบคุมเชิงลบ และ 10: ชุด

ควบคุมเชิงบวก 

 

 ความไวของเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารท่ีพัฒนาขึ้นนี้ใกลเคียงกับท่ีมีรายงานไวโดย Panicker et al. (2004) 

ซึ่งพัฒนาเทคนิคพีซีอารแบบ real time สําหรับตรวจสอบเชื้อ V. vulnificus ในน้ําทะเลโดยอาศัยยีน vvhA เปน

เปาหมาย พบวาเทคนิคนี้มีความไวเปน 100 cfu/ml และรายงานวิจัยของ Gordon et al. (2008) ซึ่งพบวามีความไว

ของตรวจสอบ V. vulnificus ในน้ําทะเล โดยอาศัยยีน 16S rDNA เปนเปาหมาย มีคาเทากับ 100 cfu/ml 

เชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม Rizvi and Bej (2010) ซึ่งพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารแบบ real time สําหรับ

ตรวจสอบ V. parahaemolyticus ในน้ําทะเล โดยอาศัยยีน tl tdh และ trh เปนเปาหมาย พบวามีความไวของการ

ตรวจสอบอยูที่ระดับ 106 cfu/ml รายงานการศึกษานี้แสดงใหเห็นเปนครั้งแรกของการใชเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอาร 

ตรวจสอบ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ในน้ําทะเล 
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ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับเพิ่มปริมาณเช้ือ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ในน้ําทะเลกอน
ตรวจสอบโดยมัลติเพล็กซพีซีอาร 
 นํ้าทะเลที่มีการเติมเชื้อ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ลงไปในปริมาณ 1 cfu/ml เม่ือนําไปเพิ่ม

ปริมาณเปนเวลาตาง ๆ กัน คือ 0, 2, 4, 6, และ 8 ชั่วโมง จากนั้นนํามาสกัดดีเอ็นเอและตรวจสอบเชื้อโดยเทคนิค

มัลติเพล็กซพีซีอาร พบวาเทคนิคนี้สามารถตรวจพบเชื้อท้ังสองชนิดไดหลังการเพิ่มปริมาณเชื้อเปนเวลา 4 ชั่วโมง 

(ภาพที่ 2) สําหรับเวลาที่เหมาะสมเพื่อใชในการเพ่ิมปริมาณเชื้อกอนนํามาตรวจโดยเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารน้ีคือ

ประมาณ 6 ชั่วโมง 

 ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณเชื้อถูกนํามาใชในหลายงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการตรวจสอบแบคทีเรีย

เปาหมาย เชน งานวิจัยของ Rizvi and Bej (2010) พบวาสามารถตรวจสอบ V. parahaemolyticus ไดโดยเทคนิค

มัลติเพล็กซพีซีอารแบบ real time เม่ือนําตัวอยางน้ําทะเลไปผานขั้นตอนการเพิ่มปริมาณเชื้อเปนเวลา 5 ชั่วโมง (โดย

มีปริมาณเซลลเริ่มตนกอนการเพิ่มปริมาณเชื้อเทากับ 1 cfu/ml) และรายงานของ Panicker et al. 2004 ซึ่งพบวาเม่ือ

เพ่ิมปริมาณเชื้อเปนเวลา 5 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบ V. vulnificus ในตัวอยางน้ําทะเลที่มีเชื้อเริ่มตนเพียง 1 cfu/ml 

ได ข้ันตอนการเพิ่มปริมาณเชื้อเปนขั้นตอนที่ชวยในการฟนตัวและเพิ่มปริมาณเซลลแบคทีเรียเปาหมายซึ่งสามารถลด

การเกิดผลลบปลอม (Zhou et al., 2007) เนื่องจากในตัวอยางอาจมีเชื้ออยูนอยกวาระดับความไวของเทคนิคที่ใช

ตรวจสอบ อีกทั้งการตรวจสอบเชื้อจากตัวอยางสิ่งแวดลอมโดยตรง เชน นํ้าทะเล มีความเปนไปไดท่ีเชื้อเปาหมายจะ

อยูในภาวะเครียดและไดรับบาดเจ็บเนื่องจากสภาวะแวดลอมท่ีเชื้ออาศัยอยู ทําใหมีโอกาสของการตรวจไมพบเชื้อ 

 
ภาพท่ี 2 ผลิตภัณฑพีซีอารซึ่งไดจากการเพิ่มปริมาณยีน tl และ tdh ของ V. parahaemolyticus และยีน vvh ของ     

V. vulnificus จากน้ําทะเลโดยใชเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอาร ภายหลังการเพิ่มปริมาณเชื้อเปนเวลาตาง ๆ โดย M: 100 

bp sharp DNA marker (0.5 μg), 1-5: ผลิตภัณฑพีซีอารจากน้ําทะเลที่เติมเซลลแบคทีเรียทั้งสองชนิด ในปริมาณ

ชนิดละ 1 cfu/ml และนําไปผานขั้นตอนการเพิ่มปริมาณเชื้อเปนเวลา 0, 2, 4, 6 และ 8 ชั่วโมง ตามลําดับ, 6: ชุด

ควบคุมเชิงลบ และ 7: ชุดควบคุมเชิงบวก  

 
ความถูกตอง (Validity) ของเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอาร 
 จากการศึกษาความถูกต องของ เทคนิค มัล ติ เพล็กซ พีซี อาร ท่ี พัฒนาขึ้ น สําหรับตรวจสอบV. 

parahaemolyticus และ V. vulnificus ในน้ําทะเล โดยศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีด้ังเดิมซึ่งเปนวิธีมาตรฐานคือการ
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เพาะแยกเชื้อ พบวาการตรวจสอบแบคทีเรียทั้งสองชนิดโดยใชเทคนิคที่พัฒนาขึ้นนี้ใหคาความแมนยํา ความจําเพาะ

และความไวเทากับ 100 % (ตารางที่ 2) จากผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถสรุปไดวาเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารท่ี

พัฒนาขึ้นมานี้สามารถยอมรับใหนําไปใชจริงได 

 

ตารางที่ 2 ความถูกตองของเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารในการตรวจสอบ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus 

ในน้ําทะเล เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจมาตรฐาน (การเพาะแยกเชื้อ) 

ความถูกตองของวิธีท่ีพัฒนาขึ้นใหมเปรียบเทียบกับวิธี
มาตรฐานในการตรวจสอบแบคทีเรียเปาหมาย 

 
การประเมิน 

V. parahaemolyticus V. vulnificus 

Relative accuracy (AC)* 100 100 

Relative specificity (SP)* 100 100 

Relative sensitivity (SE)* 100 100 

* วิเคราะหตามวิธีท่ีแสดงไวใน The European Standard EN ISO 16140 (2003) 

 
การตรวจสอบการปนเปอน V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ในน้ําทะเล  
 เม่ือทดลองนําเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารมาใชในการตรวจสอบ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus 

ในน้ําทะเลธรรมชาติ จํานวน 30 ตัวอยาง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการใชวิธีตรวจสอบแบบดั้งเดิม (การเพาะแยก

เชื้อ) ควบคูไปดวย ผลการศึกษาพบ V. parahaemolyticus ในน้ําทะเลทุกตัวอยางที่นํามาตรวจสอบ (100 %) โดย

การตรวจสอบทั้งสองวิธีใหผลท่ีตรงกัน ในขณะที่การตรวจสอบ V. vulnificus พบวาวิธีมัลติเพล็กซพีซีอารตรวจพบ

เชื้อในน้ําทะเลจํานวน 13 ตัวอยาง (43.3 %) สวนวิธีด้ังเดิมตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้เพียง 9 ตัวอยาง (30 %)         

ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3  การตรวจสอบการปนเปอน V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ในน้ําทะเลโดยใชเทคนิค

มัลติเพล็กซพีซีอารและวิธีการตรวจสอบดั้งเดิม (การเพาะแยกเชื้อ)  

จํานวนตัวอยาง (%) ท่ีใหผลบวกตอเช้ือเปาหมาย  
เทคนิค 

จํานวน
ตัวอยาง V. parahaemolyticus V. vulnificus 

เทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอาร 30 30 (100) 13 (43.3) 

วิธีการตรวจสอบดั้งเดิม 30 30 (100) 9 (30) 

 
 จากผลการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวา ในกรณีของ V. vulnificus วิธีการตรวจสอบเชื้อแบบดั้งเดิมซึ่งอาศัย

การเพาะแยกเชื้อ มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบต่ํากวาการตรวจดวยเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอาร  อยางไรก็ตาม

พบวาโดยปกติแลวการแยกเชื้อ V. vulnificus จากตัวอยางสิ่งแวดลอม เชน นํ้าทะเล และอาหารทะเล มีโอกาส
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ประสบความสําเร็จนอย เนื่องจากมีรายงานวาเซลลของแบคทีเรียชนิดนี้สามารถเปลี่ยนไปอยูในสภาวะที่ยังคงมีชีวิต

แตไมสามารถเพาะเลี้ยงได (Viable but non-culturable; VBNC) ทําใหไมสามารถแยกเชื้อน้ีจากตัวอยางที่ศึกษาได 

นอกจากนี้การใชวิธีตรวจสอบแบบดั้งเดิมน้ันอาศัยการเพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหารชนิดคัดเลือก (Selective medium) ซึ่ง

อาหารเลี้ยงเชื้อประเภทนี้ประกอบดวยสารเคมีบางชนิดที่สามารถกดการเจริญของเชื้อท่ีมีภาวะบาดเจ็บ ทําใหเชื้อไม

สามารถเจริญบนอาหารดังกลาวได สงผลใหไมสามารถคัดแยกเชื้อได (Toze, 1999) จึงปรากฎผลลบในการ

ตรวจสอบ แตการตรวจสอบโดยใชเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารเปนการตรวจที่โมเลกุลของดีเอ็นเอ ซึ่งไมจําเปนตอง

อาศัยการเจริญของเชื้อเปาหมาย หากมีเชื้อน้ันอยูในระดับท่ีความไวของเทคนิคสามารถตรวจสอบได 

 ดังนั้นเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารท่ีพัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้จึงมีประสิทธิภาพสูงในการบงชี้การมีอยูของ                 

V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ในน้ําทะเลไดพรอมกัน ซึ่งนอกจากมีความแมนยํา ความจําเพาะและความ

ไวสูงแลว ยังสะดวกและรวดเร็ว กระบวนการตรวจสอบใชระยะเวลารวมทั้งหมดประมาณ 8 ชั่วโมง โดยลดขั้นตอน

การเพาะแยกเชื้อและการทดสอบสมบัติทางชีวเคมี เทคนิคนี้จึงมีความเหมาะสมในการนํามาใชตรวจติดตามและเฝา

ระวังแบคทีเรียทั้งสองชนิดในน้ําทะเลได 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 เทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารท่ีพัฒนาขึ้นสําหรับตรวจสอบ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus โดยตรง

ในน้ําทะเล มีความไวของการตรวจสอบเชื้ออยูท่ีระดับ 100 cfu/ml  การเพิ่มปริมาณเชื้อเปนเวลา 4-6 ชั่วโมง กอน

ดําเนินปฏิกิริยามัลติเพล็กซพีซีอาร ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบไดมากขึ้น โดยสามารถตรวจสอบเชื้อได

แมวามีเชื้อเริ่มตนเพียง 1 cfu/ml  เม่ือประเมินคาความถูกตองของเทคนิคดังกลาวพบวาสามารถยอมรับใหนํามาใช

ได โดยมีคาความแมนยํา ความจําเพาะและความไวของเทคนิคเทากับ 100 %  เม่ือนําเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารมา

ตรวจสอบการปนเปอนของ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ในน้ําทะเลจํานวนทั้งหมด 30 ตัวอยาง โดยทํา

ควบคูกับการตรวจสอบโดยวิธีด้ังเดิม พบวาวิธีทั้งสองใหผลการตรวจสอบ V. parahaemolyticus ตรงกัน โดยพบการ

ปนเปอนในน้ําทะเลทุกตัวอยาง (100 %) อยางไรก็ตามเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอาร ตรวจพบการปนเปอนของ V. 

vulnificus ในน้ําทะเลจํานวน 13 ตัวอยาง (43.3 %) แตเม่ือตรวจสอบดวยวิธีด้ังเดิม พบเชื้อ V. vulnificus ในน้ําทะเล

เพียง 9 ตัวอยาง (30 %) ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาเทคนิคมัลติเพล็กซพีซีอารมีประสิทธิภาพสูงในการ

ตรวจสอบและบงชี้ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ในน้ําทะเลซึ่งเปนแหลงของการแพรกระจายของเชื้อท้ัง

สองที่สําคัญแหลงหนึ่ง  

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากศูนยความเปนเลิศดานอนามัยส่ิงแวดลอม พิษวิทยาและการบริหารจัดการ

สารเคมี คณะผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูง 
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