บทที่ 3
อุปกรณ สารเคมี และวิธีการทดลอง
3.1 จุลินทรียและวัตถุดิบ
3.1.1 จุลินทรีย : เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกมาตรฐานจากสถาบันวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย จตุจักร กรุงเทพ ไดแก Streptococcus thermophilus TISTR 894,
Streptococcus thermophilus TISTR 458, Lactobacillus delbuerkii subsp. Bulgaricus TISTR 892,
Lactobacillus delbuerkii subsp. Bulgaricus TISTR 326, Lactobacillus delbuerkii subsp. bulgaricus
TISTR 895, Lactobacillus delbuerkii subsp. Lactis TISTR 785, Lactobacillus salivarius TISTR 1112,
Lactobacillus acidophilus TISTR 1034, Enterococcus faecalis TISTR 1482 และ Enterococcus
faecium TISTR1283
3.1.2 วัตถุดิบ : จากแหลงน้ํานมดิบของกลุมเกษตรกรผูผลิตนมดิบรายยอยเชียงใหมและ
เชียงราย 4 แหง คือ
• เกษตรกรผูผลิตนมดิบรายยอย สมาชิกโรงงานนม อสค. หวยแกว รหัส 7010 รหัส
7021 และ รหัส 7009
• สหกรณโคนมแมลาว (มล) จังหวัดเชียงราย
• สหกรณโคนมแมโจ (Mae Jo : MJ)
• สหกรณโคนมสันปาตอง-แมวาง (สต) จังหวัดเชียงใหม
3.2 อุปกรณและสารเคมี
3.2.1 อุปกรณ
• กระดาษกรอง (What man Litmited Maidstone, England Japan)
• กระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร (Pyrex, U.S.A.)
• กลองจุลทรรศนแบบสองตา (ยี่หอ โอลิมปส)
• ขวดแกวทนความรอนสูงขนาด 100, 250 และ 500 มิลลิลิตร (Schott Duran,
Germany)
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ขวดพลาสติกขนาด 60 มิลลิลิตร (Nalgene, U.S.A.)
ขวดสําหรับปรับปริมาตรขนาด 100 (Pyrex, U.S.A.)
เข็มเขี่ยเชื้อ (needle)
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง (ยี่หอ Advanturer, Ohaus Corporation, U.S.A.)
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง (BP110 Sartorius, Germany)
เครื่องเซนตริฟวสที่ปรับความเร็วรอบได 15,000 rpm (แบบควบคุม T, GS-15R,
Beckman, Germany) (แหลงเครื่องมือ : คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
เครื่องเซนตริฟวส (Centrifuge Z 200 A ยี่หอ HERMLE)
เครื่องเซนตริฟวส (eppendrof, Minispin)
เครื่องเซนตริฟวส (PK110, ALC International Srl, EC) , (10,000 rpm ใชที่อุณหภูมิ
หอง สกัด DNA)
เครื่องเซนตริฟวส (Sigmol 3-18K, Sartorius, USA) (15,000 g ใชตกตะกอนฟาจจาก
MRS broth ที่มี PEG 8000 และ NaCl)
เครื่องถายภาพเจล (ยี่หอ Geldoc-Biorad, USA) (แหลงเครื่องมือ : คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
เครื่องผสม (Heidolph, Germany)
เครื่อง Electrophoresis (Biorad, USA) (แหลงเครื่องมือ : คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
เครื่อง Sequencer (ABI 310, Gene System, USA) (แหลงเครื่องมือ : คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
จานเลี้ยงเชื้อ (Pyrex, U.S.A.)
ตูแชแข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (PTW, Thailand)
ตูบมเชื้อตั้งอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส (Thelco, Precision, England)
ตูบมเชื้อตั้งอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส (Heraeus termaks)
ตูบมเชื้อตั้งอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส (Memmert, Euroscan Co.Ltd Thailand)
ตูบมเชื้ออุณหภูมิ 58 องศาเซลเซียส (Memmert, Euroscan Co.Ltd Thailand)
ตูเย็น (Sharp, Japan)
ตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ (Heal force, ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด)
เตาไมโครเวฟ ( Sharp, Japan)
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บีกเกอรขนาด 1,000, 250, และ 50 มิลลิลิตร (Pyrex, U.S.A.)
ปเปตขนาด 10, 5, และ1 มิลลิลิตร (Pyrex, U.S.A)
ปเปตอัตโนมัติ (autopipette) ขนาด 200-1,000 ไมโครลิตร (Gilson, France)
โปรแกรม BLAST,GenBank databases สํา หรั บ วิ เ คราะห gene sequences
(Altschul et al., 1990) (www.ncbi.nlm.nih.gov/blast, www.pubmed.com)
แผนเยื่อกรองขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอน (Whatman ขนาดเสน ผา นศูน ยกลาง
0.2 ไมครอน, Japan)
แผนสไลด (Sail Brand, China)
พาราฟลม (Laboratory film, USA)
ลูกยางสําหรับใชดูดสารละลาย
หมอนึ่งความดัน (Autoclave; ยี่หอ MT-Sterilizers Automatic 100, Chiang
Mai Medtech system, Thailand)
หลอดเซนตริฟวจขนาด 15 และ 50 มิลลิลิตร (Centrifuge tubes 15 and 50 mL;
ยี่หอ Neptune, CLP, U.S.A.)
หลอดดักกาซ
หลอดทดลองฝาธรรมดาขนาด 13 x 100, 16 x 150 มิลลิเมตร (Pyrex, U.S.A.)
หลอดสําหรับทํา PCR (QSP, U.S.A.)
หลอดเอปเพนดอรฟ (Eppendorff tube 1.5 mL; CLP, U.S.A)
หวงถายเชื้อ (loop)
อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath; Model 84, Thelco, U.S.A.)
Anaerobic jar (Oxoid, U.S.A.)
API 20-Strep, และ API 50-CHL (Biomeriieux, France)
Automatic pipette ขนาด 100-1,000 ไมโครลิตร (ยี่หอ Labmate, High Tech Lab,
Poland)
Blue tip ขนาด 1,000 ไมโครลิตร (Corning Corporation, U.S.A)
Cryogenic vial (Copan Diagnostic, lnc, U.S.A)
Gas pack (Merck, Germany)
Foreceps
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• Heat box (HB-1, Wheatec Corp., Taiwan), (ใชอุน DNA sequence product ที่ 95
องศาเซลเซียส 10 นาที)
• Pasture pipette Blue tip ขนาด 1000 ไมโครลิตร (Corning Corporation, U.S.A)
• pH meter (รุน CG 842 Schott)
• Spreader
• Syringe filter (NIPRO, THAILAND)
• Yellow tip ขนาด 100 ไมโครลิตร (Corning Corporation, U.S.A)
3.2.2 สารเคมี
• คลอโรฟอรมเขมขน 95% (Fluka, USA)
• นมผงขาดมันเนย (Mission- Hical)
• สารละลาย Hi-di Formadide (Gene System,USA)
• Agar (Difco, USA)
• Agarose gel (Vivantis, USA)
• Boric acid (molecular biology grade) (Vivantis, USA)
• Bromcresol green (Fluka, USA)
• Barium chloride (Merck, Germany)
• Calcium chloride; CaCl2 (Merck, Germany)
• CaCO3 (Merck, Germany)
• Citric acid (Fluka, Switzerland)
• D-Glucose (Merck, Germany)
• Dipotassium hydrogen phosphate; K2HPO4 (Merck, Germany)
• Disodium hydrogen phosphate; Na2HPO4 (Merck, Germany)
• DNase1 ขนาด 25 มิลลิกรัม (Vivantis, USA)
• EDTA for molecular (Vivantis, USA)
• Ethanol เขมขน 99.95% (Merck, Germany)
• Ethidium bromide (Vivantis, USA)
• Glucose (Merck, Germany)
• Glycerol เขมขน 87% (Merck, Germany)
• Gram stain reagent (อาร วี แอลซัพพลาย)
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Histidine (Fluka, USA)
H2O2 เขมขน 3% (บริษัท ศิริบัญชา จํากัด)
Lactose (BHD, Germany)
Liquid paraffin (ยูเนียนไซน, Germany)
Litmus (BHD, Germany)
L-Naphthol (Merck, Germany)
Lysine (Fluka, USA)
Lysozyme solution (Microbiological grade, Vivantis, USA)
Mannitol (Merck, Germany)
MgCl2 (Merck, Germany)
Mitomycin C (Fluka, USA)
MRS agar (Difco, USA)
MRS broth (CRITERION)
PCR marker (Vivantis,USA) ขนาด 100-3000 basepairs
Peptone (Difco, USA)
phenolphthalein (Fluka, USA)
Potassium chloride (KCl) (Merck, Germany)
Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4) (Merck, Germany)
Potassium hydrogennophthalate; KHP (Merck, Germany)
Potassium hydroxide; KOH (Merck, Germany)
Potassium iodide; KI (Merck, Germany)
Proteinase K (Promega Corp, USA)
RNaseA ขนาด 50 มิลลิกรัม (Vivantis, USA)
SDS solution (Vivantis, USA)
SIM medium (Himediaief, India)
Sodium acetate (Merck, Germany)
Sulfuric acid (Merck, Germany)
Sodium chloride; NaCL (Merck, Germany)
Sodium hydroxide ; NaOH (Merck, Germany)
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Tag enzyme (Vivantis, USA)
Tris-base (Vivantis, USA)
Tryptophan (Fluka, USA)
Tyrosine (Fluka, USA)
Universal primer : forward primer, reverse primer (Biolabs, USA):
5/CCAGCAGCCGCGGTAATACG-3/ (nucleotides 518 to 537), 5/-ATCGG
(C/T)TACCTTGTTACGACTTC-3/ (nucleotides 1513 to 1491)
• yeast extract (Labscan, Spain)
• β-Disodium glycerophosphate (Fluka, USA)

3.3 วิธีการทดลอง
3.3.1 การเพาะเลี้ ย งและคั ด แยกเชื้ อ แบคที เ รี ย ผลิ ต กรดแลกติ ก จากน้ํา นมดิ บ
(Vedamutha and Richter, 2001)
1) การเพาะเลี้ยงแยกเชื้อแบคทีเรียจากน้ํานมดิบ
(1) นําตัวอยางน้ํานมดิบจากแหลงน้ํานมดิบของกลุมเกษตรกรผูผลิตนมดิบ
รายยอยเชียงใหมและเชียงราย 3 แหง ไดแก ตัวอยางน้ํานมดิบจากสมาชิกโรงงานนม อสค. หวยแกว
เชียงใหม 3 ราย คือ ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 7009, ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 7021 และ
ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 7010 สหกรณโคนมแมโจ สหกรณโคนมแมลาว และสหกรณ
โคนมสันปาตอง-แมวางซึ่งบรรจุในขวดพลาสติกขนาด 60 มิลลิลิตร และเก็บรักษาในหองเย็นที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศา-เซลเซียส เปนเวลานาน 18 ชั่วโมง
(2) ปเปตน้ํานมดิบแตละตัวอยางจากแตละขวด ซึ่งผานการบมที่อุณหภูมิ
44 องศาเซลเซียส มาจํานวน 1 มิลลิลิตร เติมลงในหลอดทดลองบรรจุสารละลาย phosphate buffer
saline ความเขมขน 1 เทาจํานวน 9 มิลลิลิตร แลวทําการเจือจางลงทีละ 10 เทา (ten-fold dilution)
จนถึงที่ระดับการเจือจาง 10-8 ภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ
(3) ปเปตน้ํานมดิบแตละตัวอยางที่ไมไดเจือจางและที่ถูกเจือจางเปน
อัตราสวนตาง ๆ จนถึง 10-8 ตัว อยางละ 1 มิลลิลิต รลงในจานเลี้ย งเชื้อ โดยแตละอัตราสวนให
ทํา 2 จาน จากนั้นเท MRS agar ที่หลอมเหลวและผานการเติมสารละลาย Bromcresol green
เขมขนรอยละ 2 และมีอุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส ลงในจานเลี้ยงเชื้อ จานละประมาณ
12-15 มิลลิลิตร
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(4) รอจนกระทั่ง MRS agar ในจานเลี้ยงเชื้อแตละจานแหงและแข็งตัว
ดีแลว จึงเท MRS agar ที่หลอมเหลวและผานการเติมสารละลาย Bromcresol green เขมขนรอยละ 2
เพื่อเททับผิวหนาอีกชั้นเปนการทํา overlayer รอจน MRS agar ที่เททับผิวหนาของจานเลี้ย งเชื้อ
ทุก จานแห ง และแข็ ง ตัว ดีแ ล ว จึงนําจานเลี้ยงเชื้อทั้งหมดนี้เขาตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 72 ชั่วโมง
(5) เมื่อครบ 72 ชั่วโมง นําจานเลี้ยงเชื้อแตละจานในขอ (4) มาตรวจนับ
จํา นวนเชื้อ ดัง แสดงในภาคผนวก ก-1 และบันทึกคุณลักษณะของโคโลนีที่พบ เพื่อเลือกมา
ทําการศึกษาตอไป
2) การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากน้ํานมดิบ ดังนี้
(1) ทําการถายเชื้อแบคทีเรียจากโคโลนีที่คัดเลือกไวในจานเลี้ยงเชื้อแตละ
จานของขอ (5) ของหัวขอ 1) มาลงเลี้ยงในหลอดทดลองบรรจุ Litmus milk โคโลนีละ 1 หลอด
โดยทําในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ แลวนําหลอดทดลองบรรจุ Litmus milk ที่ทําการถายเชื้อ
ดังกลาวเขาตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24-48 ชั่วโมง
(2) บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงของ Litmus milk และคัดเลือกเอาเฉพาะ
หลอดที่ Litmus milk เกิดการแข็งตัว (curd) มาทําการศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีตอไป
(3) ทําการเท MRS agar ที่หลอมเหลวและผานการเติมสารละลาย
Bromcresol green เขมขนรอยละ 2 ลงในจานเลี้ยงเชื้อภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ จานละ
ประมาณ 15-20 มิลลิลิตร รอกระทั่ง MRS agar ในจานเลี้ยงเชื้อแตละจานแหงและแข็งตัวดีแลว จึง
นําเอาหลอดทดลองบรรจุ Litmus milk ที่ทําการถายเชื้อและมีการแข็งตัวในขอ (2) มาทําการถาย
เชื้อตอลงในจานเลี้ยงเชื้อดังกลาวดวยวิธีการ streak plate หลอดละ 1 จาน จากนั้นนําจานเลี้ยงเชื้อที่
ทําการ streak plate แลวทั้งหมดนี้ เขาตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24-48 ชั่วโมง
(4) นํา จานเลี้ย งเชื้อแตล ะจานในขอ (3) มาทํา การตรวจสอบโคโลนี
และคัดเลือกเอาโคโลนีเดี่ยวจากแตละจาน มาทํา การ streak plate ลงในจานเลี้ยงเชื้อที่มี MRS
agar ซึ่งผานการเติมสารละลาย Bromcresol green เขมขนรอยละ 2 จานใหม โคโลนีละ 1 จาน ภายใน
ตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ จากนั้น นํา จานเลี้ย งเชื้อที่ทําการ streak plate แลวทั้งหมดนี้ เขาตูบมเชื้อ
ที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24-48 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อใหไดโคโลนีเดี่ยวที่มีเชื้อบริสุทธิ์
(5) นํา จานเลี้ย งเชื้อ แตล ะจานในขอ (4) มาตรวจสอบความ สามารถใน
การยอยสลาย H2O2 (การสรางเอนไซม catalase) ภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อโดยเตรียมหยด
น้ํากลั่นปลอดเชื้อบนแผนสไลดแกวแผนละ 1 หยด แลวใชไมจิ้มฟนที่ผานการฆา เชื้อมาแลว เขี่ย
เชื้อจากโคโลนีที่ขึ้นในจานเลี้ยงเชื้อ มาเกลี่ยลงในหยดน้ํากลั่นบนแผนสไลดแกวตัวอยางเชื้อละ
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1 แผน จากนั้นหยดสารละลาย H2O2 เขมขนรอยละ 3 ลงบนแผนสไลดแกวตรงตําแหนงของหยด
น้ํากลั่นที่มีเชื้อ แผนละ 2-3 หยด บันทึกผลการเกิดฟองกาซ (อานผลเปน +) หรือไมเกิดฟองกาซ
(อานผลเปน -) สําหรับโคโลนีเดี่ยวที่ใหผลบวกตอการทดสอบการสรางเอนไซม catalase จะถูกคัดทิ้ง
(6) ถ า ยเชื้อ จากโคโลนีเ ดี่ย วในแต ล ะจานซึ่ง ใหผ ลลบต อ การทดสอบ
การสรางเอนไซม catalase ในขอ (5) ลงเลี้ยงในหลอดทดลองที่ทําเปน slant ของ MRS agar ที่มี
CaCO3 เขมขนรอยละ 2 โคโลนีละ 3 หลอดภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ เสร็จแลวนําหลอด
ทดลองบรรจุ MRS agar ที่มี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ถายเชื้อแลวทั้งหมด เขาตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ
44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24-48 ชั่วโมง
(7) นําหลอดทดลองบรรจุ MRS agar ที่มี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ที่ถาย
เชื้อแตละตัว อยางในขอ (6) มาใชในการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีตัวอยางเชื้อละ 1 หลอด
สว นอีก 2 หลอดที่เหลือใหเก็บรักษาไวในหองเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สําหรับเปนเชื้อ
ตั้งตน (stock culture) ไวใชงานตอไป
3.3.2 การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก (Holt et al.,
1994; Madera et al., 2003) มีดังนี้
1) การทดสอบความสามารถเจริญใน Litmus milk โดยใชหว งถา ยเชื้อ ถายเชื้อ
จากโคโลนีที่ขึ้นบน slant ของ MRS agar ที่มี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 มาเติมลงในหลอดทดลอง
บรรจุ Litmus milk ตัวอยางเชื้อละ 1 หลอด เสร็จแลวนําหลอดทดลองบรรจุ Litmus milk ถายเชื้อ
แลวเหลานี้ เขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง บันทึกผล
การแข็งตัว (curd) ของ Litmus milk
2) การทดสอบความสามารถในการเจริญที่อุณหภูมิ 10, 37, 44 และ 55 องศาเซลเซียส โดยใชเ ข็ม เขี่ย เชื้อถา ยเชื้อจากโคโลนีที่ขึ้น บน slant ของ MRS agar ที่มี CaCO3
เขมขนรอยละ 2 มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ MRS broth ซึ่งมี Bromcresol green เขมขนรอยละ 2
เปนอินดิเคเตอรและมีหลอดดักกาซ ตัวอยางเชื้อละ 4 หลอด เสร็จแลวนําหลอดทดลองบรรจุเชื้อ
แบคทีเรียใน MRS broth เหลานี้ เขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 10, 37, 44 และ 55 องศาเซลเซียส
ตัวอยางเชื้อละ 1 หลอด เปนระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงสีของ MRS broth
และการเกิดฟองกาซในหลอดดักกาซ
3) การทดสอบความสามารถทนเกลือ NaCl ที่ร ะดับความเขมขน รอยละ 2, 4
และ 6.5 โดยใชเข็มเขี่ยเชื้อถายเชื้อจากโคโลนีที่ขึ้นบน slant ของ MRS agar ที่มี CaCO3 เขมขน
รอยละ 2 มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ MRS broth ที่มี NaCl เขมขนรอยละ 2, 4 และ 6.5
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ตัวอยางเชื้อละ 1 หลอด เสร็จแลวนําไปบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา
24-48 ชั่วโมง บันทึกผลการขุนและตกตะกอนของ MRS broth
4) การทดสอบ Voges-Proskauer (การทดสอบการสราง acetoacetyl หรือ diacetyl
carbinol)โดยใชหวงถายเชื้อถายเชื้อจากโคโลนีที่ขึ้นบน slant ของ MRS agar ที่มี CaCO3 เขมขน
รอยละ 2 มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ Glucose phosphate broth ตัวอยางเชื้อละ 1 หลอด แลวนํา
หลอดทดลองบรรจุเชื้อแบคทีเรียใน Glucose phosphate broth เหลานี้ เขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง จากนั้นเติมสารละลาย L-Naphthol เขมขนรอยละ 6
และสารละลาย KOH เขมขนรอยละ 16 ลงในเชื้อแบคทีเรียใน Glucose phosphate broth แตละ
หลอด สารละลายละ 3 มิลลิลิตร เขยาเบา ๆ เพื่อใหสารละลายผสมเขากัน บันทึกผลการเกิดสีแดง
ในหลอดทดลองบรรจุเชื้อแบคทีเรียใน Glucose phosphate broth แตละหลอด โดยผลบวกจะเกิด
สีแดงภายในระยะเวลา 15 นาที ถึง 2 ชั่วโมง โดยผลลบจะยังคงมีสีน้ําตาลเขมอมเหลืองตามเดิม
5) การทดสอบความสามารถในการใชน้ําตาล glucose, lactose, และ mannitol
ในสภาวะที่มีและไมมีกาซออกซิเจน (oxidized and fermented glucose, lactose, and mannitol)
โดยใชเข็มเขี่ยเชื้อถายเชื้อจากหลอดทดลองบรรจุเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth ซึ่งบมไวที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24-48 ชั่วโมงในขอ 2) มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ Hugh &
Leifson medium ที่มี glucose, lactose, และ mannitol ตัวอยางเชื้อละ 2 หลอดตอการทดสอบการใช
น้ําตาล 1 ชนิด จากนั้นดูด liquid parafin ซึ่งผานการฆาเชื้อแลว มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ
Hugh & Leifson medium ที่มี glucose, lactose, และ mannitol ถายเชื้อแลวหลอดละ 2 มิลลิลิตร
เปนการทดสอบการใชน้ําตาลในสภาวะที่ไมมีกาซออกซิเจน ตัวอยางเชื้อละ 1 หลอดตอการ
ทดสอบน้ําตาล 1 ชนิด สําหรับหลอดทดลองบรรจุ Hugh & Leifson medium ที่มี glucose, lactose,
และ mannitol ถายเชื้อแลวซึ่งไมไดเติม liquid parafin จะใชเปนการทดสอบการใชน้ําตาลในสภาวะ
ที่มีกาซออกซิเจน เสร็จแลวนําหลอดทดลองบรรจุ Hugh & Leifson medium ที่มี glucose, lactose,
และmannitol ซึ่งถายเชื้อแลวทั้งหมดนี้ เขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปน
ระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงสีและการเกิดฟองกาซใน Hugh & Leifson medium
6) การทดสอบความสามารถในการทนตออุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที
โดยทําการเท MRS agar หลอมเหลวซึ่งเติมสารละลาย Bromcresol green เขมขนรอยละ 2 ลงใน
จานเลี้ยงเชื้อ จานละประมาณ 15-20 มิลลิลิตร ภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ รอจนกวา MRS agar
ในจานเลี้ยงเชื้อแตละจานแหงและแข็งตัว ใหนํา หลอดทดลองบรรจุเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth
ทุกตัวอยางในขอ 2) ซึ่งบมไวที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง มาแชใน
อางน้ําควบคุมอุณหภูมิซึ่งตั้งอุณหภูมิไวที่ 55 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 15 นาที จากนั้นใช
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หวงถายเชื้อถายเชื้อจากหลอดบรรจุสารละลายเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth เหลานี้ มาทําการ streak
plate ในจานเลี้ยงเชื้อที่เติม MRS agar ขางตน ตัวอยางเชื้อละ 1 จาน เสร็จแลวนําจานเลี้ยงเชื้อที่
ถายเชื้อแลวเหลานี้ เขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง
บันทึกผลการเจริญของเชื้อตามแนวการ streak plate
7) การตรวจสอบรูปรางลักษณะของเชื้อแบคทีเรียแตละตัวอยาง จากการ
ยอมสีแกรม โดยเตรียมหยดน้ํากลั่นปลอดเชื้อบนแผนสไลดแกวแผนละ 1 หยดเล็ก ๆ แลวใชหวง
ถายเชื้อถายเชื้อจากโคโลนีที่ขึ้นในจานเลี้ยงเชื้อ มาทําการเกลี่ยลงในหยดน้ํากลั่นบนแผนสไลดแกว
ตัวอยางเชื้อละ 1 แผน ใหทําการเกลี่ยจนหยดน้ํากลั่นแหง แลวนําแผนสไลดแ ก ว แตละแผนมาทําการ
ลนผานเปลวไฟ 2-3 ครั้งเปนการทํา heat fixed จากนั้นหยดสารละลาย crystal violet ใหทวมรอยเกลี่ย
บนแผนสไลดแกวแตละแผน เปนเวลานาน 30 วินาที เทสารละลายทิ้งแลวลางออกเบา ๆ ดวยน้ํา
สะอาด หยดสารละลาย gram iodineใหทวมรอยเกลี่ยบนแผนสไลดแกวแตละแผน เปนเวลานาน
30 วินาที เทสารละลายทิ้งแลวลางออกเบา ๆ ดวยน้ําสะอาด ตอจากนั้นหยด ethanol เขมขนรอยละ
95 (เปน decolorizer) ใหทวมรอยเกลี่ยบนแผนสไลดแกวแตละแผน แลวรีบลางออกเบา ๆ ดวย
น้ําสะอาด สุดทายหยดสารละลาย safranin ใหทวมรอยเกลี่ยบนแผนสไลดแกวแตละแผน เปน
เวลานาน 10 วินาที เทสารละลายทิ้งแลวลางออกเบา ๆ ดวยน้ําสะอาด ซับน้ําออกจากแผนสไลดแกว
ดวยกระดาษทิชชู นําแผนสไลดแกวแตละแผนไปทําการตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศนชนิด
แสงสวางธรรมดา บันทึกลักษณะการติดสีแกรมและรูปรางลักษณะของเซลล
จากผลการทดสอบคุ ณ สมบัติ ท างชี ว เคมีทั้ง หมดขา งตน ให ทํา การระบุว า เชื้ อ
แบคทีเรียตัวอยางใดเปนเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก โดยเนนที่ความสามารถในการเจริญที่
อุณหภูมิ 37 และ 44 องศาเซลเซียส ความสามารถเจริญไดใน Litmus milk ความสามารถในการ
สรางเอนไซม catalase และลักษณะการติดสีแกรมและรูปรางที่เห็นจากกลองจุลทรรศน เปนหลัก
ทําการเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรียทุกตัวอยาง โดยใชหวงถายเชื้อถายเชื้อจากโคโลนีที่ขึ้นบน
MRS agar ที่มี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ภายในหลอดทดลองที่บรรจุจากขอ 6) มาเติมลงใน
หลอดเซนตริฟวจบรรจุนมขาดมันเนย เขมขนรอยละ 10 จํานวน 7 มิลลิลิตร ซึ่งมี CaCO3 เขมขน
รอยละ 0.5 ตัวอยางเชื้อละ 1 หลอดภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ นําหลอดบรรจุเ ชื้อแบคทีเรีย
ในนมขาดมันเนยทั้งหมดนี้ เขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 4872 ชั่วโมง เมื่อพบวานมขาดมันเนยมีการแข็งตัวเกิดขึ้น ใหเติม glycerol หลอดละ 2.1 มิลลิลิตร กอน
นําเขาเก็บในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และทําการเก็บแบคทีเรียใน plastic beads โดย
เลือกลักษณะเชื้อที่บริสุทธิ์จากการ streak plate นํามาทําเปน suspension ลงใน Cryogenic vial ที่
บรรจุ plastic beads จนไดความขุนเทียบเทากับ MacFarland No. 3 หรือ 4 โดยมีปริมาณเชื้อ
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ประมาณ 9 x108 ถึง 12 x108 ตอมิลลิลิตร เขยาหลอดเพื่อใหเชื้อเกาะติดกับ plastic beads หลังจากนั้น
ใช pasteur pipette ที่ปราศจากเชื้อดูด suspension ออกใหม ากที่สุด ปดฝาใหสนิทพัน ทับดว ย
พาราฟลม นําไปแชแข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
3.3.3 การคัดแยกแบคทีริโอฟาจจากเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก และการทํา ให
แบคทีริโอฟาจมีค วามบริสุทธิ์ (Quiberonia et al., 2003) การคัดแยกและนับจํานวนแบคทีริโอฟาจจากเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก โดยวิธี double layer -soft agar technique โดยนําเชื้อที่
แยกไดจากน้ํานมดิบจากผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส B7021 ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส
L7021 สหกรณโคนมสันปาตอง – แมวาง รหัส C สหกรณโคนมสันปาตอง – แมวาง รหัส B และ
สหกรณโคนมแมโจ รหัส G ซึ่งบมไวที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส มาทําการคัดแยกแบคทีริโอฟาจ
3.3.3.1 การคัดแยกแบคทีริโอฟาจ จากเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
1) ใชหวงถายเชื้อถายเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกที่แยกไดจากน้ํานมดิบ
จากผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส B7021 และ จากผูผลิต รายยอย (เชีย งใหม) รหัส L7021
ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส B7009 สหกรณโคนมสันปาตอง – แมวาง รหัส C สหกรณโคนม
สันปาตอง – แมวาง รหัส B และสหกรณโคนมแมโจ รหัส G จากโคโลนีที่ขึ้นบน slant ใน
หลอดทดลอง MRS agar ที่มี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ซึ่งเก็บรักษามาไมนานเกิน 3 เดือน เติมลงใน
หลอดทดลองบรรจุ MRS broth จํานวน 3 มิลลิลิตรที่เตรียมไวแลวตัวอยางเชื้อละ 1 หลอดภายใน
ตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ เสร็จแลวนําหลอดทดลองบรรจุสารละลายเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth
เขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง
2) ทําการถายเชื้อจากหลอดทดลองบรรจุเชื้อแบคทีเรีย MRS broth ในขอ 1)
จํานวน 400 ไมโครลิตร (รอยละ 2) มาเติมลงในหลอดเซนตริฟวจขนาด 50 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุ
MRS broth จํานวน 20 มิลลิลิตร ที่เตรียมไวแลวภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ ตัวอยางเชื้อละ
2 หลอดซึ่งแตละหลอดนี้จะถูกใชเปนชุดควบคุม และ ชุดทดลอง ตามลําดับ จากนั้นนําหลอด
เซนตริฟวจบรรจุเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth ทั้งสองหลอดนี้ เขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ
44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 7 ชั่วโมง
3) หลอดเซนตริฟวจบรรจุเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth จากขอ 2) ที่ใช
เปนชุดควบคุม จะถูกเติมน้ํากลั่นซึ่งผานการฆาเชื้อแลวจํานวน 40 ไมโครลิตรตอหลอด สว น
หลอดเซนตริฟว จบรรจุเ ชื้อ แบคทีเ รีย ใน MRS broth ที่ใชเปนชุดทดลอง จะถูกเติมสารละลาย
Mitomycin C เขมขน 250 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร จํานวน 40 ไมโครลิตรตอหลอด เพื่อทําใหความ
เขมขน สุด ทายของ Mitomycin C ภายในหลอดเซนตริฟวจดังกลาวเทากับ 0.5 ไมโครกรั ม ต อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร จากนั้ น ผสมสารละลายในหลอดเซนตริ ฟ ว จ แ ต ล ะหลอดใหเ ขา กั น โดยการดูด
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ขึ้น -ลง 5-6 ครั้ ง แลวดูดสารละลายผสมที่มีเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth ในชุ ด ควบคุ ม และ
ชุ ด ทดลองของเชื้ อ มาอย า งละ 1.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม ลงในหลอดเอปเพนดอรฟขนาด 1.5 มิลลิลิตร
ชุดละ 1 หลอด เสร็จแลวนําหลอดเอปเพนดอรฟเหลานี้เขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง
4) เมื่อครบ 3 ชั่วโมงนําสารละลายผสมที่มีเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth
ซึ่งบรรจุในหลอดเอปเพนดอรฟในชุดควบคุม (เติมน้ํากลั่น) และ ชุดทดลอง (เติม Mitomycin C)
ซึ่งบมไวที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส ในขอ 3) มาทําการปนเหวี่ยงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ความเร็วรอบ 5,000 rpm เปนระยะเวลา 10 นาที จากนั้นดูดสวนสารละลายใส (supernatant) จากหลอด
เอปเพนดอรฟแตละหลอดมาทําการกรองดวย syringe filter ที่มีขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอน ภายใน
ตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ สวนที่กรองไดนี้เรียกวา phage lysate ซึ่งมีแบคทีริโอฟาจที่แยกไดจาก
แบคทีเรียที่เปนโฮสต (host) นําไปเตรียม double layer soft agar technique เพื่อแยกแบคทีริโอฟาจตอไป
5) ทําการเท MRS-C agar (bottom layer) เตรียมโดยเท MRS agar ที่
ผสม CaCl2 ซึ่งมีความเขมขนสุดทาย 10 มิลลิโมลาร ในจานเลี้ยงเชื้อ จานละ 10 มิลลิลิตร ภายใน
ตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ แลวรอให MRS-C agar ในจานเลี้ยงเชื้อแข็งตัว
6) ทําการคัดแยกแบคทีริโอฟาจของเชื้อ ภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ
โดยแบงเปน 2 วิธีการคือ
ก. ในชุด ควบคุม (เติมน้ํา กลั่น ) ทดลองแบง เปน 2 กลุมตาม
อัตราสวนของสารละลายแบคทีเรีย (host) : สารละลายใส (phage lysate) จากชุดเติมน้ํากลั่นคือ
กลุมที่ 1 ใชเชื้อแบคทีเรีย (host) 100 ไมโครลิตร + สารละลายใส (phage lysate) ที่เปนพวก
ชุดเติมน้ํากลั่น 10 ไมโครลิตร
กลุมที่ 2 ใชเชื้อแบคทีเรีย (host) 100 ไมโครลิตร + สารละลายใส (phage lysate) ที่เปนพวก
ชุดเติมน้ํากลั่น 100 ไมโครลิตร
ดยดูดเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth ในชุดควบคุมที่เหลืออยูจากขอ 3) และสารละลายใส
ที่มีฟาจของชุด ควบคุมซึ่ง เปนของเชื้อตัว อยา งเดีย วกัน จากขอ 4) เติมลงในหลอดเซนตริฟวจ
บรรจุ MRS agar ซึ่งมี agar เขมขนรอยละ 0.6 และ CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร จํานวน 10 มิลลิลิตร
ที่ผานการหลอมเหลวแลว ตัวอยางเชื้อละ 1 หลอด ผสมใหเขากัน เพื่อใชเปน top agar โดยการดูด
ขึ้น-ลง 5-6 ครั้ง แลวรีบเทลงบนผิวหนาของ MRS-C agar ในจานเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไวในขอ 5)
ตัวอยางเชื้อละ 1 จาน
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ข. ทําเชนเดียวกับขอ ก. แตใชเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth ใน
ชุดทดลองแทนชุดควบคุม (เติมสารละลาย Mitomocin C) โดยทดลอง 4 กลุม ตามอัตราสว นของ
สารละลายแบคทีเรีย (host) : สารละลายใส (phage lysate) จากชุดเติม Mitomocin C คือ
กลุมที่ 3 ใชเชื้อแบคทีเรีย (host) 100 ไมโครลิตร+ สารละลายใส (phage lysate) ที่เปนพวก
ชุดเติม Mitomycin C 10 ไมโครลิตร
กลุมที่ 4 ใชเชื้อแบคทีเรีย (host) 100 ไมโครลิตร+ สารละลายใส (phage lysate) ที่เปนพวก
ชุดเติม Mitomycin C 100 ไมโครลิตร
กลุมที่ 5 ใชเชื้อแบคทีเรีย (host) 100 ไมโครลิตร+ สารละลายใส (phage lysate) ที่เปนพวก
ชุดเติม Mitomycin C 200 ไมโครลิตร
กลุมที่ 6 ใชเชื้อแบคทีเรีย (host) 10 ไมโครลิตร+ สารละลายใส (phage lysate) ที่เปนพวก
ชุดเติม Mitomycin C 100 ไมโครลิตร
7) ใหรอจนกระทั่ง MRS agar ซึ่งมี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร และมี
สวนผสมของเชื้อแบคทีเรียและสารละลายใสที่มีฟาจ ซึ่ ง เททับ ลงไปบนผิว หนา ของ MRS-C agar
ในจานเลี้ยงเชื้อแตละจานแหงและแข็งตัวดีแลว จึงนําจานเลี้ยงเชื้อทั้งหมดนี้เขาบมในตูบมเชื้อที่
อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 18 ชั่วโมง แลวนําจานเลี้ยงเชื้อ แตล ะจานมาตรวจดู
ลักษณะของ plaque (บริเวณใสที่มีแบคทีริโอฟาจ) ที่เกิดขึ้นและคัดเลือก plaque ที่เปนลักษณะเฉพาะ
3.3.3.2 การทําใหแบคทีริโอฟาจมีความบริสุทธิ์
1) ในการทํา ใหฟ าจมีค วามบริสุท ธิ์ค รั้ง ที่ 1 ดูด เชื้อ แบคทีเ รีย ใน
MRS broth ของเชื้อที่เปนชุดควบคุม มาตัวอยางเชื้อละ 40 ไมโครลิตร เติมลงในหลอดเซนตริฟวจ
บรรจุ MRS broth ซึ่งมี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร และ β-Disodium glycerophosphate
เขมขน รอยละ 0.95 จํา นวน 3 มิลลิลิตร สํา หรับ ใชใ นการเพาะเลี้ย งแบคทีริโอฟาจกอนทําให
มีความบริสุทธิ์ ภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ โดย plaque ซึ่ ง มีแบคทีริโอฟาจ 1 อัน จะถูกเลี้ยง
ใน MRS broth ดังกลาว 1 หลอด และแบคทีริโอฟาจซึ่งแยกไดจากเชื้อแบคทีเ รียผลิต กรดแลกติก
เชื้อใด จะตองถูกเลี้ยงใน MRS broth ที่มีเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก เดีย วกัน เทานั้น ทั้งนี้ใ ห
เตรียมเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth ดังกลาวใหมีจํานวนเทากับ plaque ที่ไดทําการคัดเลือกไวแลว
2) ดูดเชื้อแบคทีเรียที่เปนชุดควบคุมมา 200 ไมโครลิตร เติมลงในหลอด
เซนตริฟวจซึ่งมี MRS broth จํานวน 10 มิลลิลิตร
3) นําเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth สําหรับใชเลื้ยงแบคทีริโอฟาจ และ
เชื้อแบคทีเรียใน MRS broth ในขอ 2 ทั้งหมด เขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส นาน 7 ชั่วโมง
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4) ใชหวงถายเชื้อทําการตัดแยก plaque จากจานเลี้ยงเชื้อจากขอ 7) ของ
หัวขอ 3.3.3.1 ภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ แลวถาย plaque ดังกลาวมาเติมลงในเชื้อแบคทีเรียใน
MRS broth plaque ละหนึ่งหลอด ตามเงื่อนไขในขอ 1)
5) นําหลอดเซนตริฟวจที่บรรจุเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth ซึ่งไดเติม
plaque แลวเขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 18 ชั่วโมง
6) ดูดสารละลายผสมที่มีฟาจใน MRS broth จากขอ 5) เติมลงในหลอด
เอปเพนดอรฟขนาด 1.5 มิลลิลิตรตัว อยางสารละลายละ 2 หลอดภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ
แลวนําไปทําการปนเหวี่ยงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 5,000 rpm เปนระยะเวลา 10 นาที
7) ดู ด สารละลายใสที่ มี ฟ าจ จากข อ 6) มาทํา การกรองด ว ย syringe
filter ที่มีขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอนภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ เก็บสารละลายใสที่ผานการกรองแลว
ของหลอดเอปเพนดอรฟแตละหลอดลงในหลอดเอปเพนดอรฟหลอดใหม
8) ดูดสารละลายใสที่มีฟาจจากขอ 7) มาทําการเจือจางในหลอดทดลอง
บรรจุ MRS agar ซึ่งมี agar เขมขนรอยละ 0.6 และ CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร จํานวน 9.9 มิลลิลิตร
ซึ่งไดผานการหลอมเหลวมาแลว โดยทําการเจือจางลงทีละ 100 เทาภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ
เริ่มจากดูดเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth ที่จะใชเลี้ยงฟาจจากขอ 3) เติมลงในหลอดทดลองบรรจุ
MRS agar ขางตนจํานวน 4 หลอด หลอดละ 200 ไมโครลิตร แลวดูดสารละลายใสที่มีฟาจของ
เชื้อแบคทีเรียนั้นมา 100 ไมโครลิตร มาเติมลงใน MRS agar ดังกลาว หลอดที่ 1 (ไดเปนระดับการ
เจือจาง 10-2) ทําการปนผสมใหสวนผสมทั้งหมดเขากันดูดมา 100 ไมโครลิตร แลวเติมลงใน MRS agar
หลอดที่ 2 ทําการผสมและปฏิบัติอยางเดียวกันกับ MRS agar หลอดที่ 3 และ 4 (ไดเปนระดับการ
เจือจาง 10-4, 10-6 และ 10-8 ตามลําดับ) จากนั้นเท MRS agar ในแตละหลอดลงในจานเลี้ยงเชื้อซึ่งมี
MRS agar ที่มี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร หลอดละ 1 จาน รอจนกระทั่งสวนผสมที่เทลงไปใน
จานเลี้ยงเชื้อทุกจานแหงและแข็งตัว จึงนําจานเลี้ยงเชื้อทั้งหมดเขาบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส
เปนเวลานาน 18 ชั่วโมง
9) นําจานเลี้ยงเชื้อมาตรวจนับปริมาณ plaque ของฟาจแตละตัวอยาง
ในแตละระดับการเจือจาง
10) ทําการใหฟาจมีความบริสุทธิ์ครั้งที่ 2 โดยเตรียมสารละลายเชื้อ
แบคทีเรียใน MRS broth ซึ่งมี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลารและ β-Disodium glycerophosphate
เขมขนรอยละ 0.95 จํานวน 3 มิลลิลิตร สําหรับใชเลี้ยงฟาจ ตามวิธีการในขอ 1) ใหมีจํานวนเทากับ
ฟาจที่ไดทําการคัดเลือกไวแลวบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส นาน 7 ชั่วโมง แลว
ใชหวงถายเชื้อทําการตัดแยก plaque ของฟาจแตละชนิดจากจานเลี้ยงเชื้อในขอ 9) มาเติมลงใน
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เชื้อแบคทีเรียใน MRS broth plaque ละหนึ่งหลอด แลวนําเขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 18 ชั่วโมง
11) ดูดสารละลายที่มีฟาจจากขอ 10) มากรองตามวิธีการ ในขอ 6) และ 7)
ดูดสารละลายใสที่มีฟาจนี้ มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ MRS agar ซึ่งมี agar เขมขนรอยละ 0.6
และ CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร จํานวน 9.9 มิลลิลิตรซึ่งไดผานการหลอมเหลวมาแลวภายใน
ตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ สารละลายใสที่มีฟาจละ 1 หลอด โดยกอนเติมสารละลายที่มีฟาจดังกลาว
ใหเติมเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth จํานวน 200 ไมโครลิตรลงไปกอน แลวจึงเติมสารละลายใสที่
มีฟาจดังกลาวจํานวน 40 ไมโครลิตรตามลงไป ทําการปนผสมใหเขากัน แลวเทสวนผสมที่มีฟาจนี้
ลงในจานเลี้ยงเชื้อซึ่งมี MRS agar ที่มี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร หลอดละ 1 จาน ทั้งนี้ให
ปฏิบัติอยางเดียวกับสารละลายใสที่มีฟาจทุกตัวอยางชนิด รอจนกระทั่งสวนผสมที่เทลงไปในจาน
เลี้ยงเชื้อทุกจานแหงและแข็งตัว จึงนําจานเลี้ยงเชื้อทั้งหมดเขาบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส
เปนเวลานาน 18 ชั่วโมง
12) นําจานเลี้ยงเชื้อที่มี plaque ของฟาจแตละตัวอยางชนิดจากขอ 11) มา
ทําการคัดเลือก plaque ที่มีรูปรางเหมือนกับ plaque เริ่มตน แลวทําใหฟาจมีความบริสุทธิ์ครั้งที่ 3
โดยวิธีการเดียวกับในขอ 10) และ 11)
13) เมื่อได plaque ของฟาจแตละตัวอยางชนิดในจานเลี้ยงเชื้อใหนํา
plaque ดังกลาวมาทําการเลี้ยงในสารละลายเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth ซึ่งมี CaCl2 เขมขน
10 มิลลิโมลารและ β-Disodium glycerophosphate เขมขนรอยละ 0.95 จํานวน 3 มิลลิลิตร แลวนํา
MRS broth ดังกลาวเขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 18 ชั่วโมง
14) ทําการเก็บรักษาฟาจแตละตัวอยางที่ไดทําการคัดเลือกไวโดยนํา
สารละลายที่มีฟาจในขอ 13) มาทําการปนเหวี่ยงตามวิธีการในขอ 6) แลวกรองดวย syringe
filter ที่มีขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอนภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ เก็บสารละลายใสที่ผานการ
กรองแลวของหลอดเอปเพนดอรฟแตละหลอดลงในหลอดเอปเพนดอรฟหลอดใหม จากนั้นเติม
คลอโรฟอรมเขมขนรอยละ 95 ลงไปในหลอดเอปเพนดอรฟแตละหลอด ใหมีปริมาณเทากับรอยละ
10 ของสารละลายใสที่บรรจุอยูกอน จากนั้นนําหลอดเอปเพนดอรฟบรรจุสารละลายใสที่มีฟาจ
ทั้งหมดเขาเก็บรักษาในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
3.3.4 การทดสอบความตานทานตอแบคทีริโอฟาจ ( Hebert et al., 2000)
การทดสอบความตานทานของแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกตอแบคทีริโอฟาจโดยวิธี spot
test ใหปเปต phage lysate ที่เตรียมจากแบคทีริโอฟาจบริสุทธิ์ที่แยกได จํานวน 10 ไมโครลิตร
นําไปหยดลงบน top agar ในจานเลี้ยงเชื้อที่เตรียมตามวิธี double layer soft agar technique แต
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ใน top agar นี้ เติมเฉพาะแบคทีเรียที่ตองการนํามาทดสอบความตานทานตอฟาจเทานั้นโดย
ไมไดผสม phage lysate บมที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส 18-24 ชั่วโมง สังเกตวาเกิด plaque หรือ
halo (บริเวณวงแหวนใสที่มีความขุนภายใน) ถาปรากฎ plaqueหรือ halo แสดงวาแบคทีเรียไมมี
ความตานทานตอฟาจ แตถาไมปรากฎ plaque หรือ halo แสดงวาแบคทีเรียนั้นมีความตานทานตอฟาจ
3.3.4.1 การคัดแยกแบคทีเรียสายพันธุที่มีความทนตอแบคทีริโอฟาจ
1) นําจานเลี้ยงเชื้อที่ใชในการทําใหฟาจมีความบริสุทธิ์ครั้งที่ 3 ซึ่ง มี
ฟาจทุก ตั ว อย างที่ ไ ด คัด เลือ กไว แ ลว ใชห ว งถา ยเชื้อ ตั ด แยกเชื้อ แบคทีเ รี ย ที่เ จริญ โดยมีลักษณะ
ขุนอยูภายในมีขอบใสลอมรอบ (halo) ถายเชื้อดังกลาวลงในหลอดทดลองบรรจุ MRS broth จํานวน
3 มิลลิลิตร ตัวอยางเชื้อละ 1 หลอด นําหลอดบรรจุเชื้อแบคทีเรีย ใน MRS broth เหลานี้เขาบมใน
ตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24 ชั่วโมง
2) ใชหวงถายเชื้อจากหลอดบรรจุเชื้อใน MRS broth ในขอ 1) มาทําการ
streak plate ลงในจานเลี้ยงเชื้อที่มี MRS agar (ไมมีการเติมสารละลาย bromcresol green เขมขน
รอยละ 2) ภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ จากนั้นนําจานเลี้ยงเชื้อทั้งหมดเขาบมในตูบมเชื้อที่
อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24-48 ชั่วโมง
3) ใชหวงถายเชื้อจากโคโลนีเดี่ยวจากจานเลี้ยงเชื้อในขอ 2) มาเติมลงใน
หลอดเซนตริฟวจบรรจุนมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10 จํานวน 7 มิลลิลิตร หลอดทดลองบรรจุ
slant ของ MRS agar ซึ่งมี CaCO3 เขมขนรอยละ 0.5 และหลอดทดลองบรรจุ Litmus milk ตัวอยาง
เชื้อละ 1 หลอดตามลําดับภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ นําหลอดทั้งหมดนี้ เขาบมในตูบมเชื้อที่
อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 48-72 ชั่วโมง เมื่อพบวาเชื้อแบคทีเรียในนมผงขาดมันเนย
มีการแข็งตัวเกิดขึ้น ใหเติม glycerol หลอดละ 2.1 มิลลิลิตร กอนนําเขาเก็บในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ
-20 องศาเซลเซียส สําหรับหลอดทดลองบรรจุ MRS agar ซึ่งมี CaCO3 เขมขนรอยละ 0.5 ที่มีโคโลนี
เกิดขึ้นตามแนวการทํา streak plate และหลอดบรรจุเชื้อแบคทีเรียใน Litmus milk ที่มีการแข็งตัว
และเปลี่ยนจากสีมวงออนเปนสีชมพูออน ใหเก็บรักษาไวในหองเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
3.3.4.2 การทดสอบความทนตอแบคทีริโอฟาจ ของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
1) เชื้อแบคทีเรีย ที่จะใชในการทดสอบ คือ B7009 (44), B7021 (44),
L7021 (44), C MJ (44), IMJ (44), G MJ (44), B สต (44), C สต (44), h สต (44), Lb. bulgaricus
TISTR 895, และ S. thermophilus TISTR 894 และเชื้อแบคทีเรียสายพันธุที่ทนตอแบคทีริโอฟาจคือ
clone B7009 (44) 1.4 [เปนเชื้อแบคทีเรียสายพันธุของเชื้อ B7009 (44) ซึ่งทนตอฟาจ 1.4 (เปนฟาจ
ตัวที่ 4 ซึ่งมาจากชุดไมเติม Mitomycin C)], clone L7021(44) 2.8 [เปนเชื้อแบคทีเรียสายพันธุของ
เชื้อ L7021 (44) ซึ่งทนตอฟาจ 2.8 (เปนฟาจตัวที่ 8 ซึ่งมาจากชุดเติม MC)], clone B สต (44) 1.6
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และ 2.10 [เปนเชื้อแบคทีเรียสายพันธุของเชื้อ B สต (44) ซึ่งทนตอฟาจ 1.6 และ 2.10 (เปนฟาจตัวที่
6 ซึ่งมาจากชุดไมเติม MC และฟาจตัวที่ 10 ซึ่งมาจากชุดเติม MC) ตามลําดับ], clone C สต (44) 2.9
[เปนเชื้อแบคทีเรียสายพันธุของเชื้อ C สต (44) ซึ่งทนตอฟาจ 2.9 (เปนฟาจตัวที่ 9 ซึ่งมาจากชุดเติม
MC)], clone B7021 (44) 1.3, clone B7021 (44) 2.4, clone B7021 (44) 2.8, และ clone B7021 (44)
2.10 [เปนเชื้อแบคทีเรียสายพันธุของเชื้อ B7021 (44) ซึ่งทนตอฟาจ 1.3, 2.4, 2.8, และ 2.10 (เปน
ฟาจตัวที่ 3 ของชุดไมเติม MC ที่ 1, ฟาจตัวที่ 4, 8 และ 10 ของชุดไมเติม MC ที่ 2 ตามลําดับ)
2) การเตรียมสารละลายใสที่มีแบคทีริโอฟาจใน MRS broth (phage lysate)
ก. ใชหวงถายเชื้อถายเชื้อแบคทีเรียที่จะใชงานทั้งหมดขางตน และ
เชื้อแบคทีเรียที่จะใชเปนอาหารสําหรับเลี้ยงฟาจ (เปนเชื้อแบคทีเรียที่เปนโฮสตของฟาจ) จาก
โคโลนีที่ขึ้นบน slant ของ MRS agar ที่มี CaCO3 เขมขนรอยละ 0.5 ซึ่งเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส เติมลงในหลอดเซนตริฟวจบรรจุ MRS broth จํานวน 3 มิลลิลิตรภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ นําหลอดเซนตริฟวจบรรจุเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth ดังกลาวบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ
44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24-48 ชั่วโมง
ข. ดูดเชื้อแบคทีเรียแตละตัวอยางใน MRS broth ในขอ ก. มาจํานวน
140 ไมโครลิตร เติมลงในหลอดเซนตริฟวจบรรจุ MRS broth จํานวน 10 มิลลิลิตรภายใน
ตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ สําหรับใชเปนเชื้อแบคทีเรียตั้งตน นําหลอดเซนตริฟวจบรรจุเชื้อแบคทีเรียใน
MRS broth ดังกลาวบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 7 ชั่วโมง
ค. ดูดเชื้อแบคทีเรียแตละตัวอยางใน MRS broth ของขอ ข. ที่จะใชเลี้ยง
ฟาจมาจํานวน 40 ไมโครลิตร เติมลงในหลอดเซนตริฟวจบรรจุ MRS broth ซึ่งมี CaCl2 เขมขน
10 มิลลิโมลารและ β-Disodium glycerophosphate เขมขนรอยละ 0.95 จํานวน 3 มิลลิลิตรตัวอยาง
เชื้อละ 2 หลอด นําหลอดเซนตริฟวจบรรจุเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth ดังกลาวบมในตูบมเชื้อที่
อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 7 ชั่วโมง จากนั้นใหเก็บหลอดเซนตริฟวจบรรจุเชื้อแบคทีเรีย
แตละตัวอยางใน MRS broth ดังกลาวหลอดที่ 2 ไวในหองเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ง. ดูดสารละลายใสที่มีฟาจซึ่งผานการเติม chloroform แลวและเก็บรักษา
ไวในหองเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มาตัวอยางละ 10 ไมโครลิตร เติมลงในหลอดเซนตริฟวจ
บรรจุเชื้อแบคทีเรียที่เปนโฮสตของฟาจนั้น ๆ ใน MRS broth หลอดที่ 1 จากขอ ค. ภายในตู
ลามินารโฟลปลอดเชื้อ แลวนําหลอดเซนตริฟวจบรรจุสารละลายผสมที่มีฟาจทั้งหมดนี้ ไปบมใน
ตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 18 ชั่วโมง
จ. ทําการกรองสารละลายผสมที่มีฟาจแตละตัวอยางในขอ ง. นี้ดวย
syringe filter ซึ่งมีขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอน จากนั้นดูดสารละลายใสที่มีฟาจใน MRS broth ซึ่ง
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ผานการกรองนี้มา 40 ไมโครลิตร เติมลงในเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth หลอดที่ 2 จากขอ ค.
ภายในตูล ามิน ารโ ฟลป ลอดเชื้อ แลว บม ไวใ นตูบม เชื้อ ที่อุณ หภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 18 ชั่วโมง แลวจึงนําสารละลายผสมที่มีฟาจแตละตัวอยางขางตน มาทําการกรองดวย
syringe filter ซึ่งมีขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอนอีกครั้ง บรรจุสารละลายใสที่มีฟาจแตละตัวอยางลงใน
หลอดเอปเพนดอรฟขนาด 1.5 มิลลิลิตร ตัวอยางละ 2 หลอด
3) การทดสอบการทนตอแบคทีริโอฟาจของเชื้อแบคทีเรีย
ก. ดูดเชื้อแบคทีเรียตั้งตนใน MRS broth ที่จะใชทดสอบคือ เชื้อ B7009 (44),
B7021 (44), L7021 (44), C MJ (44), G MJ (44), B สต (44), C สต(44), h สต (44), clone B7009 (44) 1.4,
clone L7021 (44) 2.8, clone B สต (44) 1.6 และ 2.10, clone C สต (44) 2.9, clone B7021 (44) 1.3,
clone B7021 (44) 2.4, clone B7021 (44) 2.8, และ clone B7021 (44) 2.10 มาเติมลงในหลอดทดลอง
บรรจุ MRS agar ซึ่งมี agar เขมขนรอยละ 0.6 และ CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลารที่ผานการหลอมเหลว
แลวเชื้อละ 15 หลอดหลอดละ 200 ไมโครลิตร ภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ ทําการปนผสมให
สวนผสมทั้งหมดในแตละหลอดเขากัน แลวเทลงในจานเลี้ยงเชื้อที่มี MRS agar (ไมตองเติมสารละลาย
bromcresol green เขมขนรอยละ 2) ซึ่งมี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร ที่เตรียมไวแลวหลอดละ 1
จาน เสร็จแลวรอให MRS agar ซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียที่เติมลงในจานเลี้ยงเชื้อแตละจานแหงและแข็งตัว
ข. ทําการแบงพื้นที่ในจานเลี้ยงเชื้อในขอ ก. ของเชื้อแบคทีเรียแตละ
ตัวอยาง จานเลี้ยงเชื้อละ 4 สวนสําหรับใชหยดสารละลายใสที่มีฟาจ สวนละ 1 ตัวอยาง โดยจานเลี้ยงเชื้อ
1 จานของเชื้อแบคทีเรียแตละตัวอยาง จะใชเปน negative control สําหรับใหมีการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
เพียงอยางเดียว โดยที่ไมใชหยดสารละลายใสที่มีฟาจ
ค. ดูดสารละลายใสที่มีฟาจแตละตัวอยาง จากขอ จ. ของหัวขอ 2) จํา นวน
10 ไมโครลิตร มาหยดลงบนผิวหนาของ MRS agar ในจานเลี้ยงเชื้อของเชื้อแบคทีเรียทุกตัวอยาง
ตามที่กําหนดพื้นที่ไว รอจนกระทั่งสารละลายใสที่มีฟาจซึ่งไดหยดลงบนผิวหนาของ MRS agar แหงสนิท
จึงนําจานเลี้ยงเชื้อทุกจานเขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 ชั่วโมง
ง. สังเกตการณเปลี่ยนแปลงในตําแหนงที่หยดสารละลายใสที่มีฟาจแตล ะ
ตัว อยา งในจานเลี้ย งเชื้อทุก จานของเชื้อแบคทีเ รีย ทุก ตัว อยางวา เกิดเปนบริเวณใส (clear zone)
เกิดเปน plaque ขนาดเล็กหรือ plaque ที่มีรูปรางไมชัดเจน เกิดเปนลักษณะที่มีขอบใสและภายในมี
การเจริญของเชื้อแบคทีเรียนั้น ๆ (halo) หรือมีการเจริญของเชื้อแบคทีเรียนั้น ๆ ปกคลุมจนหมด และ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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3.3.5 การวินิจฉัย (identify) เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
3.3.5.1 การ identify เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกโดยการทํา sequence ของยีน
16S rRNA (Pruksakoun et al., 2000; Khemaleelakul et al., 2002)
1) การสกัด DNA ของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
ก. นําเชื้อจาก stock culture ซึ่งเจริญบน slant ของ MRS agar ที่มี CaCO3
เขมขนรอยละ 2 ที่เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มาทําการถายเชื้อลงในหลอดทดลอง
บรรจุ MRS broth 3 มิลลิลิตร แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-48 ชั่วโมงเมื่อ
MRS broth ที่มีเชื้อแตละตัวอยางมีการขุนและตกตะกอนจึงนําไปทําการ streak plate บนจานเลี้ยง
เชื้อที่มี MRS agar บมที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-72 ชั่วโมง ตามลักษณะการเจริญ
ของเชื้อแตละตัวอยาง
ข. นําโคโลนีเดี่ยวจากจานเลี้ยงเชื้อในขอ ก. มาถายลงในหลอดบรรจุ
MRS broth จํานวน 10 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-72 ชั่วโมง ตาม
ลักษณะการเจริญของเชื้อแตละตัวอยาง เพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อ
ค. นําหลอดบรรจุ MRS broth ที่มีเชื้อในขอ ข. ไปทําการปนเหวี่ยงที่ความเร็ว
4,000 rpm ที่อุณหภูมิหองนาน 10 นาที แลวดูดสารละลายใสสวนบน (supernatant) ทิ้งไปจนเหลือแต
เชื้อที่ตกตะกอนอยูกนหลอด นําตะกอนดังกลาวมาลาง 3 ครั้งดวยสารละลาย Phosphate buffer saline ที่
มีคา pH 7.0 จํานวน 10 มิลลิลิตร แลวทําการละลายตะกอนดังกลาวอีกครั้ง (resuspend) ดวย
lysozyme solution (ซึ่งมีความเขมขน 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) จํานวน 200-300 ไมโครลิตร
ขึ้นอยูกับปริมาณตะกอนของเชื้อที่ได ดูดสารละลายเชื้อดังกลาวเติมลงในหลอดเอปเพนดอรฟ แลวบมที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง
ง. เติม SDS solution เขมขนรอยละ 20 จํานวน 20 ไมโครลิตร และ
สารละลาย proteinase K เขมขน 10 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร จํานวน 10 ไมโครลิตรลงในหลอด
เอปเพนดอรฟมีเชื้อในขอ ค. ผสมใหเขากันแลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 58 องศาเซลเซียส นานขามคืน
จ. เติมสารละลาย NaCl อิ่มตัว (มีความเขมขน 6 โมลาร) ลงในหลอด
เอปเพนดอรฟที่มีเชื้อในขอ ง. เปนจํานวน 1/3 ของสารละลายทั้งหมดภายในหลอดเอปเพนดอรฟ
ดังกลาว ผสมใหเขากันแลวนําไปเก็บไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที
ฉ. นําสารละลายในหลอดเอปเพนดอรฟในขอ จ. มาทําการปนเหวี่ยงที่
ความเร็ว 10,000 rpm ที่อุณหภูมิหองนาน 20 นาที เพื่อตกตะกอนโปรตีน แลวดูดสารละลายใส
สวนบนทั้งหมดเติมลงในหลอดเอปเพนดอรฟหลอดใหม เติม ethanol เขมขนรอยละ 95 ที่แชเย็นจัด
ไวเปนจํานวน 3 เทาของสารละลายใส เพื่อตกตะกอน DNA ของเชื้อออกจากสารละลายใส
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ช. เอียงหลอดเอปเพนดอรฟในขอ ฉ. ไปมาเบา ๆ จน DNA ของเชื้อ
ตกตะกอนเปนกอนสีขาวขุน แลวนําหลอดเอปเพนดอรฟนี้ไปทําการปนเหวี่ยงที่สภาวะเดียวกับใน
ขอ ฉ. เพื่อทําให DNA ตกตะกอนแยกออกมา ดูดสารละลายใสทิ้งไปจนเหลือแต DNA ที่กนหลอด
นํา DNA ที่ไดไปปนลางดวย ethanol เขมขนรอยละ 70 ที่เย็นจัด 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 ไมโครลิตร ที่
สภาวะเดียวกับในขอ ฉ. จากนั้นดูด ethanol ทิ้งใหหมดจนเหลือแต DNA ของเชื้อที่ตกตะกอนอยู
กนหลอด ปลอยให DNA แหงที่อุณหภูมิหอง
ซ. ทําการละลาย DNA ของเชื้อในขอ ช. ดวยสารละลาย Tris-EDTA buffer
ที่มีคา pH 8.0 จํานวน 70-120 ไมโครลิตร ขึ้นอยูกับปริมาณ DNA ที่ไดของเชื้อ แลวเก็บรักษาหลอด
เอปเพนดอรฟบรรจุสารละลาย DNA ของเชื้ อนี้ที่อุณ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกวาจะใชงาน
2) การตรวจสอบปริมาณ DNA ที่ได
ก. เตรียมสารละลาย agarose gel เขมขนรอยละ 1 โดยนํา agarose gel 0.4 กรัม
มาละลายในสารละลาย Tris-Boric acid-EDTA (TBE) ความเขมขน 0.5 เทาจํานวน 40 มิลลิลิตร ให
ความรอนไปเรื่อย ๆ จนกวา agarose gel จะละลายหมด แลวเทสารละลาย agarose gel ที่ไดนี้ลงใน
ถาดติด comb (เพื่อทําใหเกิดหลุมบนแผน agarose gel) ที่เตรียมไวแลว ทิ้งไว 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง
จนกวาแผน agarose gel จะแข็งตัว
ข. ถอดสว น comb ออกจากแผ น agarose gel แลว นํา แผน agarose
gel วางในกลองสําหรับทํา electrophoresis แลวเติมสารละลาย TBE เขมขน 0.5 เทาจนพอทวม
แผน agarose gel ตอสายไฟแตละขั้วของเครื่องกําเนิดไฟฟาเขากับกลองสําหรับทํา electrophoresis นี้
ค. ดูดสารละลาย DNA ของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากขอ ซ. ของ
หัวขอ 1) ซึ่งผานการตั้งไวใหละลายที่อุณหภูมิหองมา 1 ไมโครลิตร ผสมกับสียอม (loading dye)
จํานวน 4 ไมโครลิตรจนเขากัน ดูดสวนผสมดังกลาวเติมลงในหลุมของแผน agarose gel ตัวอยางละ
1 หลุม จากนั้นเปดเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาในขอ ข. โดยตั้งความตางศักย 80 โวลต เปนเวลา 42 นาที
ง. นําแผน agarose gel ที่ผานการทํา electrophoresis ในขอ ค. มาทําการ
ยอมสีกับสารละลาย ethidium bromide เขมขน 0.5 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรจํานวน 200 มิลลิลิตร
เปนเวลา 15 นาที จากนั้นลางเอา ethidium bromide สวนเกินออกดวยน้ํากลั่นจํานวน 200 มิลลิลิตร
เปนเวลา 12 นาที
จ. นําแผน agarose gel ในขอ ง. ไปทําการถายรูปเพื่อดูลักษณะ band ของ
DNA ที่ได โดยสองภายใตแสง U.V. ที่ความยาวคลื่น 300 นาโนเมตร เมื่อพบวาลักษณะ band ของ
DNA ของเชื้อที่ไดมีความคมชัดและมีปริมาณมากเพียงพอ ก็สามารถนําไปทํา PCR ตอไปได
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3) การนํา DNA ของเชื้อมาทํา PCR (Polymerase Chain Reaction) technique
ก. นําหลอดเอปเพนดอรฟบรรจุ Tag enzyme, น้ําปลอดอิออนที่ปราศจาก
เอนไซม endonuclease, สารละลาย MgCl2 เขมขน 50 มิลลิโมลาร, forward primer, reverse primer
และหลอดเอปเพนดอรฟบรรจุสารละลาย DNA ของเชื้อที่เก็บรักษาในสภาพแชแข็งที่อุณหภูมิ
-20 องศาเซลเซียส มาทําใหละลายที่อุณหภูมิหอง
ข. เตรียมหลอดสําหรับทํา PCR (PCR tube) แชลงในกลองทําความเย็น
(ice box) เพื่อรักษาใหอุณหภูมิอยูในระดับต่ํา (4 องศาเซลเซียส) ปองกันไมใหเกิดปฏิกิริยาของ
PCR ขึ้นกอนกําหนด
ค. ดูด Tag enzyme (ใช master mix พรอ มใชง านเพื่อ run PCR,
Vivantis Co), สารละลาย MgCl2 เขมขน 50 มิลลิโมลาร, forward primer, และ reverse primer จํานวน
25, 1.5, 0.5 และ 0.5 ไมโครลิตรตามลําดับ เติมลงในหลอดสําหรับทํา PCR ในขอ ข. จากนั้นดูด
สารละลาย DNA ของเชื้อเติมตามลงไป โดยใชสารละลาย DNA จํานวน 1, 2, หรือ 3 ไมโครลิตร
ถาปริมาณ DNA ของเชื้อมีมาก ปานกลาง หรือนอยตามลําดับ
ง. ดูด น้ําปลอดอิออนที่ปราศจากเอนไซม endonuclease ในจํานวนที่
ทําใหปริมาณสารละลายทั้งหมดในหลอดสําหรับทํา PCR เทากับ 50 ไมโครลิตร แลวผสม
สารละลายทั้งหมดใหเขากัน
จ. นํา หลอดสํา หรับทํา PCR ไปเขาเครื่องสํา หรับเรงปฏิกิริย า PCR ซึ่ง
มีรายละเอียดการทําใหเกิดปฏิกิริยาดังนี้
- ขั้นตอนการทําใหสาย DNA ของเชื้อเกิดการเสียสภาพคงตัว และ
สามารถแยกออกจากกันได (denaturation) โดยใชอุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 นาที
- ขั้นตอนการทําใหเกิดปฏิกิริยา PCR จํานวน 30 รอบ (cycle) ซึ่งแตละรอบ
ประกอบดวย (1) การทําใหสาย DNA ของเชื้อแยกออกจากกันโดยใชอุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 1 นาที (2) forward และ reverse primer เขาจับที่สวนปลายของ DNA แตละสายที่แยกตัว
ออกจากกัน โดยใชอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 45 วินาที (3) การสังเคราะหสวนของ
DNA สายใหมที่เปนคูสมกับ DNA สายเดิม โดยใชอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 วินาที
- ขั้นตอนการทําใหสวนของสาย DNA ที่ยังสังเคราะหไดไมสมบูรณจาก
ในรอบที่ 30 มีการสังเคราะหใหสมบูรณขึ้นโดยใชอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที เมื่อ
ครบการทําใหเกิดปฏิกิริยา PCR ทั้ง 3 ขั้นตอนดังกลาวแลวเครื่องสําหรับเรงปฏิกิริยา PCR จะทําการลด
อุณหภูมิของหลอดสําหรับทํา PCR ของเชื้อลงใหอยูที่ 4 องศาเซลเซียส
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ฉ. นําหลอดสําหรับทํา PCR ของเชื้อแชลงในกลองทําความเย็น จากนั้น
นํา PCR product ที่ไดนี้ไปทํา electrophoresis บน agarose gel ตามขั้นตอนในขอ ก.- ข. ของหัวขอ
2) จากนั้นดูด PCR product ของเชื้อมา 3 ไมโครลิตร ผสมกับสียอมจํานวน 4 ไมโครลิตรจนเขากัน
ดูดสวนผสมดังกลาวเติมลงในหลุมของแผน agarose gel ตัวอยางละ 1 หลุม ดูด PCR marker (มีขนาด
100-3,000 base pairs) ที่นํามาละลายที่อุณหภูมิหองจํานวน 1.5 ไมโครลิตรผสมกับสียอมจํานวน
4 ไมโครลิตรเชนกัน แลวดูดเติมลงในหลุมหลุมหนึ่งของแผน agarose gel จากนั้นเปดเดิน
เครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อทํา electrophoresis โดยตั้งความตางศักย 80 โวลต เปนเวลา 42 นาที
ช. นําแผน agarose gel ที่ผานการทํา electrophoresis แลวในขอ ฉ.
ไปทําการยอมดวยสารละลาย ethidium bromide และนําไปถายรูปภายใตแสง U.V.ตามขั้นตอน
ในขอ ง. และ จ. ของหัวขอ 2) เพื่อดูลักษณะ band ของ PCR product ที่ไดของเชื้อ และเปรียบเทียบ
กับ band ของ PCR marker วาขนาดของ PCR product ที่ไดของเชื้อ อยูที่ประมาณ 1,000-1,200
base pairs สามารถเก็บรักษา PCR product ที่ไดของเชื้อที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
4) การนํา PCR product ที่ไดของเชื้อมาทําใหมีความบริสุทธิ์
ก. นํา หลอดที่บรรจุ PCR product ของเชื้อที่เ ก็บรัก ษาไวที่อุณหภูมิ
-20 องศาเซลเซียส ในขอ ช. ของหัวขอ 3) มาตั้งทิ้งไวใหละลายที่อุณหภูมิหอง แลวดูด PCR product
ของตัวอยางเชื้อมาจํานวน 40 ไมโครลิตรเติมลงในหลอดเอปเพนดอรฟ จากนั้นเติมสารละลาย
Sodium acetate เขมขน 3 โมลารจํานวน 4 ไมโครลิตรตามลงไป
ข. เติม ethanol เขมขนรอยละ 95 ที่เย็นจัดลงในหลอดเอปเพนดอรฟใน
ขอ ก. ผสมใหเขากัน แลวนําไปทําการปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 10,000 rpm ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 10 นาที
ค. เทสวนที่เปนสารละลายใสทิ้งใหเหลือแตตะกอนของ PCR product ที่
กนหลอด ซึ่งจะเห็นเปนตะกอนจาง ๆ ขนาดเล็กเทานั้น แลวปนลางดวย ethanol เขมขนรอยละ 70
ที่เย็นจัด จํานวน 200 ไมโครลิตรที่ความเร็ว 10,000 rpm ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 10 นาที จํานวน 2 ครั้ง
ง. หลังจากปนลาง PCR product ของเชื้อครั้งสุดทายในขอ ค. แลวให
ดูด ethanol ทิ้งไป ทําให PCR product แหงที่อุณหภูมิหอง จากนั้นละลาย PCR product ที่ผานการ
ทําใหบริสุทธิ์แลวนี้ดวยสารละลาย Tris-EDTA (TE) buffer ที่มีคา pH 8.0 จํานวน 10 ไมโครลิตร
จ. นํา PCR product ที่ผานการทําใหมีความบริสุทธิ์ในขอ ง. ไดนี้ไปทํา
electrophoresis บน agarose gel ตามขั้นตอนในขอ ก. – ข. ของหัวขอ 2) จากนั้นดูด PCR product
ในขอ ง. มา 1 ไมโครลิตร ผสมกับสียอมจํานวน 4 ไมโครลิตรจนเขากัน ดูดสวนผสมดังกลาวเติมลง
ในหลุมของแผน agarose gel ตัวอยางละ 1 หลุม ดูด PCR marker ที่ผานการละลายที่อุณหภูมิหองแลว
จํานวน 1.5 ไมโครลิตรผสมกับสียอมจํานวน 4 ไมโครลิตรเชนกัน แลวดูดเติมลงในหลุมหลุมหนึ่ง
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ของแผน agarose gel จากนั้นเปดเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อทํา electrophoresis โดยตั้งความตางศักย
80 โวลต เปนเวลา 42 นาที
ฉ. นําแผน agarose gel ที่ผานการทํา electrophoresis แลวในขอ จ. ไปทํา
การยอมดวยสารละลาย ethidium bromide และนําไปถายรูปภายใตแสง U.V. ตามขั้นตอนในขอ ง.
และ จ. ของหัวขอ 2) เพื่อดูลักษณะ band ของ PCR product ที่บริสุทธิ์แลวของเชื้อ และเปรียบเทียบ
กับ band ของ PCR marker วาขนาดของ PCR product ที่บริสุทธิ์แลวของเชื้ออยูที่ประมาณ 1,0001,200 base pairs และลักษณะ band ของ PCR product ดังกลาว เพื่อกําหนดจํานวนเปนไมโครลิตร
ของ PCR product ที่บริสุทธิ์แลวตามความเขมของ band ซึ่งจะใชในการทํา Sequencing technique
สามารถเก็บรักษา PCR product ที่บริสุทธิ์แลวของเชื้อที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
5) การนํา PCR product ของเชื้อมาทํา Sequencing technique
ก. นําหลอดบรรจุสารละลาย PCR product ที่บริสุทธิ์แลวของเชื้อหลอดบรรจุ
Big Dye reagent, Buffer, หลอดบรรจุสารละลาย forward primer ที่ผานการเจือจาง 10 เทา และ
น้ําปลอดอิออนที่ปราศจากเอนไซม endonuclease ที่เก็บรักษาในสภาพแชแข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส มาทําใหละลายที่อุณหภูมิหอง
ข. เตรียมหลอดสําหรับทํา PCR (PCR tube) แชลงในกลองทําความเย็น
(ice box) เพื่อรักษาใหอุณหภูมิอยูในระดับต่ํา (4 องศาเซลเซียส) ปองกันไมใหเกิดปฏิกิริยาของ
PCR ขึ้นกอนกําหนด
ค. ดูด Big Dye reagent, Buffer, และสารละลาย forward primer ที่ผาน
การเจือจาง 10 เทามาจํานวน 6, 2, และ 1 ไมโครลิตรตามลําดับ เติมลงในหลอดสําหรับทํา PCR ใน
ขอ ข. จากนั้นดูดสารละลาย PCR product ที่บริสุทธิ์แลวของเชื้อเติมตามลงไป โดยใชสารละลาย
PCR product ที่บริสุทธิ์แลวจํานวน 1, 2 หรือ 3 ไมโครลิตร ถาปริมาณ PCR product ที่บริสุทธิ์แลว
มีมาก ปานกลาง หรือนอยตามลําดับ ซึ่งดูจากความเขมของ band ของ PCR product ที่บริสุทธิ์แลว
ดังกลาวในขอ ฉ. ของหัวขอ 4)
ง. ดูดน้ําปลอดอิออนที่ปราศจากเอนไซม endonuclease ในจํานวนที่ทําให
ปริมาณสารละลายทั้งหมดในหลอดสําหรับทํา PCR เทากับ 20 ไมโครลิตร แลวผสมสารละลาย
ทั้งหมดใหเขากัน
จ. นําหลอดสําหรับทํา PCR ในขอ ง. ไปเขาเครื่องสําหรับเรงปฏิกิริยา
PCR โดยเลือกใชโปรแกรม Sequence ซึ่งมีรายละเอียดการทําใหเกิดปฏิกิริยาดังนี้
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- ขั้นตอนการทําใหเกิดปฏิกิริยา PCR จํานวน 25 รอบ (cycle) ซึ่งแต
ละรอบประกอบดวย (1). การทําใหสาย DNA ใน PCR product ของเชื้อแยกออกจากกันโดยใช
อุณหภูมิ 96 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 นาที (2). forward primer เขาจับที่สวนปลายของ DNA
แตละสายที่แยกตัวออกจากกัน โดยใชอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วินาที (3). การ
สังเคราะหสวนของ DNA สายใหมที่เปนคูสมกับ DNA สายเดิม โดยใชอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 4 นาที
เมื่อเลือกใชโปรแกรม Sequence แลวจึงเปดเดินเครื่อง เมื่อครบการทําให
เกิดปฏิกิริยา PCR-Sequence ทั้ง 25 รอบดังกลาวแลว เครื่องสําหรับเรงปฏิกิริยา PCR จะทําการลด
อุณหภูมิของหลอดสําหรับทํา PCR ของเชื้อลงใหอยูที่ 4 องศาเซลเซียส
ฉ. นําหลอดสําหรับทํา PCR ที่มี Sequencing product ของเชื้อแชลงใน
กลองทําความเย็น แลวนํา Sequencing product ของเชื้อนี้ไปทําใหมีความบริสุทธิ์ดังนี้
(1) ดูดสารละลาย Sodium acetate เขมขน 3 โมลารจํานวน 2 ไมโครลิตร
เติมลงในหลอดเอปเพนดอรฟ แลวเติม ethanol เขมขนรอยละ 95 ที่เย็นจัดจํานวน 50 ไมโครลิตร
ตามลงไปผสมใหเขากัน จากนั้นเติม Sequencing product ของเชื้อลงไปทั้งหมด ผสมใหเขากันแลว
เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที
(2) นําหลอดเอปเพนดอรฟบรรจุสารละลายในขอ (1) ไปทําการปนเหวี่ยง
ที่ความเร็ว 10,000 rpm ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 15 นาที หลังการปนเหวี่ยงจะแทบสังเกตไมเห็น
ตะกอนของ Sequencing product อยูที่กนหลอด แลวลาง Sequencing product ดวย ethanol เขมขน
รอยละ 70 ที่แชเย็นจัดแลวจํานวน 200 ไมโครลิตร 2 ครั้ง (โดยแตละครั้งใหคอย ๆ เติม ethanol ลง
ไป แลวคอย ๆ ดูดออกอยาใหโดนกนหลอด) จากนั้นทําให Sequencing product ที่บริสุทธิ์แลวของ
เชื้อแหงสนิทที่อุณหภูมิหอง
(3) เติมสารละลาย Hi-di Formamide จํานวน 20 ไมโครลิตร ลงในหลอด
เอปเพนดอรฟในขอ (2) เพื่อทําการละลาย Sequencing product ที่บริสุทธิ์แลวของเชื้อ แลวเก็บ
รักษาสารละลาย Sequencing product ที่บริสุทธิ์แลวนี้ของเชื้อที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
ช. นําหลอดเอปเพนดอรฟบรรจุสารละลาย Sequencing product ที่บริสุทธิ์
แลว ของเชื้อ ในขอ (3) มาตั้ง ใหล ะลายในตูมืด ที่อุณ หภูมิหอง แลว นํา ไปใหความรอ นใน heat
box ที่อุณ หภูมิ 95 องศาเซลเซีย ส เปน เวลา 5 นาที แลว จึงดูดสารละลาย Sequencing product
ของเชื้อนี้เติมลงในหลอดพิเศษ เพื่อนําเขาเครื่อง Sequencer ตอไป
ซ. หลังจากเครื่อง Sequencer ทําการอานพีคที่แสดงถึงลําดับเบสของเชื้อ
จนหมดแลว และสั่งพิมพออกมาทางเครื่องพิมพ ใหทําการบันทึกขอมูลแสดงถึงลําดับเบสของเชื้อ
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ลงแผน diskette จากนั้นนําขอมูลที่ไดไปใสในโปรแกรม Blast ในเว็บไซต www.pubmed.com เพื่อ
ระบุวาเชื้อตัวอยางที่นํามาทํา PCR และทํา Sequencing เปนเชื้อตัวใดตอไป
3.3.5.2 การวินิจฉัยยืนยันของเชื้อที่มีรูปรางเปน cocci วาเปน E. faecium, E. duran
หรือ E. faecalis
ใหนําเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกซึ่งแยกเชื้อไดที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส ซึ่ง
เจริญบน slant ของ MRS agar ที่มี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ที่เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ทุกตัวอยาง มาทําการถายเชื้อลงในหลอดทดลองบรรจุ MRS broth 3 มิลลิลิตร แลวนําไปบมที่
อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-48 ชั่วโมงกอนนําไปทําการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
1) การทดสอบความสามารถในการใชน้ําตาล arabinose, mannitol และ
sorbitol ในสภาวะที่มีและไมมีกาซออกซิเจน (oxidized and fermented arabinose, mannitol, and
sorbitol) โดยใชเข็มเขี่ยเชื้อถายเชื้อจากหลอดทดลองบรรจุสารละลายเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth
ขางตน มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ Hugh & Leifson medium ที่มี arabinose, mannitol, และ
sorbitol ตัวอยางเชื้อละ 2 หลอดตอการทดสอบการใชน้ําตาล 1 ชนิด จากนั้นดูด liquid parafin ซึ่ง
ผานการฆาเชื้อแลว มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ Hugh & Leifson medium ที่มี arabinose,
mannitol, และ sorbitol ถายเชื้อแลวหลอดละ 2 มิลลิลิตร เปนการทดสอบการใชน้ําตาลในสภาวะที่
ไมมีกาซออกซิเจน ตัวอยางเชื้อละ 1 หลอดตอการทดสอบน้ําตาล 1 ชนิด สําหรับหลอดทดลอง
บรรจุ Hugh & Leifson medium ที่มี arabinose, mannitol, และ sorbitol ถายเชื้อแลวซึ่งไมไดเติม
liquid parafin จะใชเปนการทดสอบการใชน้ําตาลในสภาวะที่มีกาซออกซิเจน เสร็จแลวนํา
หลอดทดลองบรรจุ Hugh & Leifson medium ที่มี arabinose, mannitol, และ sorbitol ซึ่งถายเชื้อ
แลว ทั้งหมดนี้เขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง บันทึก
ผลการเปลี่ยนแปลงสีใน Hugh & Leifson medium
2) การทดสอบความสามารถในการยอยสลาย Arginine (Arginine
Hydrolysis) ในอาหาร Thorney’s Semi-solid Arginine medium (TSSA)โดยใชเข็มเขี่ยเชื้อถายเชื้อ
จากหลอดทดลองบรรจุสารละลายเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth ขางตน มาเติมลงในหลอดทดลอง
บรรจุ TSSA ตัวอยางเชื้อละ 2 หลอด จากนั้นดูด liquid parafin ซึ่งผานการฆาเชื้อแลว มาเติมลงใน
หลอดทดลองบรรจุ TSSA ถายเชื้อแลวหลอดละ 1 มิลลิลิตร เปนการทดสอบการยอยสลาย
Arginine ในสภาวะที่ไมมีกาซออกซิเจน ตัวอยางเชื้อละ 1 หลอด สําหรับหลอดทดลองบรรจุ
TSSA ถายเชื้อซึ่งไมไดเติม liquid parafin จะใชเปนการทดสอบการยอยสลาย Arginine ในสภาวะที่
มีกาซออกซิเจน เสร็จแลวนําหลอดทดลองบรรจุ TSSA ซึ่งถายเชื้อแลวทั้งหมดนี้ เขาบมในตูบมเชื้อ
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 3-6 วัน บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงสีใน TSSA
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3.3.5.3 การยืนยันเชื้อ Streptococcus โดยใชชุดทดสอบ API 20 Strep
1)
ให นํ า เชื้ อ แบคที เ รี ย ผลิ ต กรดแลกติ ก ที่ มี ลั ก ษณะรู ป ร า งเป น
รูปกลมหรือรูปไข จากตัวอยางน้ํานมดิบที่แยกไดจากผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) 7021 รหัส B
สหกรณโคนมสันปาตอง-แมวาง รหัส B สหกรณโคนมแมโจ รหัส I ซึ่งแยกเชื้อไดที่อุณหภูมิ
44 องศาเซลเซียส ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) 7010 รหัส F และเชื้อมาตรฐาน S. thermophilus ที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ซึ่งเจริญบน slant ของ MRS agar ที่มี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ที่เก็บรักษา
ไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ทุกตัวอยาง มาทําการถายเชื้อลงในหลอดทดลองบรรจุ MRS broth
3 มิลลิลิตร แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-48 ชั่วโมงกอนนําไป streak
บนจานเลี้ยงเชื้อที่มี MRS agar บมที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมงโดย
โคโลนีเชื้อใหเตรียมเปนลักษณะเชื้อโคโลนีเดี่ยวบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ และไมควรใชอาหารเลี้ยงเชื้อ
ที่มีความเฉพาะกับเชื้อสูง และไมควรใชอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสวนประกอบของน้ําตาลสูง
2) เตรียมกลองสําหรับ incubate (ถาดลางและฝาปด) โดยเติมน้ํากลั่น
ปริมาตรประมาณ 5 มิลลิลิตร ลงในหลุมทุกหลุมของถาดลาง เพื่อใหมีความชื้น
3) บันทึก No. หรือ reference ของเชื้อบริเวณพลาสติกที่ยื่นออกมา (ไม
ควรบันทึกไวที่ฝาปดของกลอง เพราะอาจเกิดการสับสนได)
4) นําแถบของ Strip API 20 Strep มาวางในกลองสําหรับ incubate
5) เตรียมน้ํากลั่นปราศจากสารเจือปน ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ใชสําลี swab
เชื้อจากจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว มาละลายในน้ํากลั่นใหไดความเขมขนของเชื้อมากกวา
McFarland No. 4 Suspension ของเชื้อที่เตรียมขึ้นจะตองนําไปใชทดสอบทันที
6) แถบ Strip จะแบงเปน 2 สวน สวนแรกประกอบดวย การทดสอบ VP
ถึง ADH เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟองอากาศ ใหวางกลอง incubate ที่มี Strip ในลักษณะเอียงตั้งขึ้น
และวางปลายของปเปต ตรงดานขางของหลุมทดสอบ
(6.1) ชอง VP ถึง LAB หยด suspension ของเชื้อประมาณ
100 ไมโครลิตร ลงในชองแตละชอง
(6.2) สําหรับชอง ADH หยดหรือเติมไมเต็มชองคือ เติมเฉพาะถึง
สวนโคงของชองเทานั้น ประมาณ 50ไมโครลิตร
7) สวนที่ 2 ของแถบ Strip (RIB ถึง GLYG)
(7.1) เปดฝาขวด Ampoule API GP medium ตามรายละเอียดใน
“คําเตือนและขอควรระวัง” ดูด suspension ของเชื้อที่เตรียมไวจากขอ 5) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลง
ใน GP medium เขยาใหผสมเปนเนื้อเดียวกัน
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(7.2) ดูด suspension ของเชื้อ (จาก GP medium) เติมลงในชอง
RIB ถึง GLYG โดยเติมไมเต็มชอง เติมเฉพาะสวนโคงของชอง ประมาณ 50 ไมโครลิตร
8) หยด Mineral Oil ลงไปในชอง ADH ถึง GLYG ใหเต็มชอง
9) ปดฝากลองสําหรับ incubate นําไปบมเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ในสภาวะมีออกซิเจน เปนเวลา 4-4.5 ชั่วโมง สําหรับการอานผลครั้ง
แรก และ 24 ชั่วโมง (± 2 ชั่วโมง) สําหรับการอานผลครั้งที่ 2 (กรณีที่จําเปน)
3.3.5.4 การยืนยันเชื้อ Lactobacillus โดยใชชุดทดสอบ API 50 CHB
1) เตรียมเชื้อแบคทีเรียที่มีลักษณะมีรูปทอนหรือทรงรี จากตัวอยาง
น้ํานมดิบที่แยกไดจากสหกรณโคนมสันปาตอง-แมวาง รหัส C ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) 7021
รหัส L ซึ่งแยกเชื้อไดที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เชื้อมาตรฐาน Lb. salivarius TISTR 1112 และ
Lb. bulgaricus TISTR 895 ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เตรียมเชื้อตามขอ ก. ของหัวขอ 3.3.5.3
2) เตรียมกลองสําหรับ incubate โดยเติมน้ํากลั่น (ปริมาตร ~ 10 มิลลิลิตร)
ลงในหลุมทุกหลุมของถาดลางของกลอง incubate
3) นําแถบ strip 2 แถบใหญคือ 0-19 และ 20-39 ออกจากที่บรรจุ หลังจาก
นั้นแบงแถบ strip ออกเปน 4 สวนเล็ก ๆ นั่นคือแถบ 0-9, 10-19, 20-29 และ 30-39 นํามาวางใน
ถาดลางของกลอง incubate ซึ่งเติมน้ําไวแลว นํา strip อีกสวนที่เหลือ ไดแกแถบ 40-49 ออกมา
วางในถาด incubation จนเต็ม
4) เปดขวดที่บรรจุ NaCl 0.85% (1 ไมโครลิตร) เขี่ยเชื้อจากอาหารลงใน
หลอด NaCl 0.85% ใหมีความเขมขนสูงเปดขวดที่บรรจุ NaCl 0.85% Sterile (5 ไมโครลิตร) เติม
Suspension จากขวดที่บรรจุ NaCl 0.85% (1 ไมโครลิตร) ขางตนลงไปใหมีความขุนเทากับ 2
McFarland บันทึกจํานวนหยดของ Suspension ที่เติมลงไป (n)
5) เติม Suspension เปนจํานวน 2 เทาของจํานวนหยด (2 n) ในขอ 4) ลง
ใน ampoule ของ API 50 CHB medium ผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน
6) เติม API 50 CHB medium ลงในหลุม (ไมตองเต็ม) การเติม Mineral oil
จะชวยใหแยกผลการทดสอบวาเปน Positive หรือ Negative ไดชัดเจนยิ่งขึ้น บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หรือ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 48 ชั่วโมง ทําการอานผล 2 ครั้งอานหลังจากบมที่
อุณหภูมิ 24 และ 48 ชั่วโมง
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3.3.6 การศึกษาความสามารถในการใช Amino acid ความสามารถในการสรางกรดในหาง
นมเขมขนรอยละ 10 และความสามารถในการสรางสารประกอบพวก acetyl-methyl carbinol ใน
หางนมเขมขนรอยละ 10
3.3.6.1 การศึกษาความสามารถในการใช Amino acid ในอาหาร MRS agar
นําตัวอยางเชื้อแบคทีเรียที่เจริญบน slant ของ MRS agar ที่มี CaCO3 เขมขนรอยละ 0.5 ซึ่ง
เก็บรักษามานานไมเกิน 3 เดือน มาถายเชื้อลงเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS broth ตัวอยางเชื้อละ 1 หลอด
แลวนําไปบมในสภาวะไรอากาศที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24-72 ชั่วโมง เมื่อ
MRS broth มีการขุนและตกตะกอนใหนํามาถายเชื้อลงใน slant ของ MRS agar เชื้อละ 1 หลอด
แลวนําไปบมในสภาวะไรอากาศที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24-72 ชั่วโมง เมื่อมี
โคโลนีเจริญบน slant ของ MRS agar แลว ใหทําการถายเชื้อจากโคโลนีของเชื้อที่ขึ้นบน slant ของ
MRS agar ขางตนมาทําการ streak plate ลงในจานเลี้ยงเชื้อจํานวน 4 จาน ตัวอยางเชื้อละ 1 จาน
ประกอบดวย
1) จานเลี้ยงเชื้อที่มี MRS agar ซึ่งมีกรดอะมิโน Histidine ผสมอยูดวยรอยละ 1
2) จานเลี้ยงเชื้อที่มี MRS agar ซึ่งมีกรดอะมิโน Tryptophan ผสมอยูดวยรอยละ 1
3) จานเลี้ยงเชื้อที่มี MRS agar ซึ่งมีกรดอะมิโน Lysine ผสมอยูดวยรอยละ 1
4) จานเลี้ยงเชื้อที่มี MRS agar ซึ่งมีกรดอะมิโน Tyrosine ผสมอยูดวยรอยละ 1
จากนั้นนําจานเลี้ยงเชื้อทั้งหมดเขาบมในสภาวะไรอากาศที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 48 ชั่วโมง โดยใหสังเกตการเกิด clear zone รอบ ๆ โคโลนีของเชื้อแตละตัวอยางที่ขึ้น
ตามแนว streak plate
3.3.6.2 ความสามารถในการสรางกรดในหางนมเขมขนรอยละ 10
ใชหวงถายเชื้อทําการถายเชื้อจากโคโลนีของเชื้อแตละตัวอยางที่ขึ้นบน slant ของ MRS agar
มาลงเลี้ยงใน MRS broth จํานวน 3 มิลลิลิตร เชื้อละ 1 หลอด แลวนําหลอด MRS broth ที่มีเชื้อทุก
ตัวอยางนี้ไปทําการบมในสภาวะไรอากาศที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 8 ชั่วโมง แลวนํา
MRS broth ดังกลาวที่มีการขุนมาเติมลงในหางนมเขมขนรอยละ 10 จํานวน 38 มิลลิลิตร เชื้อละ
2 หลอดโดยเติมเชื้อหลอดละ 380 ไมโครลิตร ใหนําหางนมเขมขนรอยละ 10 ที่มีเชื้อทุกตัวอยางไป
ทําการบมในสภาวะไรอากาศที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส โดยใหดูดหางนมเขมขนรอยละ 10 ที่มี
เชื้อแตละตัวอยางมา 5 มิลลิลิตร นํามาไทเตรตกับสารละลาย NaOH เขมขน 0.1 M จํานวน 2 ซ้ํา
และดูดหางนมเขมขนรอยละ 10 ที่มีเชื้อแตละตัวอยางมา 2 มิลลิลิตร มาวัดคา pH จํานวน 2 ซ้ํา ที่
ระยะเวลาการบมนาน 0, 4, 6, 8 และ 24 ชั่วโมงตามลําดับ
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3.3.6.3 ความสามารถในการสรางสารประกอบพวก acetyl-methyl carbinol ใน
หางนมเขมขนรอยละ 10
นําหลอดบรรจุหางนมเขมขนรอยละ 10 ที่มีเชื้อแตละตัวอยาง ซึ่งเหลืออยูหลังจากการ
ทดสอบความสามารถในการสรางกรดในหางนมเขมขนรอยละ 10 ของหัวขอ 3.3.6.2 ที่เวลาการ
บมนาน 24 ชั่วโมง ใหดูดสารละลาย L-Naphthol เขมขนรอยละ 6 และ KOH เขมขนรอยละ 16 มา
อยางละ 1.5 มิลลิลิตร เติมลงไปในหลอดบรรจุหางนมเขมขนรอยละ 10 ที่มีเชื้อแตละตัวอยางทั้ง
สองหลอดที่เหลืออยูดังกลาวขางตน ทําการผสมสารละลายรวมในแตละหลอดใหเขากัน สังเกต
และบันทึกการเกิดวงแหวนสีแดงที่ชั้นบนของสารละลายรวมภายในหลอด ภายในเวลา 20 นาที
และ 2 ชั่วโมงตามลําดับ
3.3.7 การศึกษาการหมักในนมของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
ประกอบดวย 2 แผนการทดลอง คือ
3.3.7.1 การศึกษาการเจริญเติบโตและการสรางกรดของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกในสภาวะที่ไมมีฟาจ และ 3.3.7.2 การศึกษาการเจริญเติบโตและการสรางกรดของเชื้อแบคทีเรีย
ผลิตกรดแลกติกในสภาวะที่มีฟาจ
3.3.7.1 การศึกษาการเจริญเติบโตและการสรางกรดของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
ในสภาวะที่ไมมีฟาจ
สําหรับเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกที่จะใชในการศึกษาการเจริญเติบโตและการ
สรางกรด คือ เชื้อ IMJ (44) และ h สต (44) ซึ่งเปนเชื้อที่แยกไดจากตัวอยางน้ํานมดิบของสหกรณ
โคนมแมโจและสหกรณโคนมสันปาตอง-แมวาง ซึ่งบมไวที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส ซึ่งใชเปน
ตัวแทนของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกที่มีความทนและไมทนตอแบคทีเรียโอฟาจ ณ อุณหภูมิ
44 องศาเซลเซียส ตามลําดับ S. thermophilus TISTR 894 และ Lb. bulgaricus TISTR 895 ซึ่งใช
เปนตัวแทนของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกมาตรฐาน ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส โดยเชื้อทั้ง 4
ตัวอยางนี้จะใชศึกษาการเจริญเติบโตและการสรางกรดในสารละลายนมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10
1) การเตรียมเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกใน MRS broth สําหรับใช
เปนเชื้อตั้งตน
ก. ทําการถายเชื้อ S. thermophilus TISTR 894, Lb. bulgaricus TISTR 895,
IMJ (44), และ h สต (44) ซึ่งเก็บรักษาไวใน glass beads ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส นํามาลงเลี้ยง
ใน MRS broth 3 มิลลิลิตร ตัวอยางเชื้อละ 1 หลอดภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ แลวนําไปบมใน
ตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สําหรับเชื้อ S. thermophilus TISTR 894 และ Lb. bulgaricus
TISTR 895 สําหรับเชื้อ IMJ (44) และ h สต (44) บมที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน
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24-48 ชั่วโมงในสภาวะไรอากาศ เมื่อพบวาเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth มีการขุนใหนํามา streak plate
บน MRS agar ตัวอยางเชื้อละ 1 จาน แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และ 44 องศาเซลเซียส
เปนเวลานาน 24-48 ชั่วโมงในสภาวะไรอากาศตามลําดับ
ข. ถายเชื้อจากโคโลนีเดี่ยวของ S. thermophilus TISTR 894, Lb. bulgaricus
TISTR 895 , IMJ (44), และ h สต (44) ในแตละจานมาลงเลี้ยงในหลอดทดลองบรรจุ MRS agar ที่มี
CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ที่เอียงเปน slant ตัวอยางเชื้อละ 2 หลอด แลวนําหลอดบรรจุ MRS agar
ดังกลาวเขาบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส หรือ 44 องศาเซลเซียส ตามสภาวะการบมเชื้อ
แตละชนิดเปนเวลานาน 24-48 ชั่วโมง เมื่อพบการเจริญของโคโลนีเกิดขึ้นบน MRS agar ที่มี
CaCO3 แตละหลอดดังกลาว ใหเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ค. ใชหวงถายเชื้อ S. thermophilus TISTR 894, Lb. bulgaricus TISTR 895,
IMJ (44), และ h สต (44) จากโคโลนีที่ขึ้นบน slant ของ MRS agar ที่มี CaCO3 เขมขนรอยละ 2
ซึ่งถูกเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในขอ ข. มาลงเลี้ยงในหลอดเซนตริฟวจที่มี MRS broth
จํานวน 3 มิลลิลิตรตัวอยางเชื้อละ 1 หลอดเพื่อใชเปนเชื้อตั้งตน สําหรับนําไปทํา subculture เพื่อ
ศึกษาการเจริญเติบโต และการสรางกรดภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ โดยหลอดบรรจุเชื้อ
S. thermophilus TISTR 894, Lb. bulgaricus TISTR 895, IMJ (44), และ h สต (44) ใน MRS broth
ใหบมในสภาวะไรอากาศภายในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และ 44 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 16 ชั่วโมง
2) การศึกษาการเจริญเติบโตและการสรางกรดของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
ในนมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10
ก. ดูดเชื้อ S. thermophilus TISTR 894, Lb. bulgaricus TISTR 895, I MJ (44),
และ h สต (44) ใน MRS broth ในขอ ค. ของขอ 1) ในหัวขอ 3.3.7.1 มาเติมลงในหลอดเซนตริฟวจ
ที่บรรจุนมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10 (นมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10 บรรจุอยูในหลอดเซนตริฟวจหลอดละ 40 มิลลิลิตร) เชื้อละ 9 หลอดเพื่อจัดใหเปนซ้ําที่ 1, 2, และ 3 ซ้ําละ 3 หลอด ภายใน
ตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ โดยเติมเชื้อดังกลาวจํานวน 400 ไมโครลิตรตอสารละลายนมขาดมันเนย
1 หลอด แลวบมเชื้อทุกตัวอยางในนมขาดมันเนยรอยละ 10 นี้ที่อุณหภูมิ 40 และ 44 องศาเซลเซียส
ในสภาวะที่ไมมีอากาศ
ข. ทําการตรวจนับปริมาณเชื้อดวยวิธี drop plate ทุก 2 ชั่วโมง ตั้งแต
0-14 ชั่วโมง ดังรายละเอียดขางลางนี้
(1) ดูดเชื้อแตละตัวอยางในนมขาดมันเนยรอยละ 10 ของแตละซ้ําใน
ขอ ก. มาจํานวน 300 ไมโครลิตร มาเติมลงในหลอดเซนตริฟวจบรรจุ Maximum Recovery diluents
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ซึ่งมีวุนเขมขนรอยละ 0.5 จํานวน 2.7 มิลลิลิตรซึ่งผานการทําใหหลอมเหลวมาแลว ทําการเจือจาง
ลงทีละ 10 เทา (ten-fold dilution) จนถึงที่ระดับการเจือจาง 10-17 หลังจากนั้นดูดเชื้อแตละตัวอยาง
ในนมขาดมันเนยรอยละ 10 ของแตละซ้ําขางตนมาจํานวน 8 มิลลิลิตรเติมลงในหลอดเซนตริฟวจ
ขนาด 15 มิลลิลิตรที่ผานการฆาเชื้อมาแลว นําหลอดเซนตริฟวจเหลานี้ไปเก็บรักษาในสภาพแชแข็งที่
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สําหรับใชในการตรวจวัดคา pH และปริมาณกรดตอไป
(2) ทําการแบงพื้นที่ในจานเลี้ยงเชื้อที่มี MRS agar (ไมมีการเติมสาร
ละลาย bromcresol green เขมขนรอยละ 2) ที่เตรียมไวแลว สําหรับใชหยดเชื้อแตละตัวอยางที่ไดทํา
การเจือจางใน Maximum Recovery diluents ซึ่งมีวุนเขมขนรอยละ 0.5 ณ ระดับตาง ๆ เชื้อละ 3 จาน
ตอ 1 ซ้ํา โดยจานที่ 1 ใชสําหรับหยดเชื้อที่ระดับการเจือจาง 10-1-10-6 จานที่ 2 ใชสําหรับหยดเชื้อ
ที่ระดับการเจือจาง 10-7-10-12 และจานที่ 3 ใชสําหรับหยดเชื้อที่ระดับการเจือจาง 10-13-10-17
(3) หยดเชื้อใน Maximum Recovery diluents ซึ่งมีวุนเขมขนรอยละ 0.5
ในขอ (1) ระดับการเจือจางละ 50 ไมโครลิตรลงในจานเลี้ยงเชื้อในขอ (2) โดยเริ่มจากเชื้อที่มีระดับ
การเจือจาง 10-17กอนตามดวยระดับการเจือจางที่ต่ํากวาลงไปตามลําดับ
(4) รอใหเชื้อที่หยดลงไปในแตละตําแหนงในขอ (3) ในแตละจานเลี้ยงเชื้อ
แหงดีแลว จึงนําจานเลี้ยงเชื้อทั้งหมดเขาบมที่อุณหภูมิ 40 และ 44 องศาเซลเซียส ในสภาวะไรอากาศ
เปนเวลา 18 ชั่วโมง กอนนํามาตรวจนับปริมาณเชื้อในวันรุงขึ้นบันทึกปริมาณเชื้อที่ตรวจนับไดในแต
ละระดับการเจือจางของแตละซ้ํา แลวคํานวณเปนคา cfu/ml
หมายเหตุ การบมในสภาวะไรอากาศทําโดยวิธีการบมใน anaerobic jar
ค. นําหลอดเซนตริฟวจที่บรรจุเชื้อแตละตัวอยางในนมขาดมันเนยรอยละ 10 ของ
แตละซ้ํา ซึ่งไดทําการแชแข็งไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ในขอ (1) มาทําใหละลายที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส โดยใชเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นดูดแบงเชื้อแตละตัวอยางในแตละซ้ําดังกลาวมา
จํานวน 3 มิลลิลิตร ไปทําการวัดคา pH ดวยเครื่อง pH meter สําหรับเชื้อแตละตัวอยางของแตละซ้ํา
ที่เหลือจํานวน 5 มิลลิลิตรใหนําไปเจือจางกับน้ํากลั่นจํานวน 75 มิลลิลิตรในขวดรูปชมพูขนาด
250 มิลลิลิตร กอนหยดสารละลาย phenolphthalein เขมขนรอยละ 1 จํานวน 2 หยด แลวเขยาผสม
ใหเขากัน จึงทําการไทเตรตดวยสารละลาย NaOH เขมขน 0.1 โมลาร แลวทําการนับปริมาณเชื้อ
บันทึกคา pH และปริมาตรสารละลาย NaOH ที่ใชในการไทเตรตสารละลายเชื้อแตละตัวอยางใน
แตละซ้ํา แลวคํานวณเปนปริมาณกรดดังแสดงในภาคผนวก ก-2
หมายเหตุ ทําการหาความเขมขนจริงของสารละลาย NaOH ที่ใช เริ่มจากเตรียมสารละลาย Potassium
Hydrogennophthalate (KHP) เขมขน 0.1 โมลาร โดยชั่ง KHP 1.02623 กรัมละลายในน้ํากลั่นและ
ปรับปริมาตรใหครบ 50 มิลลิลิตรดวยน้ํากลั่น จากนั้นทําการปรับมาตรฐานสารละลาย NaOH
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เขมขน 0.1 โมลารที่ใชงานโดยใช volumetric pipette ขนาด 5 มิลลิลิตรดูดสารละลาย KHP เขมขน
0.1 โมลารมา 5 มิลลิลิตร ทําการเจือจางกับน้ํากลั่นจํานวน 75 มิลลิลิตร แลวทําการไทเตรตกับ
สารละลาย NaOH เขมขน 0.1โมลารจํานวน 3 ซ้ํา หาคาเฉลี่ยของปริมาตรสารละลาย NaOH เขมขน
0.1 โมลารที่ใชไทเตรตจากแตละซ้ํา แลวนํามาหาความเขมขนจริงของสารละลาย NaOH ที่ใช ดัง
แสดงในภาคผนวก ก-3
3.3.7.2 การศึกษาการเจริญและการสรางกรดของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
ในสภาวะที่มีฟาจ
สําหรับฟาจที่จะใชคือฟาจจากเชื้อ F7010 (40) ซึ่งมาจากตัวอยางน้ํานมดิบของ
ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 7010 ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
ที่จะใชในการศึกษาการเจริญและการสรางกรด คือ เชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก และเชื้อมาตรฐาน
ตามการศึกษาการเจริญและการสรางกรดของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกในสภาวะที่ไมมีฟาจ
1) การเตรียมเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกใน MRS broth สําหรับใชเปน
เชื้อตั้งตน ทําตามวิธีการเดียวกับขอ 1) ของหัวขอ 3.3.7.1
2) การเตรียมฟาจ
ก. ทําการถายเชื้อ F7010 (40) จากโคโลนีที่ขึ้นบน slant ของ MRS agar
ซึ่งมี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ที่เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มานานไมเกิน 3 เดือนลงใน
MRS broth 3 มิลลิลิตร บมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ในสภาวะไรอากาศเปน
เวลานาน 24 ชั่วโมง
ข. ดูดเชื้อ F7010 (40) มา 30 ไมโครลิตร มาเติมลงใน MRS broth ซึ่งมี
CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลารและ β-Disodium glycerophosphate เขมขนรอยละ 0.95 จํานวน
3 มิลลิลิตร แลวบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 2 ชั่วโมง เมื่อเชื้อขุนให
เติมฟาจ F7010 (40) 3.2 จํานวน 60 ไมโครลิตร แลวบมไวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 1 คืน
ค. นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 5,000 rpm ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 10 นาที แลวนํามากรองดวย syringe filter ที่มีขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอนภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ เก็บสารละลายใสที่ผานการกรองแลวในหลอดเอปเพนดอรฟ
ง. ทําใหฟาจมีความบริสุทธิ์ครั้งที่ 2 โดยดูดเชื้อ F7010 (40) ในขอ ก. มา
จํานวน 60 ไมโครลิตร มาลงเลี้ยงใน MRS broth ซึ่งมี CaCl2 เขมขน10 มิลลิโมลาร และ
β-Disodium glycerophosphate เขมขนรอยละ 0.95 จํานวน 6 มิลลิลิตร แลวบมในตูบมเชื้อที่
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อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง พอเชื้อขุนใหเติมฟาจ F7010 (40) 3.2 จากขอ ค. ลงไป
120 ไมโครลิตร แลวบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 18 ชั่วโมง
จ. นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 5,000 rpm ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 10 นาที แลวนํามากรองดวย syringe filter ที่มีขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอนภายใน
ตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ เก็บสารละลายใสที่ผานการกรองแลวในหลอดเอปเพนดอรฟ
ฉ. ทําการทดสอบหาปริมาณฟาจตั้งแต 10-2 ถึงที่ 10-10 pfu/ml ดังนี้ (ตารางที่ 2)
(1) นําเชื้อแบคทีเรีย F7010 (40) ในขอ ก. มาเติมลงในหลอดทดลอง
บรรจุ MRS agar ซึ่งมี agar เขมขนรอยละ 0.6 และ CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร จํานวน 9.9 มิลลิลิตร
ซึ่งไดผานการหลอมเหลวและมีการเติมเชื้อแบคทีเรีย S. thermophilus TISTR 894 หรือ Lb. bulgaricus
TISTR 895, IMJ(44) หรือ h สต (44) จํานวน 200 ไมโครลิตร จํานวน 5 หลอด หลอดละ 200
ไมโครลิตร แลวจึงเติมสารละลายใสที่มีฟาจ F7010 (40) 3.2 จํานวน 100 ไมโครลิตร ลงในหลอดที่
1 แลวทําการปนผสมใหเขากัน แลวดูดเชื้อแบคทีเรียที่ผสมกับฟาจแลวจากหลอดที่ 1 นี้มา 100
ไมโครลิตร เติมในหลอดที่ 2 ซึ่งไดเติมแบคทีเรียแตละชนิดหลอดละ 200ไมโครลิตรไวกอนแลว
ทําการเจือจางทีละ 100 เทา ในลักษณะเดียวกัน จนถึงหลอดที่ 5(หลอดที่2- 5ไดเติมแบคทีเรียแตละ
ชนิดหลอดละ 200ไมโครลิตรไวกอนแลว) หลังจากนั้นเทสวนผสมที่มีเชื้อกับฟาจนี้ ลงในจานเลี้ยง
เชื้อซึ่งมี MRS agar ที่มี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร หลอดละ 1 จาน รอจนกระทั่งสวนผสมที่เทลง
ไปในจานเลี้ยงเชื้อทุกจานแหงและแข็งตัว จึงนําจานเลี้ยงเชื้อทั้งหมดเขาบมเชื้อที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส เปนเวลานาน 18 ชั่วโมง
ตารางที่ 2 แสดงผลการนับปริมาณฟาจ
10-4
diultion
10-2
จํานวนฟาจ
TMTC
>300
TMTC = too many to be counted

10-6
287

10-8
93

10-10
15

จากการตรวจสอบดู ป ริ ม าณฟาจในจานเลี้ ย งเชื้ อ ทํ า ให เ ห็ น ว า ฟาจมี จํ า นวนที่ นั บ ได
2.87x108 pfu/ml ซึ่งปริมาณฟาจที่นํามาใชศึกษาการหมักในนมควรมีปริมาณอยางนอย 104 pfu/ml
แลวจึงนํามาใชงานตอไป
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3) การศึกษาการเจริญของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกในนมขาดมันเนย
รอยละ 10 ในสภาวะที่มีฟาจ
ก. ทําการเติมฟาจที่บริสุทธิ์แลวในขอ จ. ของขอ 2) ของหัวขอ 3.3.7.2
ลงในหลอดเซนตริฟวจที่บรรจุนมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10 (นมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10
บรรจุอยูในหลอดเซนตริฟวจหลอดละ 40 มิลลิลิตร) จํานวน 200 ไมโครลิตร และทําการเติมเชื้อ S.
thermophilus TISTR 894 หรือ Lb. bulgaricus TISTR 895, IMJ(44) หรือ h สต (44) ที่ทําการ
ถายเชื้อลงใน MRS broth แลว จํานวน 400 ไมโครลิตรตอสารละลายนมขาดมันเนย 1 หลอด โดย
ปริมาณฟาจและปริมาณเชื้อแตละตัวจะถูกเติมลงไปในนมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10 อยางละ
9 หลอดเพื่อจัดใหเปนซ้ําที่ 1, 2, และ 3 ซ้ําละ 3 หลอด ภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ แลวบมเชื้อ
ในสภาวะที่มีฟาจทุกตัวอยางในนมขาดมันเนยรอยละ 10 นี้ที่อุณหภูมิ 40 และ 44 องศาเซลเซียส
เปนเวลานาน 24-48 ชั่วโมง ในสภาวะไรอากาศ
ข. นําตัวอยางนมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10 ที่มีเชื้อแบคทีเรีย
ผลิตกรดแลกติกแตละตัวในสภาวะที่มีฟาจ ในขอ ก. มาทดสอบหาปริมาณฟาจโดยวิธีเดียวกับใน
ขอ ฉ. ของขอ 2) ขางบนนี้โดยเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ MRS agar ซึ่งมี agar เขมขนรอยละ 0.6
และ CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร จํานวน 9.9 มิลลิลิตรซึ่งไดผานการหลอมเหลว จํานวน 5 หลอด
หลอดละ 100 ไมโครลิตร ลงในหลอดที่ 1 แลวทําการปนผสมใหเขากัน แลวดูดเชื้อแบคทีเรียที่ผสม
กับฟาจแลวจากหลอดที่ 1 นี้มา 100 ไมโครลิตร เติมในหลอดที่ 2 (หลอดที่2- 5ไดเติมแบคทีเรีย
แตละชนิดหลอดละ 200ไมโครลิตรไวกอนแลว) แลวทําการเจือจางทีละ 100 เทา ในลักษณะ
เดียวกัน จนถึงหลอดที่ 5 หลังจากนั้นเทสวนผสมที่มีเชื้อกับฟาจนี้ ลงในจานเลี้ยงเชื้อซึ่งมี MRS
agar ที่มี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร หลอดละ 1 จาน รอจนกระทั่งสวนผสมที่เทลงไปในจานเลี้ยงเชื้อ
ทุกจานแหงและแข็งตัว จึงนําจานเลี้ยงเชื้อทั้งหมดเขาบมเชื้อที่อุณหภูมิ 40 และ 44 องศาเซลเซียส
ในสภาวะไรอากาศ เปนเวลานาน 18 ชั่วโมง แลวนําจานเลี้ยงเชื้อมาตรวจนับปริมาณ plaque ของ
ฟาจแตละตัวอยางในแตละระดับการเจือจาง
ค. ดูดเชื้อในสภาวะที่มีฟาจแตละตัวอยางในนมขาดมันเนยรอยละ 10
ของแตละซ้ํามาทําการตรวจนับปริมาณเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกดวยวิธีการ drop plate การวัด
pH และหาปริมาณกรดตามวิธีการเดียวกับขอ ข. และขอ ค. ของขอ 2) ของหัวขอ 3.3.7.1
ง. นับปริมาณเชื้อ บันทึกคา pH และปริมาตรสารละลาย NaOH ที่ใชใน
การไทเตรตสารละลายเชื้อแตละตัวอยางในแตละซ้ํา แลวคํานวณเปนปริมาณกรดและทําการนับ
ปริมาณ plaque ของฟาจ

