
 

บทท่ี 3 
อุปกรณ สารเคมี และวิธีการทดลอง 

 
3.1 จุลินทรียและวัตถุดิบ 
 
 3.1.1 จุลินทรีย : เช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกมาตรฐานจากสถาบันวิทยาศาสตรและ
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.) 

• เข็มเข่ียเช้ือ (needle) 

• เคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง (ยี่หอ Advanturer, Ohaus Corporation, U.S.A.) 

• เคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง (BP110 Sartorius, Germany) 

• เคร่ืองเซนตริฟวสที่ปรับความเร็วรอบได 15,000 rpm (แบบควบคุม T, GS-15R, 
Beckman, Germany)  (แหลงเคร่ืองมือ : คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

• เคร่ืองเซนตริฟวส (Centrifuge Z 200 A ยี่หอ HERMLE) 

• เคร่ืองเซนตริฟวส (eppendrof, Minispin) 

• เคร่ืองเซนตริฟวส (PK110, ALC International Srl, EC) , (10,000 rpm ใชท่ีอุณหภูมิ              
หอง สกัด DNA) 

• เคร่ืองเซนตริฟวส (Sigmol 3-18K, Sartorius, USA) (15,000 g ใชตกตะกอนฟาจจาก 
MRS broth ท่ีมี PEG 8000 และ NaCl) 

• เคร่ืองถายภาพเจล (ยี่หอ Geldoc-Biorad, USA) (แหลงเคร่ืองมือ : คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

• เคร่ืองผสม (Heidolph, Germany) 

• เคร่ือง Electrophoresis (Biorad, USA) (แหลงเคร่ืองมือ : คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

• เคร่ือง Sequencer (ABI 310, Gene System, USA) (แหลงเครื่องมือ : คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

• จานเล้ียงเช้ือ (Pyrex, U.S.A.)  

• ตูแชแข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (PTW, Thailand) 

• ตูบมเช้ือต้ังอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส (Thelco, Precision, England) 

• ตูบมเช้ือต้ังอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส (Heraeus termaks) 

• ตูบมเช้ือต้ังอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส (Memmert, Euroscan Co.Ltd Thailand) 

• ตูบมเช้ืออุณหภูมิ 58 องศาเซลเซียส (Memmert, Euroscan Co.Ltd Thailand) 

• ตูเย็น (Sharp, Japan) 

• ตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ  (Heal force, ไซแอนติฟค โปรโมช่ัน 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 สําหรับวิเคราะห gene sequences 
(Altschul et al., 1990) (www.ncbi.nlm.nih.gov/blast, www.pubmed.com)   

• แผนเยื่อกรองขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอน (Whatman ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
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) 

• หวงถายเช้ือ (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 ท่ี 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 การเพาะเลี้ยงและคัดแยกเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก จากนํ้านมดิบ
(Vedamutha and Richter, 2001)  
  1) การเพาะเลี้ยงแยกเชื้อแบคทีเรียจากน้ํานมดิบ 
   (1) นําตัวอยางน้ํานมดิบจากแหลงน้ํานมดิบของกลุมเกษตรกรผูผลิตนมดิบ
รายยอยเชียงใหมและเชียงราย 3 แหง ไดแก ตัวอยางนํ้านมดิบจากสมาชิกโรงงานนม อสค. หวยแกว 
เชียงใหม 3 ราย คือ ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 7009, ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 7021 และ
ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 7010 สหกรณโคนมแมโจ สหกรณโคนมแมลาว และสหกรณ            
โคนมสันปาตอง-แมวางซ่ึงบรรจุในขวดพลาสติกขนาด 60 มิลลิลิตร และเก็บรักษาในหองเย็นท่ี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศา-เซลเซียส เปนเวลานาน 18 ช่ัวโมง 
   (2) ปเปตน้ํานมดิบแตละตัวอยางจากแตละขวด ซ่ึงผานการบมท่ีอุณหภูมิ 
44 องศาเซลเซียส มาจํานวน 1 มิลลิลิตร เติมลงในหลอดทดลองบรรจุสารละลาย phosphate buffer 
saline ความเขมขน 1 เทาจํานวน 9 มิลลิลิตร แลวทําการเจือจางลงทีละ 10 เทา (ten-fold dilution) 
จนถึงท่ีระดับการเจือจาง 10-8 ภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ 
   (3) ปเปตน้ํานมดิบแตละตัวอยางท่ีไมไดเจือจางและที่ถูกเจือจางเปน
อัตราสวนตาง ๆ จนถึง 10-8 ตัวอยางละ 1 มิลลิลิตรลงในจานเลี้ยงเชื้อ โดยแตละอัตราสวนให
ทํา 2 จาน จากนั้นเท MRS agar ที่หลอมเหลวและผานการเติมสารละลาย Bromcresol green 
เขมขนรอยละ 2 และมีอุณหภูมิประมาณ  45 องศาเซลเซียส ลงในจานเล้ียงเช้ือ จานละประมาณ  
12-15  มิลลิลิตร   
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   (4) รอจนกระท่ัง MRS agar ในจานเล้ียงเช้ือแตละจานแหงและแข็งตัว         
ดีแลว จึงเท MRS agar ท่ีหลอมเหลวและผานการเติมสารละลาย Bromcresol green เขมขนรอยละ 2 
เพื่อเททับผิวหนาอีกช้ันเปนการทํา overlayer  รอจน MRS agar ท่ีเททับผิวหนาของจานเลี้ยงเชื้อ
ทุกจานแหงและแข็งตัวดีแลว  จึงนําจานเล้ียงเช้ือท้ังหมดนี้เขาตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศา-
เซลเซียส เปนเวลานาน 72 ช่ัวโมง 
   (5) เม่ือครบ 72 ช่ัวโมง นําจานเล้ียงเช้ือแตละจานในขอ (4) มาตรวจนับ
จํานวนเชื้อดังแสดงในภาคผนวก ก-1 และบันทึกคุณลักษณะของโคโลนีที่พบ เพื่อเลือกมา
ทําการศึกษาตอไป   

2) การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากน้ํานมดิบ ดังนี้  
   (1) ทําการถายเช้ือแบคทีเรียจากโคโลนีท่ีคัดเลือกไวในจานเล้ียงเช้ือแตละ
จานของขอ (5) ของหัวขอ 1) มาลงเล้ียงในหลอดทดลองบรรจุ Litmus milk โคโลนีละ 1 หลอด 
โดยทําในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ แลวนําหลอดทดลองบรรจุ Litmus milk ท่ีทําการถายเช้ือ
ดังกลาวเขาตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24-48 ช่ัวโมง    
   (2) บันทึกผลการเปล่ียนแปลงของ Litmus milk และคัดเลือกเอาเฉพาะ
หลอดท่ี Litmus milk เกิดการแข็งตัว (curd) มาทําการศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีตอไป 
   (3) ทําการเท MRS agar ท่ีหลอมเหลวและผานการเติมสารละลาย 
Bromcresol green เขมขนรอยละ 2 ลงในจานเลี้ยงเชื้อภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ จานละ
ประมาณ 15-20 มิลลิลิตร รอกระท่ัง MRS agar ในจานเล้ียงเช้ือแตละจานแหงและแข็งตัวดีแลว จึง
นําเอาหลอดทดลองบรรจุ Litmus milk ท่ีทําการถายเช้ือและมีการแข็งตัวในขอ (2) มาทําการถาย
เช้ือตอลงในจานเล้ียงเช้ือดังกลาวดวยวิธีการ streak plate หลอดละ 1 จาน  จากนั้นนําจานเล้ียงเช้ือท่ี
ทําการ streak plate แลวท้ังหมดนี้ เขาตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน  24-48  ช่ัวโมง    
   (4) นําจานเลี้ยงเชื้อแตละจานในขอ (3) มาทําการตรวจสอบโคโลนี 
และคัดเลือกเอาโคโลนีเดี่ยวจากแตละจาน มาทําการ streak plate ลงในจานเล้ียงเช้ือท่ีมี MRS 
agar ซ่ึงผานการเติมสารละลาย Bromcresol green เขมขนรอยละ 2 จานใหม โคโลนีละ 1 จาน ภายใน 
ตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ  จากนั้นนําจานเลี้ยงเชื้อที่ทําการ streak plate แลวท้ังหมดนี้ เขาตูบมเช้ือ
ที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24-48 ช่ัวโมง ท้ังนี้เพื่อใหไดโคโลนีเดี่ยวท่ีมีเช้ือบริสุทธ์ิ 
   (5) นําจานเลี้ยงเชื้อแตละจานในขอ (4) มาตรวจสอบความ สามารถใน
การยอยสลาย H2O2 (การสรางเอนไซม catalase) ภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือโดยเตรียมหยด         
น้ํากล่ันปลอดเช้ือบนแผนสไลดแกวแผนละ 1 หยด  แลวใชไมจิ้มฟนท่ีผานการฆาเชื้อมาแลว เขี่ย
เช้ือจากโคโลนีท่ีข้ึนในจานเล้ียงเช้ือ มาเกล่ียลงในหยดน้ํากล่ันบนแผนสไลดแกวตัวอยางเช้ือละ 
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1 แผน  จากนั้นหยดสารละลาย H2O2 เขมขนรอยละ 3 ลงบนแผนสไลดแกวตรงตําแหนงของหยด
น้ํากล่ันท่ีมีเช้ือ แผนละ 2-3 หยด บันทึกผลการเกิดฟองกาซ (อานผลเปน +) หรือไมเกิดฟองกาซ 
(อานผลเปน -) สําหรับโคโลนีเดี่ยวท่ีใหผลบวกตอการทดสอบการสรางเอนไซม catalase จะถูกคัดท้ิง 
   (6) ถายเชื้อจากโคโลนีเดี่ยวในแตละจานซึ่งใหผลลบตอการทดสอบ
การสรางเอนไซม catalase ในขอ (5) ลงเล้ียงในหลอดทดลองท่ีทําเปน slant ของ MRS agar ท่ีมี 
CaCO3 เขมขนรอยละ 2 โคโลนีละ 3 หลอดภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ เสร็จแลวนําหลอด
ทดลองบรรจุ MRS agar ท่ีมี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ถายเช้ือแลวท้ังหมด เขาตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ             
44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24-48 ช่ัวโมง    
   (7) นําหลอดทดลองบรรจุ MRS agar ท่ีมี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ท่ีถาย
เชื้อแตละตัวอยางในขอ (6) มาใชในการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีตัวอยางเช้ือละ 1 หลอด  
สวนอีก 2 หลอดท่ีเหลือใหเก็บรักษาไวในหองเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สําหรับเปนเช้ือ          
ต้ังตน (stock culture) ไวใชงานตอไป 

3.3.2 การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก (Holt et al., 
1994; Madera et al., 2003) มีดังนี้ 
  1) การทดสอบความสามารถเจริญใน Litmus milk โดยใชหวงถายเชื้อถายเช้ือ
จากโคโลนีท่ีข้ึนบน slant ของ MRS agar ท่ีมี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 มาเติมลงในหลอดทดลอง
บรรจุ Litmus milk ตัวอยางเชื้อละ 1 หลอด เสร็จแลวนําหลอดทดลองบรรจุ Litmus milk ถายเชื้อ
แลวเหลานี้ เขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24-48 ช่ัวโมง บันทึกผล
การแข็งตัว (curd) ของ Litmus milk 
  2) การทดสอบความสามารถในการเจริญท่ีอุณหภูมิ 10, 37, 44 และ 55 องศา-
เซลเซียส โดยใชเข็มเขี่ยเชื้อถายเชื้อจากโคโลนีที่ขึ้นบน slant ของ MRS agar ที่มี CaCO3 
เขมขนรอยละ 2 มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ MRS broth ซ่ึงมี Bromcresol green เขมขนรอยละ 2 
เปนอินดิเคเตอรและมีหลอดดักกาซ ตัวอยางเช้ือละ 4 หลอด  เสร็จแลวนําหลอดทดลองบรรจุเช้ือ
แบคทีเรียใน MRS broth เหลานี้ เขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 10, 37, 44 และ 55 องศาเซลเซียส 
ตัวอยางเช้ือละ 1 หลอด เปนระยะเวลา 24-48 ช่ัวโมง  บันทึกผลการเปล่ียนแปลงสีของ MRS broth 
และการเกิดฟองกาซในหลอดดักกาซ 
  3) การทดสอบความสามารถทนเกลือ NaCl ที่ระดับความเขมขนรอยละ 2, 4 
และ 6.5 โดยใชเข็มเข่ียเช้ือถายเช้ือจากโคโลนีท่ีข้ึนบน slant ของ MRS agar ที่มี CaCO3 เขมขน
รอยละ 2 มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ MRS broth ท่ีมี NaCl เขมขนรอยละ 2, 4 และ 6.5  
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ตัวอยางเช้ือละ 1 หลอด  เสร็จแลวนําไปบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 
24-48 ช่ัวโมง  บันทึกผลการขุนและตกตะกอนของ MRS broth 
  4) การทดสอบ Voges-Proskauer (การทดสอบการสราง acetoacetyl หรือ diacetyl 
carbinol)โดยใชหวงถายเช้ือถายเช้ือจากโคโลนีท่ีข้ึนบน slant ของ MRS agar ท่ีมี CaCO3 เขมขน
รอยละ 2 มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ Glucose phosphate broth ตัวอยางเช้ือละ 1 หลอด แลวนํา
หลอดทดลองบรรจุเช้ือแบคทีเรียใน Glucose phosphate broth เหลานี้ เขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24-48 ช่ัวโมง จากนั้นเติมสารละลาย L-Naphthol เขมขนรอยละ 6  
และสารละลาย KOH เขมขนรอยละ 16 ลงในเช้ือแบคทีเรียใน Glucose phosphate broth แตละ
หลอด สารละลายละ 3 มิลลิลิตร เขยาเบา ๆ เพื่อใหสารละลายผสมเขากัน  บันทึกผลการเกิดสีแดง              
ในหลอดทดลองบรรจุเช้ือแบคทีเรียใน Glucose phosphate broth แตละหลอด โดยผลบวกจะเกิด              
สีแดงภายในระยะเวลา 15 นาที ถึง 2 ช่ัวโมง โดยผลลบจะยังคงมีสีน้ําตาลเขมอมเหลืองตามเดิม  
  5) การทดสอบความสามารถในการใชน้ําตาล glucose, lactose, และ mannitol 
ในสภาวะท่ีมีและไมมีกาซออกซิเจน (oxidized and fermented glucose, lactose, and mannitol)  
โดยใชเข็มเข่ียเช้ือถายเช้ือจากหลอดทดลองบรรจุเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth ซ่ึงบมไวท่ีอุณหภูมิ              
37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24-48 ช่ัวโมงในขอ 2) มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ Hugh & 
Leifson medium ท่ีมี glucose, lactose, และ mannitol ตัวอยางเช้ือละ 2 หลอดตอการทดสอบการใช
น้ําตาล 1 ชนิด  จากนั้นดูด liquid parafin ซ่ึงผานการฆาเชื้อแลว มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ 
Hugh & Leifson medium ท่ีมี glucose, lactose, และ mannitol ถายเชื้อแลวหลอดละ 2 มิลลิลิตร 
เปนการทดสอบการใชน้ําตาลในสภาวะท่ีไมมีกาซออกซิเจน ตัวอยางเชื้อละ 1 หลอดตอการ
ทดสอบน้ําตาล 1 ชนิด  สําหรับหลอดทดลองบรรจุ Hugh & Leifson medium ท่ีมี glucose, lactose, 
และ mannitol ถายเช้ือแลวซ่ึงไมไดเติม liquid parafin จะใชเปนการทดสอบการใชน้ําตาลในสภาวะ
ที่มีกาซออกซิเจน เสร็จแลวนําหลอดทดลองบรรจุ Hugh & Leifson medium ท่ีมี glucose, lactose, 
และmannitol ซ่ึงถายเช้ือแลวท้ังหมดนี้ เขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปน
ระยะเวลา 24-48 ช่ัวโมง บันทึกผลการเปล่ียนแปลงสีและการเกิดฟองกาซใน Hugh & Leifson medium  
 6) การทดสอบความสามารถในการทนตออุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที 
โดยทําการเท MRS agar หลอมเหลวซึ่งเติมสารละลาย Bromcresol green เขมขนรอยละ 2 ลงใน
จานเล้ียงเช้ือ จานละประมาณ 15-20 มิลลิลิตร ภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ รอจนกวา MRS agar 
ในจานเล้ียงเช้ือแตละจานแหงและแข็งตัว  ใหนําหลอดทดลองบรรจุเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth 
ทุกตัวอยางในขอ 2) ซ่ึงบมไวท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24-48 ช่ัวโมง มาแชใน 
อางน้ําควบคุมอุณหภูมิซ่ึงต้ังอุณหภูมิไวท่ี 55 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 15 นาที จากนั้นใช              
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หวงถายเช้ือถายเช้ือจากหลอดบรรจุสารละลายเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth เหลานี้ มาทําการ streak 
plate ในจานเล้ียงเช้ือท่ีเติม MRS agar ขางตน ตัวอยางเช้ือละ 1 จาน เสร็จแลวนําจานเล้ียงเช้ือท่ี          
ถายเช้ือแลวเหลานี้ เขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24-48 ช่ัวโมง  
บันทึกผลการเจริญของเช้ือตามแนวการ streak plate 
  7) การตรวจสอบรูปรางลักษณะของเช้ือแบคทีเรียแตละตัวอยาง จากการ                    
ยอมสีแกรม โดยเตรียมหยดนํ้ากล่ันปลอดเช้ือบนแผนสไลดแกวแผนละ 1 หยดเล็ก ๆ แลวใชหวง             
ถายเช้ือถายเช้ือจากโคโลนีท่ีข้ึนในจานเล้ียงเช้ือ มาทําการเกล่ียลงในหยดน้ํากล่ันบนแผนสไลดแกว 
ตัวอยางเช้ือละ 1 แผน ใหทําการเกล่ียจนหยดน้ํากล่ันแหง  แลวนําแผนสไลดแกวแตละแผนมาทําการ
ลนผานเปลวไฟ 2-3 คร้ังเปนการทํา heat fixed จากนั้นหยดสารละลาย crystal violet ใหทวมรอยเกลี่ย
บนแผนสไลดแกวแตละแผน เปนเวลานาน 30 วินาที เทสารละลายท้ิงแลวลางออกเบา ๆ ดวยน้ํา
สะอาด  หยดสารละลาย gram iodineใหทวมรอยเกล่ียบนแผนสไลดแกวแตละแผน เปนเวลานาน 
30 วินาที เทสารละลายท้ิงแลวลางออกเบา ๆ ดวยน้ําสะอาด  ตอจากนั้นหยด ethanol เขมขนรอยละ 
95 (เปน decolorizer) ใหทวมรอยเกล่ียบนแผนสไลดแกวแตละแผน แลวรีบลางออกเบา ๆ ดวย            
น้ําสะอาด สุดทายหยดสารละลาย safranin ใหทวมรอยเกล่ียบนแผนสไลดแกวแตละแผน เปน
เวลานาน 10 วินาที เทสารละลายท้ิงแลวลางออกเบา ๆ ดวยน้ําสะอาด  ซับน้ําออกจากแผนสไลดแกว
ดวยกระดาษทิชชู นําแผนสไลดแกวแตละแผนไปทําการตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศนชนิด              
แสงสวางธรรมดา บันทึกลักษณะการติดสีแกรมและรูปรางลักษณะของเซลล 
 จากผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีทั้งหมดขางตน  ใหทําการระบุวาเชื้อ
แบคทีเรียตัวอยางใดเปนเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก โดยเนนท่ีความสามารถในการเจริญท่ี
อุณหภูมิ 37 และ 44 องศาเซลเซียส ความสามารถเจริญไดใน Litmus milk ความสามารถในการ
สรางเอนไซม catalase และลักษณะการติดสีแกรมและรูปรางท่ีเห็นจากกลองจุลทรรศน เปนหลัก  

ทําการเก็บรักษาเช้ือแบคทีเรียทุกตัวอยาง โดยใชหวงถายเช้ือถายเช้ือจากโคโลนีท่ีข้ึนบน 
MRS agar ท่ีมี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ภายในหลอดทดลองท่ีบรรจุจากขอ 6) มาเติมลงใน              
หลอดเซนตริฟวจบรรจุนมขาดมันเนย เขมขนรอยละ 10 จํานวน 7 มิลลิลิตร ซ่ึงมี CaCO3 เขมขน
รอยละ 0.5  ตัวอยางเช้ือละ 1 หลอดภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ  นําหลอดบรรจุเชื้อแบคทีเรีย
ในนมขาดมันเนยท้ังหมดนี้ เขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 48-                              
72 ชั่วโมง เม่ือพบวานมขาดมันเนยมีการแข็งตัวเกิดข้ึน ใหเติม glycerol หลอดละ 2.1 มิลลิลิตร กอน
นําเขาเก็บในตูแชแข็งท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และทําการเก็บแบคทีเรียใน plastic beads โดย 
เลือกลักษณะเช้ือท่ีบริสุทธ์ิจากการ streak plate  นํามาทําเปน suspension ลงใน Cryogenic vial ท่ี
บรรจุ plastic beads จนไดความขุนเทียบเทากับ MacFarland No. 3 หรือ 4 โดยมีปริมาณเช้ือ
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ประมาณ  9 x108 ถึง 12 x108  ตอมิลลิลิตร เขยาหลอดเพื่อใหเช้ือเกาะติดกับ plastic beads  หลังจากนั้น
ใช pasteur pipette ท่ีปราศจากเช้ือดูด suspension ออกใหมากที่สุด ปดฝาใหสนิทพันทับดวย
พาราฟลม นําไปแชแข็งท่ีอุณหภูมิ  -20 องศาเซลเซียส  

3.3.3 การคัดแยกแบคทีริโอฟาจจากเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก และการทําให    
แบคทีริโอฟาจมีความบริสุทธิ์ (Quiberonia et al., 2003) การคัดแยกและนับจํานวนแบคที-       
ริโอฟาจจากเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก โดยวิธี double layer -soft agar technique โดยนําเช้ือท่ี
แยกไดจากน้ํานมดิบจากผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส B7021 ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 
L7021 สหกรณโคนมสันปาตอง – แมวาง รหัส C  สหกรณโคนมสันปาตอง – แมวาง รหัส B และ                          
สหกรณโคนมแมโจ รหัส G ซ่ึงบมไวท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส มาทําการคัดแยกแบคทีริโอฟาจ 

3.3.3.1 การคัดแยกแบคทีริโอฟาจ จากเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 
   1) ใชหวงถายเช้ือถายเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกที่แยกไดจากน้ํานมดิบ
จากผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส B7021 และ จากผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส L7021               
ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส B7009 สหกรณโคนมสันปาตอง – แมวาง รหัส C  สหกรณโคนม                 
สันปาตอง – แมวาง รหัส B และสหกรณโคนมแมโจ รหัส G จากโคโลนีท่ีข้ึนบน slant ใน                          
หลอดทดลอง  MRS agar ท่ีมี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ซ่ึงเก็บรักษามาไมนานเกิน 3 เดือน เติมลงใน
หลอดทดลองบรรจุ MRS broth จํานวน 3 มิลลิลิตรท่ีเตรียมไวแลวตัวอยางเชื้อละ 1 หลอดภายใน                            
ตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ  เสร็จแลวนําหลอดทดลองบรรจุสารละลายเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth  
เขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 
   2) ทําการถายเช้ือจากหลอดทดลองบรรจุเช้ือแบคทีเรีย MRS broth ในขอ 1) 
จํานวน 400 ไมโครลิตร (รอยละ 2) มาเติมลงในหลอดเซนตริฟวจขนาด 50 มิลลิลิตร ซ่ึงบรรจุ 
MRS broth จํานวน 20 มิลลิลิตร ท่ีเตรียมไวแลวภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ ตัวอยางเช้ือละ              
2 หลอดซ่ึงแตละหลอดนี้จะถูกใชเปนชุดควบคุม และ ชุดทดลอง ตามลําดับ จากน้ันนําหลอด           
เซนตริฟวจบรรจุเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth ท้ังสองหลอดนี้ เขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ                  
44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 7 ช่ัวโมง 
   3) หลอดเซนตริฟวจบรรจุเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth จากขอ 2) ที่ใช
เปนชุดควบคุม จะถูกเติมน้ํากล่ันซ่ึงผานการฆาเช้ือแลวจํานวน 40 ไมโครลิตรตอหลอด สวน
หลอดเซนตริฟวจบรรจุเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth ท่ีใชเปนชุดทดลอง จะถูกเติมสารละลาย 
Mitomycin C เขมขน 250 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร จํานวน 40 ไมโครลิตรตอหลอด เพื่อทําใหความ
เขมขนสุดทายของ Mitomycin C ภายในหลอดเซนตริฟวจดังกลาวเทากับ 0.5 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร  จากนั้นผสมสารละลายในหลอดเซนตริฟวจแตละหลอดใหเขากัน โดยการดูด
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ขึ้น-ลง 5-6 ครั้ง แลวดูดสารละลายผสมท่ีมีเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth ในชุดควบคุมและ             
ชุดทดลองของเช้ือ มาอยางละ 1.5 มิลลิลิตร เติมลงในหลอดเอปเพนดอรฟขนาด 1.5 มิลลิลิตร
ชุดละ 1 หลอด  เสร็จแลวนําหลอดเอปเพนดอรฟเหลานี้เขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศา-
เซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง 
   4) เม่ือครบ 3 ช่ัวโมงนําสารละลายผสมท่ีมีเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth 
ซ่ึงบรรจุในหลอดเอปเพนดอรฟในชุดควบคุม (เติมน้ํากล่ัน) และ ชุดทดลอง (เติม Mitomycin C)                
ซ่ึงบมไวท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส ในขอ 3) มาทําการปนเหวี่ยงท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
ความเร็วรอบ 5,000 rpm เปนระยะเวลา 10 นาที จากนั้นดูดสวนสารละลายใส (supernatant) จากหลอด
เอปเพนดอรฟแตละหลอดมาทําการกรองดวย syringe filter ท่ีมีขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอน ภายใน            
ตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ สวนท่ีกรองไดนี้เรียกวา phage lysate ซ่ึงมีแบคทีริโอฟาจท่ีแยกไดจาก
แบคทีเรียท่ีเปนโฮสต (host) นําไปเตรียม double layer soft agar technique เพื่อแยกแบคทีริโอฟาจตอไป 

 5) ทําการเท MRS-C agar (bottom layer) เตรียมโดยเท MRS agar ท่ี
ผสม CaCl2  ซ่ึงมีความเขมขนสุดทาย 10 มิลลิโมลาร ในจานเล้ียงเช้ือ จานละ 10 มิลลิลิตร ภายใน                 
ตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ แลวรอให MRS-C agar ในจานเล้ียงเช้ือแข็งตัว  

 6) ทําการคัดแยกแบคทีริโอฟาจของเช้ือ ภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ 
โดยแบงเปน 2 วิธีการคือ  
    ก.  ในชุดควบคุม (เติมน้ํากลั่น) ทดลองแบงเปน 2 กลุมตาม       
อัตราสวนของสารละลายแบคทีเรีย (host) : สารละลายใส (phage lysate) จากชุดเติมน้ํากล่ันคือ  
         กลุมท่ี 1 ใชเช้ือแบคทีเรีย (host) 100 ไมโครลิตร + สารละลายใส (phage lysate) ท่ีเปนพวก
ชุดเติมน้ํากล่ัน 10 ไมโครลิตร  
 กลุมท่ี 2 ใชเช้ือแบคทีเรีย (host) 100 ไมโครลิตร + สารละลายใส (phage lysate) ท่ีเปนพวก
ชุดเติมน้ํากล่ัน 100 ไมโครลิตร 

ดยดูดเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth ในชุดควบคุมท่ีเหลืออยูจากขอ 3) และสารละลายใส             
ที่มีฟาจของชุดควบคุมซึ่งเปนของเชื้อตัวอยางเดียวกัน จากขอ 4) เติมลงในหลอดเซนตริฟวจ
บรรจุ MRS agar ซ่ึงมี agar เขมขนรอยละ 0.6 และ CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร จํานวน 10 มิลลิลิตร             
ท่ีผานการหลอมเหลวแลว ตัวอยางเช้ือละ 1 หลอด  ผสมใหเขากัน เพื่อใชเปน top agar โดยการดูด
ข้ึน-ลง 5-6 คร้ัง แลวรีบเทลงบนผิวหนาของ MRS-C agar ในจานเล้ียงเช้ือท่ีเตรียมไวในขอ 5) 
ตัวอยางเช้ือละ 1 จาน  
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ข. ทําเชนเดียวกับขอ ก. แตใชเชื้อแบคทีเรียใน MRS broth ใน           
ชุดทดลองแทนชุดควบคุม (เติมสารละลาย Mitomocin C) โดยทดลอง 4 กลุม ตามอัตราสวนของ
สารละลายแบคทีเรีย (host) : สารละลายใส (phage lysate) จากชุดเติม Mitomocin C  คือ  

กลุมท่ี 3 ใชเช้ือแบคทีเรีย (host) 100 ไมโครลิตร+ สารละลายใส (phage lysate) ท่ีเปนพวก
ชุดเติม Mitomycin C 10 ไมโครลิตร 

กลุมท่ี 4 ใชเช้ือแบคทีเรีย (host) 100 ไมโครลิตร+ สารละลายใส (phage lysate) ท่ีเปนพวก
ชุดเติม Mitomycin C 100 ไมโครลิตร 

กลุมท่ี 5 ใชเช้ือแบคทีเรีย (host) 100 ไมโครลิตร+ สารละลายใส (phage lysate) ท่ีเปนพวก
ชุดเติม Mitomycin C 200 ไมโครลิตร 

กลุมท่ี 6 ใชเช้ือแบคทีเรีย (host) 10 ไมโครลิตร+ สารละลายใส (phage lysate) ท่ีเปนพวก
ชุดเติม Mitomycin C 100 ไมโครลิตร 

  7) ใหรอจนกระท่ัง MRS agar ซ่ึงมี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร และมี
สวนผสมของเช้ือแบคทีเรียและสารละลายใสท่ีมีฟาจ ซึ่งเททับลงไปบนผิวหนาของ MRS-C agar 
ในจานเล้ียงเชื้อแตละจานแหงและแข็งตัวดีแลว  จึงนําจานเล้ียงเช้ือท้ังหมดนี้เขาบมในตูบมเช้ือท่ี
อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 18 ช่ัวโมง แลวนําจานเล้ียงเชื้อแตละจานมาตรวจดู
ลักษณะของ plaque (บริเวณใสที่มีแบคทีริโอฟาจ) ท่ีเกิดข้ึนและคัดเลือก plaque ท่ีเปนลักษณะเฉพาะ 
  3.3.3.2 การทําใหแบคทีริโอฟาจมีความบริสุทธ์ิ 
   1) ในการทําใหฟาจมีความบริสุทธิ์ครั้งที่ 1 ดูดเชื้อแบคทีเรียใน                
MRS broth ของเช้ือท่ีเปนชุดควบคุม มาตัวอยางเช้ือละ 40 ไมโครลิตร เติมลงในหลอดเซนตริฟวจ
บรรจุ MRS broth ซึ่งมี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร และ β-Disodium glycerophosphate 
เขมขนรอยละ 0.95 จํานวน 3 มิลลิลิตร สําหรับใชในการเพาะเลี้ยงแบคทีริโอฟาจกอนทําให          
มีความบริสุทธ์ิ ภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ โดย plaque ซึ่งมีแบคทีริโอฟาจ 1 อัน จะถูกเล้ียง
ใน MRS broth ดังกลาว 1 หลอด และแบคทีริโอฟาจซ่ึงแยกไดจากเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
เช้ือใด จะตองถูกเล้ียงใน MRS broth ท่ีมีเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกเดียวกันเทานั้น ทั้งนี้ให
เตรียมเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth ดังกลาวใหมีจํานวนเทากับ plaque ท่ีไดทําการคัดเลือกไวแลว 
   2) ดูดเช้ือแบคทีเรียท่ีเปนชุดควบคุมมา 200 ไมโครลิตร เติมลงในหลอด
เซนตริฟวจซ่ึงมี MRS broth จํานวน 10 มิลลิลิตร  
   3) นําเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth สําหรับใชเล้ืยงแบคทีริโอฟาจ และ           
เช้ือแบคทีเรียใน MRS broth ในขอ 2 ท้ังหมด เขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส นาน  7  ช่ัวโมง  
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   4) ใชหวงถายเช้ือทําการตัดแยก plaque จากจานเล้ียงเช้ือจากขอ 7) ของ
หัวขอ 3.3.3.1 ภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ แลวถาย plaque ดังกลาวมาเติมลงในเช้ือแบคทีเรียใน 
MRS broth plaque ละหนึ่งหลอด ตามเง่ือนไขในขอ 1)  
   5) นําหลอดเซนตริฟวจท่ีบรรจุเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth ซ่ึงไดเติม 
plaque แลวเขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 18 ช่ัวโมง 
   6) ดูดสารละลายผสมท่ีมีฟาจใน MRS broth จากขอ 5) เติมลงในหลอด
เอปเพนดอรฟขนาด 1.5 มิลลิลิตรตัวอยางสารละลายละ 2 หลอดภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ  
แลวนําไปทําการปนเหวี่ยงท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 5,000 rpm เปนระยะเวลา 10 นาที 
   7) ดูดสารละลายใสที่มีฟาจ จากขอ 6) มาทําการกรองดวย syringe 
filter ท่ีมีขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอนภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ เก็บสารละลายใสที่ผานการกรองแลว
ของหลอดเอปเพนดอรฟแตละหลอดลงในหลอดเอปเพนดอรฟหลอดใหม  
   8) ดูดสารละลายใสที่มีฟาจจากขอ 7) มาทําการเจือจางในหลอดทดลอง
บรรจุ MRS agar ซ่ึงมี agar เขมขนรอยละ 0.6 และ CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร จํานวน 9.9 มิลลิลิตร
ซ่ึงไดผานการหลอมเหลวมาแลว โดยทําการเจือจางลงทีละ 100  เทาภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ            
เร่ิมจากดูดเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth ท่ีจะใชเล้ียงฟาจจากขอ 3) เติมลงในหลอดทดลองบรรจุ            
MRS agar ขางตนจํานวน 4 หลอด หลอดละ 200 ไมโครลิตร แลวดูดสารละลายใสที่มีฟาจของ        
เช้ือแบคทีเรียนั้นมา 100 ไมโครลิตร มาเติมลงใน MRS agar ดังกลาว หลอดท่ี 1 (ไดเปนระดับการ 
เจือจาง 10-2)  ทําการปนผสมใหสวนผสมท้ังหมดเขากันดูดมา 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 ในแตละหลอดลงในจานเล้ียงเช้ือซ่ึงมี 
MRS agar ท่ีมี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร หลอดละ 1 จาน รอจนกระท่ังสวนผสมท่ีเทลงไปใน
จานเล้ียงเช้ือทุกจานแหงและแข็งตัว จึงนําจานเล้ียงเช้ือท้ังหมดเขาบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส 
เปนเวลานาน 18 ช่ัวโมง  
   9) นําจานเลี้ยงเชื้อมาตรวจนับปริมาณ plaque ของฟาจแตละตัวอยาง
ในแตละระดับการเจือจาง 
   10) ทําการใหฟาจมีความบริสุทธ์ิคร้ังท่ี 2 โดยเตรียมสารละลายเชื้อ
แบคทีเรียใน MRS broth ซ่ึงมี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลารและ β-Disodium glycerophosphate            
เขมขนรอยละ 0.95 จํานวน  3  มิลลิลิตร สําหรับใชเล้ียงฟาจ ตามวิธีการในขอ 1) ใหมีจํานวนเทากับ 
ฟาจที่ไดทําการคัดเลือกไวแลวบมในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส นาน 7 ชั่วโมง แลว
ใชหวงถายเช้ือทําการตัดแยก plaque ของฟาจแตละชนิดจากจานเล้ียงเชื้อในขอ 9) มาเติมลงใน        
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เช้ือแบคทีเรียใน MRS broth  plaque ละหนึ่งหลอด แลวนําเขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศา-
เซลเซียส เปนเวลานาน 18 ช่ัวโมง 
   11) ดูดสารละลายท่ีมีฟาจจากขอ 10) มากรองตามวิธีการ ในขอ 6) และ 7) 
ดูดสารละลายใสท่ีมีฟาจนี้ มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ MRS agar ซ่ึงมี agar เขมขนรอยละ 0.6  
และ CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร จํานวน 9.9 มิลลิลิตรซึ่งไดผานการหลอมเหลวมาแลวภายใน 
ตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ สารละลายใสท่ีมีฟาจละ 1 หลอด โดยกอนเติมสารละลายท่ีมีฟาจดังกลาว 
ใหเติมเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth จํานวน 200 ไมโครลิตรลงไปกอน แลวจึงเติมสารละลายใสท่ี
มีฟาจดังกลาวจํานวน 40 ไมโครลิตรตามลงไป ทําการปนผสมใหเขากัน แลวเทสวนผสมท่ีมีฟาจนี้ 
ลงในจานเล้ียงเช้ือซ่ึงมี MRS agar ที่มี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร หลอดละ 1 จาน ทั้งนี้ให
ปฏิบัติอยางเดียวกับสารละลายใสที่มีฟาจทุกตัวอยางชนิด  รอจนกระท่ังสวนผสมท่ีเทลงไปในจาน
เล้ียงเช้ือทุกจานแหงและแข็งตัว จึงนําจานเล้ียงเช้ือท้ังหมดเขาบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส 
เปนเวลานาน 18 ช่ัวโมง 
   12) นําจานเล้ียงเช้ือท่ีมี plaque ของฟาจแตละตัวอยางชนิดจากขอ 11) มา
ทําการคัดเลือก plaque ท่ีมีรูปรางเหมือนกับ plaque เร่ิมตน แลวทําใหฟาจมีความบริสุทธ์ิคร้ังท่ี 3 
โดยวิธีการเดียวกับในขอ 10) และ 11) 

13) เม่ือได plaque ของฟาจแตละตัวอยางชนิดในจานเล้ียงเช้ือใหนํา 
plaque ดังกลาวมาทําการเล้ียงในสารละลายเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth ซ่ึงมี CaCl2 เขมขน                     
10 มิลลิโมลารและ β-Disodium glycerophosphate เขมขนรอยละ 0.95  จํานวน 3  มิลลิลิตร แลวนํา 
MRS broth ดังกลาวเขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 18 ช่ัวโมง 
   14) ทําการเก็บรักษาฟาจแตละตัวอยางท่ีไดทําการคัดเลือกไวโดยนํา
สารละลายที่มีฟาจในขอ 13) มาทําการปนเหวี่ยงตามวิธีการในขอ 6) แลวกรองดวย syringe 
filter ท่ีมีขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอนภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ เก็บสารละลายใสที่ผานการ
กรองแลวของหลอดเอปเพนดอรฟแตละหลอดลงในหลอดเอปเพนดอรฟหลอดใหม  จากนั้นเติม
คลอโรฟอรมเขมขนรอยละ 95 ลงไปในหลอดเอปเพนดอรฟแตละหลอด ใหมีปริมาณเทากับรอยละ 
10 ของสารละลายใสท่ีบรรจุอยูกอน จากน้ันนําหลอดเอปเพนดอรฟบรรจุสารละลายใสท่ีมีฟาจ
ท้ังหมดเขาเก็บรักษาในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

3.3.4  การทดสอบความตานทานตอแบคทีริโอฟาจ ( Hebert et al., 2000) 
 การทดสอบความตานทานของแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกตอแบคทีริโอฟาจโดยวิธี spot 
test ใหปเปต phage lysate ท่ีเตรียมจากแบคทีริโอฟาจบริสุทธ์ิท่ีแยกได 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 บมท่ีอุณหภูมิ  44 องศาเซลเซียส 18-24 ช่ัวโมง สังเกตวาเกิด plaque หรือ 
halo (บริเวณวงแหวนใสที่มีความขุนภายใน) ถาปรากฎ plaqueหรือ halo แสดงวาแบคทีเรียไมมี
ความตานทานตอฟาจ แตถาไมปรากฎ plaque หรือ halo แสดงวาแบคทีเรียนั้นมีความตานทานตอฟาจ 

3.3.4.1 การคัดแยกแบคทีเรียสายพันธุท่ีมีความทนตอแบคทีริโอฟาจ  
   1) นําจานเล้ียงเช้ือท่ีใชในการทําใหฟาจมีความบริสุทธ์ิคร้ังท่ี 3 ซึ่งมี      
ฟาจทุกตัวอยางท่ีไดคัดเลือกไวแลว ใชหวงถายเชื้อตัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่เจริญโดยมีลักษณะ
ขุนอยูภายในมีขอบใสลอมรอบ (halo) ถายเช้ือดังกลาวลงในหลอดทดลองบรรจุ MRS broth จํานวน             
3 มิลลิลิตร ตัวอยางเช้ือละ 1 หลอด  นําหลอดบรรจุเช้ือแบคทีเรีย ใน MRS broth เหลานี้เขาบมใน      
ตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24 ช่ัวโมง 
   2) ใชหวงถายเช้ือจากหลอดบรรจุเช้ือใน MRS broth ในขอ 1) มาทําการ 
streak plate ลงในจานเล้ียงเช้ือท่ีมี MRS agar (ไมมีการเติมสารละลาย bromcresol green เขมขน 
รอยละ 2) ภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ จากน้ันนําจานเล้ียงเช้ือท้ังหมดเขาบมในตูบมเช้ือท่ี
อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24-48 ช่ัวโมง 
   3) ใชหวงถายเช้ือจากโคโลนีเดี่ยวจากจานเล้ียงเช้ือในขอ 2) มาเติมลงใน
หลอดเซนตริฟวจบรรจุนมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10 จํานวน 7 มิลลิลิตร หลอดทดลองบรรจุ  
slant ของ MRS agar ซ่ึงมี CaCO3 เขมขนรอยละ 0.5 และหลอดทดลองบรรจุ Litmus milk ตัวอยาง
เช้ือละ 1 หลอดตามลําดับภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ นําหลอดท้ังหมดนี้ เขาบมในตูบมเช้ือท่ี
อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 48-72 ช่ัวโมง  เม่ือพบวาเช้ือแบคทีเรียในนมผงขาดมันเนย        
มีการแข็งตัวเกิดข้ึน ใหเติม glycerol หลอดละ 2.1 มิลลิลิตร กอนนําเขาเก็บในตูแชแข็งท่ีอุณหภูมิ                  
-20 องศาเซลเซียส สําหรับหลอดทดลองบรรจุ MRS agar ซ่ึงมี CaCO3 เขมขนรอยละ 0.5 ท่ีมีโคโลนี
เกิดข้ึนตามแนวการทํา streak  plate และหลอดบรรจุเช้ือแบคทีเรียใน Litmus milk ท่ีมีการแข็งตัว
และเปล่ียนจากสีมวงออนเปนสีชมพูออน ใหเก็บรักษาไวในหองเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส   

3.3.4.2 การทดสอบความทนตอแบคทีริโอฟาจ ของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก   
   1) เชื้อแบคทีเรียที่จะใชในการทดสอบ 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 และเช้ือแบคทีเรียสายพันธุท่ีทนตอแบคทีริโอฟาจคือ 
clone B7009 (44) 1.4 [เปนเช้ือแบคทีเรียสายพันธุของเช้ือ B7009 (44) ซ่ึงทนตอฟาจ 1.4 (เปนฟาจ
ตัวท่ี 4 ซ่ึงมาจากชุดไมเติม Mitomycin C)], clone L7021(44) 2.8 [เปนเช้ือแบคทีเรียสายพันธุของ
เช้ือ L7021 (44) ซ่ึงทนตอฟาจ 2.8 (เปนฟาจตัวท่ี 8 ซ่ึงมาจากชุดเติม MC)], clone B สต (44) 1.6 
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และ 2.10 [เปนเช้ือแบคทีเรียสายพันธุของเช้ือ B สต (44) ซ่ึงทนตอฟาจ 1.6 และ 2.10 (เปนฟาจตัวท่ี 
6 ซ่ึงมาจากชุดไมเติม MC และฟาจตัวท่ี 10 ซ่ึงมาจากชุดเติม MC) ตามลําดับ], clone C สต (44) 2.9 
[เปนเช้ือแบคทีเรียสายพันธุของเช้ือ C สต (44) ซ่ึงทนตอฟาจ 2.9 (เปนฟาจตัวท่ี 9 ซ่ึงมาจากชุดเติม 
MC)], clone B7021 (44) 1.3, clone B7021 (44) 2.4, clone B7021 (44) 2.8, และ clone B7021 (44) 
2.10 [เปนเช้ือแบคทีเรียสายพันธุของเช้ือ B7021 (44) ซ่ึงทนตอฟาจ 1.3, 2.4, 2.8, และ 2.10 (เปน
ฟาจตัวท่ี 3 ของชุดไมเติม MC ท่ี 1, ฟาจตัวท่ี 4, 8 และ 10 ของชุดไมเติม MC ท่ี 2 ตามลําดับ)  
   2) การเตรียมสารละลายใสท่ีมีแบคทีริโอฟาจใน MRS broth (phage lysate) 
   ก. ใชหวงถายเช้ือถายเชื้อแบคทีเรียท่ีจะใชงานท้ังหมดขางตน และ                      
เช้ือแบคทีเรียท่ีจะใชเปนอาหารสําหรับเล้ียงฟาจ (เปนเช้ือแบคทีเรียท่ีเปนโฮสตของฟาจ) จาก
โคโลนีท่ีข้ึนบน slant ของ MRS agar ท่ีมี CaCO3 เขมขนรอยละ 0.5 ซ่ึงเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ               
4 องศาเซลเซียส เติมลงในหลอดเซนตริฟวจบรรจุ MRS broth จํานวน 3 มิลลิลิตรภายในตูลามินาร-
โฟลปลอดเช้ือ นําหลอดเซนตริฟวจบรรจุเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth ดังกลาวบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 
44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24-48 ช่ัวโมง    
   ข. ดูดเชื้อแบคทีเรียแตละตัวอยางใน MRS broth ในขอ ก. มาจํานวน                 
140 ไมโครลิตร เติมลงในหลอดเซนตริฟวจบรรจุ MRS broth จํานวน 10 มิลลิลิตรภายใน                                 
ตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ สําหรับใชเปนเช้ือแบคทีเรียต้ังตน นําหลอดเซนตริฟวจบรรจุเช้ือแบคทีเรียใน 
MRS broth ดังกลาวบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 7 ช่ัวโมง    
   ค. ดูดเช้ือแบคทีเรียแตละตัวอยางใน MRS broth ของขอ ข. ท่ีจะใชเล้ียง
ฟาจมาจํานวน 40 ไมโครลิตร เติมลงในหลอดเซนตริฟวจบรรจุ MRS broth ซ่ึงมี CaCl2 เขมขน           
10 มิลลิโมลารและ β-Disodium glycerophosphate เขมขนรอยละ 0.95 จํานวน 3 มิลลิลิตรตัวอยาง
เช้ือละ 2 หลอด นําหลอดเซนตริฟวจบรรจุเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth ดังกลาวบมในตูบมเช้ือท่ี
อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 7 ช่ัวโมง จากนั้นใหเก็บหลอดเซนตริฟวจบรรจุเช้ือแบคทีเรีย           
แตละตัวอยางใน MRS broth ดังกลาวหลอดท่ี 2 ไวในหองเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  
   ง. ดูดสารละลายใสที่มีฟาจซ่ึงผานการเติม chloroform แลวและเก็บรักษา
ไวในหองเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มาตัวอยางละ 10 ไมโครลิตร เติมลงในหลอดเซนตริฟวจ
บรรจุเช้ือแบคทีเรียท่ีเปนโฮสตของฟาจนั้น ๆ ใน MRS broth หลอดท่ี 1 จากขอ ค. ภายในตู                   
ลามินารโฟลปลอดเชื้อ  แลวนําหลอดเซนตริฟวจบรรจุสารละลายผสมท่ีมีฟาจท้ังหมดนี้ ไปบมใน
ตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 18 ช่ัวโมง 
   จ. ทําการกรองสารละลายผสมที่มีฟาจแตละตัวอยางในขอ ง. นี้ดวย 
syringe filter ซึ่งมีขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอน จากนั้นดูดสารละลายใสที่มีฟาจใน MRS broth ซ่ึง
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ผานการกรองนี้มา 40 ไมโครลิตร เติมลงในเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth หลอดที่ 2 จากขอ ค. 
ภายในตูลามินารโฟลปลอดเชื้อ แลวบมไวในตูบมเชื้อที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 18 ช่ัวโมง  แลวจึงนําสารละลายผสมท่ีมีฟาจแตละตัวอยางขางตน มาทําการกรองดวย 
syringe filter ซ่ึงมีขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอนอีกคร้ัง บรรจุสารละลายใสที่มีฟาจแตละตัวอยางลงใน
หลอดเอปเพนดอรฟขนาด 1.5 มิลลิลิตร  ตัวอยางละ 2 หลอด 
   3) การทดสอบการทนตอแบคทีริโอฟาจของเชื้อแบคทีเรีย 
   ก. ดูดเช้ือแบคทีเรียต้ังตนใน MRS broth ท่ีจะใชทดสอบคือ เช้ือ 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 ซ่ึงมี agar เขมขนรอยละ 0.6 และ CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลารท่ีผานการหลอมเหลว 
แลวเช้ือละ 15 หลอดหลอดละ 200 ไมโครลิตร ภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ ทําการปนผสมให
สวนผสมท้ังหมดในแตละหลอดเขากัน แลวเทลงในจานเล้ียงเช้ือท่ีมี MRS agar (ไมตองเติมสารละลาย 
bromcresol green เขมขนรอยละ 2) ซ่ึงมี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร ท่ีเตรียมไวแลวหลอดละ 1 
จาน เสร็จแลวรอให MRS agar ซ่ึงมีเช้ือแบคทีเรียท่ีเติมลงในจานเล้ียงเช้ือแตละจานแหงและแข็งตัว 
   ข. ทําการแบงพื้นท่ีในจานเล้ียงเชื้อในขอ ก. ของเช้ือแบคทีเรียแตละ
ตัวอยาง จานเล้ียงเช้ือละ 4 สวนสําหรับใชหยดสารละลายใสท่ีมีฟาจ สวนละ 1 ตัวอยาง โดยจานเล้ียงเช้ือ 
1 จานของเช้ือแบคทีเรียแตละตัวอยาง จะใชเปน negative control สําหรับใหมีการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย
เพียงอยางเดียว โดยท่ีไมใชหยดสารละลายใสที่มีฟาจ 
   ค. ดูดสารละลายใสที่มีฟาจแตละตัวอยาง จากขอ จ. ของหัวขอ 2) จํานวน       
10 ไมโครลิตร มาหยดลงบนผิวหนาของ MRS agar ในจานเล้ียงเช้ือของเช้ือแบคทีเรียทุกตัวอยาง
ตามท่ีกําหนดพื้นท่ีไว รอจนกระท่ังสารละลายใสที่มีฟาจซ่ึงไดหยดลงบนผิวหนาของ MRS agar แหงสนิท
จึงนําจานเล้ียงเช้ือทุกจานเขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 ช่ัวโมง   
   ง. สังเกตการณเปล่ียนแปลงในตําแหนงท่ีหยดสารละลายใสท่ีมีฟาจแตละ
ตัวอยางในจานเลี้ยงเชื้อทุกจานของเชื้อแบคทีเรียทุกตัวอยางวา เกิดเปนบริเวณใส (clear zone) 
เกิดเปน plaque ขนาดเล็กหรือ plaque ท่ีมีรูปรางไมชัดเจน เกิดเปนลักษณะท่ีมีขอบใสและภายในมี
การเจริญของเช้ือแบคทีเรียนั้น ๆ (halo) หรือมีการเจริญของเช้ือแบคทีเรียนั้น ๆ ปกคลุมจนหมด และ
บันทึกการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
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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. นําเช้ือจาก stock culture ซ่ึงเจริญบน slant ของ MRS agar ท่ีมี CaCO3 

เขมขนรอยละ 2 ท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มาทําการถายเช้ือลงในหลอดทดลอง
บรรจุ MRS broth 3 มิลลิลิตร แลวนําไปบมท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-48 ช่ัวโมงเม่ือ 
MRS broth ท่ีมีเช้ือแตละตัวอยางมีการขุนและตกตะกอนจึงนําไปทําการ streak plate บนจานเล้ียง
เช้ือท่ีมี MRS agar บมที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-72 ช่ัวโมง ตามลักษณะการเจริญ
ของเช้ือแตละตัวอยาง 
   ข. นําโคโลนีเดี่ยวจากจานเล้ียงเช้ือในขอ ก. มาถายลงในหลอดบรรจุ 
MRS  broth จํานวน 10 มิลลิลิตร บมท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-72 ช่ัวโมง ตาม
ลักษณะการเจริญของเช้ือแตละตัวอยาง เพื่อเพิ่มปริมาณเช้ือ 
   ค. นําหลอดบรรจุ MRS broth ท่ีมีเช้ือในขอ ข. ไปทําการปนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 
4,000 rpm ท่ีอุณหภูมิหองนาน 10 นาที แลวดูดสารละลายใสสวนบน (supernatant) ท้ิงไปจนเหลือแต
เช้ือท่ีตกตะกอนอยูกนหลอด นําตะกอนดังกลาวมาลาง 3 คร้ังดวยสารละลาย Phosphate buffer saline ท่ี
มีคา pH 7.0 จํานวน 10 มิลลิลิตร แลวทําการละลายตะกอนดังกลาวอีกคร้ัง (resuspend) ดวย 
lysozyme solution (ซ่ึงมีความเขมขน 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) จํานวน 200-300 ไมโครลิตร 
ข้ึนอยูกับปริมาณตะกอนของเช้ือท่ีได ดูดสารละลายเช้ือดังกลาวเติมลงในหลอดเอปเพนดอรฟ แลวบมท่ี
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง  
   ง. เติม SDS solution เขมขนรอยละ 20 จํานวน 20 ไมโครลิตร และ
สารละลาย proteinase K เขมขน 10 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร จํานวน 10 ไมโครลิตรลงในหลอด           
เอปเพนดอรฟมีเช้ือในขอ ค.  ผสมใหเขากันแลวนําไปบมท่ีอุณหภูมิ 58 องศาเซลเซียส นานขามคืน 
   จ. เติมสารละลาย NaCl อ่ิมตัว (มีความเขมขน 6 โมลาร) ลงในหลอด          
เอปเพนดอรฟท่ีมีเช้ือในขอ ง.  เปนจํานวน 1/3 ของสารละลายทั้งหมดภายในหลอดเอปเพนดอรฟ              
ดังกลาว ผสมใหเขากันแลวนําไปเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที 
   ฉ. นําสารละลายในหลอดเอปเพนดอรฟในขอ จ.  มาทําการปนเหวี่ยงท่ี
ความเร็ว 10,000 rpm ท่ีอุณหภูมิหองนาน 20 นาที เพื่อตกตะกอนโปรตีน แลวดูดสารละลายใส
สวนบนท้ังหมดเติมลงในหลอดเอปเพนดอรฟหลอดใหม เติม ethanol เขมขนรอยละ 95 ท่ีแชเย็นจัด
ไวเปนจํานวน 3 เทาของสารละลายใส เพื่อตกตะกอน DNA ของเช้ือออกจากสารละลายใส  
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   ช. เอียงหลอดเอปเพนดอรฟในขอ ฉ. ไปมาเบา ๆ จน DNA ของเช้ือ
ตกตะกอนเปนกอนสีขาวขุน แลวนําหลอดเอปเพนดอรฟนี้ไปทําการปนเหวี่ยงท่ีสภาวะเดียวกับใน
ขอ ฉ.  เพื่อทําให DNA ตกตะกอนแยกออกมา ดูดสารละลายใสท้ิงไปจนเหลือแต DNA ท่ีกนหลอด 
นํา DNA ท่ีไดไปปนลางดวย ethanol เขมขนรอยละ 70 ท่ีเย็นจัด 2 ครั้ง  คร้ังละ 1,000 ไมโครลิตร ท่ี
สภาวะเดียวกับในขอ ฉ.  จากนั้นดูด ethanol ท้ิงใหหมดจนเหลือแต DNA ของเช้ือท่ีตกตะกอนอยู
กนหลอด ปลอยให DNA แหงท่ีอุณหภูมิหอง 
   ซ. ทําการละลาย DNA ของเช้ือในขอ ช.  ดวยสารละลาย Tris-EDTA buffer 
ท่ีมีคา pH 8.0 จํานวน 70-120 ไมโครลิตร ข้ึนอยูกับปริมาณ DNA ที่ไดของเช้ือ แลวเก็บรักษาหลอด
เอปเพนดอรฟบรรจุสารละลาย DNA ของเช้ือนี้ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกวาจะใชงาน 
 
   2) การตรวจสอบปริมาณ DNA ท่ีได 
   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
ความรอนไปเร่ือย ๆ จนกวา agarose gel จะละลายหมด  แลวเทสารละลาย agarose gel ท่ีไดนี้ลงใน
ถาดติด comb (เพื่อทําใหเกิดหลุมบนแผน agarose gel) ท่ีเตรียมไวแลว ท้ิงไว 2 ช่ัวโมงท่ีอุณหภูมิหอง
จนกวาแผน agarose gel จะแข็งตัว 
   ข. ถอดสวน comb ออกจากแผน agarose gel แลวนําแผน agarose 
gel วางในกลองสําหรับทํา electrophoresis แลวเติมสารละลาย TBE เขมขน 0.5 เทาจนพอทวม            
แผน agarose gel ตอสายไฟแตละข้ัวของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเขากับกลองสําหรับทํา electrophoresis นี้  
   ค. ดูดสารละลาย DNA ของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกจากขอ ซ.  ของ
หัวขอ 1) ซ่ึงผานการตั้งไวใหละลายท่ีอุณหภูมิหองมา 1 ไมโครลิตร ผสมกับสียอม (loading dye) 
จํานวน 4 ไมโครลิตรจนเขากัน ดูดสวนผสมดังกลาวเติมลงในหลุมของแผน agarose gel  ตัวอยางละ 
1 หลุม จากนั้นเปดเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟาในขอ ข.  โดยต้ังความตางศักย 80 โวลต เปนเวลา  42 นาที 
    ง. นําแผน agarose gel ท่ีผานการทํา electrophoresis ในขอ ค.  มาทําการ
ยอมสีกับสารละลาย ethidium bromide เขมขน 0.5 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรจํานวน 200 มิลลิลิตร             
เปนเวลา 15 นาที จากนั้นลางเอา ethidium bromide สวนเกินออกดวยน้ํากล่ันจํานวน 200 มิลลิลิตร
เปนเวลา 12 นาที 
   จ. นําแผน agarose gel ในขอ ง.  ไปทําการถายรูปเพื่อดูลักษณะ band ของ 
DNA ท่ีได โดยสองภายใตแสง U.V. ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตร  เม่ือพบวาลักษณะ band ของ 
DNA ของเช้ือท่ีไดมีความคมชัดและมีปริมาณมากเพียงพอ ก็สามารถนําไปทํา PCR ตอไปได  
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   3) การนํา DNA ของเชื้อมาทํา PCR (Polymerase Chain Reaction) technique      
   ก. นําหลอดเอปเพนดอรฟบรรจุ Tag enzyme, น้ําปลอดอิออนท่ีปราศจาก
เอนไซม endonuclease, สารละลาย MgCl2 เขมขน 50 มิลลิโมลาร, forward primer, reverse primer 
และหลอดเอปเพนดอรฟบรรจุสารละลาย DNA ของเช้ือท่ีเก็บรักษาในสภาพแชแข็งท่ีอุณหภูมิ                
-20 องศาเซลเซียส มาทําใหละลายท่ีอุณหภูมิหอง 
   ข. เตรียมหลอดสําหรับทํา PCR (PCR tube) แชลงในกลองทําความเย็น 
(ice box) เพื่อรักษาใหอุณหภูมิอยูในระดับตํ่า (4 องศาเซลเซียส) ปองกันไมใหเกิดปฏิกิริยาของ 
PCR ข้ึนกอนกําหนด 
   ค. ดูด Tag enzyme (ใช master mix พรอมใชงานเพื่อ 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 ของเช้ือเติมตามลงไป โดยใชสารละลาย DNA จํานวน 1, 2, หรือ 3 ไมโครลิตร              
ถาปริมาณ DNA ของเช้ือมีมาก ปานกลาง หรือนอยตามลําดับ 
   ง. ดูดน้ําปลอดอิออนที่ปราศจากเอนไซม endonuclease ในจํานวนท่ี
ทําใหปริมาณสารละลายท้ังหมดในหลอดสําหรับทํา PCR เทากับ 50 ไมโครลิตร แลวผสม
สารละลายท้ังหมดใหเขากัน 
   จ. นําหลอดสําหรับทํา PCR ไปเขาเครื่องสําหรับเรงปฏิกิริยา PCR ซ่ึง
มีรายละเอียดการทําใหเกิดปฏิกิริยาดังนี้  

- ขั้นตอนการทําใหสาย DNA ของเชื้อเกิดการเสียสภาพคงตัว และ
สามารถแยกออกจากกันได (denaturation) โดยใชอุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 นาที   

- ข้ันตอนการทําใหเกิดปฏิกิริยา PCR จํานวน 30 รอบ (cycle) ซ่ึงแตละรอบ
ประกอบดวย  (1) การทําใหสาย DNA ของเช้ือแยกออกจากกันโดยใชอุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 1 นาที  (2) forward และ reverse primer เขาจับท่ีสวนปลายของ DNA แตละสายท่ีแยกตัว
ออกจากกัน โดยใชอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 45 วินาที  (3) การสังเคราะหสวนของ 
DNA สายใหมท่ีเปนคูสมกับ DNA สายเดิม โดยใชอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 วินาที 

- ข้ันตอนการทําใหสวนของสาย DNA ท่ียังสังเคราะหไดไมสมบูรณจาก
ในรอบท่ี 30 มีการสังเคราะหใหสมบูรณข้ึนโดยใชอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที เม่ือ
ครบการทําใหเกิดปฏิกิริยา PCR ท้ัง 3 ข้ันตอนดังกลาวแลวเคร่ืองสําหรับเรงปฏิกิริยา PCR จะทําการลด
อุณหภูมิของหลอดสําหรับทํา PCR ของเช้ือลงใหอยูท่ี 4 องศาเซลเซียส  
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   ฉ. นําหลอดสําหรับทํา PCR ของเช้ือแชลงในกลองทําความเย็น จากนั้น
นํา PCR product ท่ีไดนี้ไปทํา electrophoresis บน agarose gel ตามข้ันตอนในขอ ก.- ข. ของหัวขอ 
2) จากนั้นดูด PCR product ของเช้ือมา 3 ไมโครลิตร ผสมกับสียอมจํานวน 4 ไมโครลิตรจนเขากัน 
ดูดสวนผสมดังกลาวเติมลงในหลุมของแผน agarose gel ตัวอยางละ 1 หลุม ดูด PCR marker (มีขนาด 
100-3,000 base pairs) ท่ีนํามาละลายท่ีอุณหภูมิหองจํานวน 1.5 ไมโครลิตรผสมกับสียอมจํานวน       
4 ไมโครลิตรเชนกัน แลวดูดเติมลงในหลุมหลุมหนึ่งของแผน agarose gel  จากนั้นเปดเดิน                      
เคร่ืองกําเนิดไฟฟาเพื่อทํา electrophoresis โดยต้ังความตางศักย 80 โวลต เปนเวลา 42 นาที 
   ช. นําแผน agarose gel ท่ีผานการทํา electrophoresis แลวในขอ ฉ.                   
ไปทําการยอมดวยสารละลาย ethidium bromide และนําไปถายรูปภายใตแสง U.V.ตามข้ันตอน           
ในขอ ง.   และ จ.  ของหัวขอ 2) เพื่อดูลักษณะ band ของ PCR product ท่ีไดของเช้ือ และเปรียบเทียบ
กับ band ของ PCR marker วาขนาดของ PCR product ท่ีไดของเช้ือ อยูท่ีประมาณ 1,000-1,200                  
base pairs สามารถเก็บรักษา PCR product ท่ีไดของเช้ือท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
   4) การนํา PCR product ท่ีไดของเชื้อมาทําใหมีความบริสุทธ์ิ 
   ก. นําหลอดที่บรรจุ PCR product ของเชื้อที่เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ              
-20 องศาเซลเซียส ในขอ ช.  ของหัวขอ 3) มาต้ังท้ิงไวใหละลายท่ีอุณหภูมิหอง  แลวดูด PCR product 
ของตัวอยางเช้ือมาจํานวน 40 ไมโครลิตรเติมลงในหลอดเอปเพนดอรฟ จากนั้นเติมสารละลาย 
Sodium acetate เขมขน 3 โมลารจํานวน 4 ไมโครลิตรตามลงไป 

ข. เติม ethanol เขมขนรอยละ 95 ท่ีเย็นจัดลงในหลอดเอปเพนดอรฟใน
ขอ ก.  ผสมใหเขากัน แลวนําไปทําการปนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 10,000 rpm ท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 10 นาที 
   ค. เทสวนท่ีเปนสารละลายใสทิ้งใหเหลือแตตะกอนของ PCR product ท่ี                
กนหลอด ซ่ึงจะเห็นเปนตะกอนจาง ๆ ขนาดเล็กเทานั้น  แลวปนลางดวย ethanol เขมขนรอยละ 70 
ท่ีเย็นจัด จํานวน 200 ไมโครลิตรท่ีความเร็ว 10,000 rpm ท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 10 นาที  จํานวน 2  คร้ัง   
   ง. หลังจากปนลาง PCR product ของเชื้อครั้งสุดทายในขอ ค.  แลวให
ดูด ethanol ท้ิงไป  ทําให PCR product แหงท่ีอุณหภูมิหอง  จากนั้นละลาย PCR product ท่ีผานการ
ทําใหบริสุทธ์ิแลวนี้ดวยสารละลาย Tris-EDTA (TE) buffer ท่ีมีคา pH 8.0 จํานวน 10 ไมโครลิตร   

จ. นํา PCR product ท่ีผานการทําใหมีความบริสุทธ์ิในขอ ง.  ไดนี้ไปทํา 
electrophoresis บน agarose gel ตามข้ันตอนในขอ 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 ท่ีผานการละลายท่ีอุณหภูมิหองแลว
จํานวน 1.5 ไมโครลิตรผสมกับสียอมจํานวน 4 ไมโครลิตรเชนกัน แลวดูดเติมลงในหลุมหลุมหนึ่ง
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ของแผน agarose gel  จากนั้นเปดเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเพื่อทํา electrophoresis โดยต้ังความตางศักย 
80 โวลต เปนเวลา 42 นาที 
   ฉ. นําแผน agarose gel ท่ีผานการทํา electrophoresis แลวในขอ จ.  ไปทํา
การยอมดวยสารละลาย ethidium bromide และนําไปถายรูปภายใตแสง U.V.  ตามข้ันตอนในขอ ง. 
และ จ.  ของหัวขอ 2) เพื่อดูลักษณะ band ของ PCR product ท่ีบริสุทธ์ิแลวของเช้ือ และเปรียบเทียบ
กับ band ของ PCR marker วาขนาดของ PCR product ท่ีบริสุทธ์ิแลวของเช้ืออยูท่ีประมาณ 1,000-
1,200 base pairs และลักษณะ band ของ PCR product ดังกลาว เพื่อกําหนดจํานวนเปนไมโครลิตร 
ของ PCR product ท่ีบริสุทธ์ิแลวตามความเขมของ band ซ่ึงจะใชในการทํา Sequencing technique 
สามารถเก็บรักษา PCR product ที่บริสุทธ์ิแลวของเช้ือท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
 
   5) การนํา PCR product ของเชื้อมาทํา Sequencing technique 
   ก. นําหลอดบรรจุสารละลาย PCR product ท่ีบริสุทธ์ิแลวของเช้ือหลอดบรรจุ 
Big Dye reagent, Buffer, หลอดบรรจุสารละลาย forward primer ท่ีผานการเจือจาง 10 เทา และ              
น้ําปลอดอิออนท่ีปราศจากเอนไซม endonuclease ท่ีเก็บรักษาในสภาพแชแข็งท่ีอุณหภูมิ -20 องศา-
เซลเซียส มาทําใหละลายท่ีอุณหภูมิหอง 

ข.  เตรียมหลอดสําหรับทํา PCR (PCR tube) แชลงในกลองทําความเย็น 
(ice box) เพื่อรักษาใหอุณหภูมิอยูในระดับตํ่า (4 องศาเซลเซียส) ปองกันไมใหเกิดปฏิกิริยาของ 
PCR ข้ึนกอนกําหนด 

ค.  ดูด Big Dye reagent, Buffer, และสารละลาย forward primer ท่ีผาน
การเจือจาง 10 เทามาจํานวน 6, 2, และ 1 ไมโครลิตรตามลําดับ เติมลงในหลอดสําหรับทํา PCR ใน
ขอ ข. จากนั้นดูดสารละลาย PCR product ท่ีบริสุทธ์ิแลวของเช้ือเติมตามลงไป โดยใชสารละลาย 
PCR product ท่ีบริสุทธ์ิแลวจํานวน 1, 2 หรือ 3 ไมโครลิตร ถาปริมาณ PCR product ท่ีบริสุทธ์ิแลว
มีมาก ปานกลาง หรือนอยตามลําดับ ซ่ึงดูจากความเขมของ band ของ PCR product ท่ีบริสุทธ์ิแลว
ดังกลาวในขอ ฉ.  ของหัวขอ 4)  

ง.  ดูดน้ําปลอดอิออนท่ีปราศจากเอนไซม endonuclease ในจํานวนท่ีทําให
ปริมาณสารละลายท้ังหมดในหลอดสําหรับทํา PCR เทากับ 20 ไมโครลิตร แลวผสมสารละลาย
ท้ังหมดใหเขากัน 

จ.  นําหลอดสําหรับทํา PCR ในขอ ง.  ไปเขาเคร่ืองสําหรับเรงปฏิกิริยา 
PCR โดยเลือกใชโปรแกรม Sequence ซ่ึงมีรายละเอียดการทําใหเกิดปฏิกิริยาดังนี้  
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- ข้ันตอนการทําใหเกิดปฏิกิริยา PCR จํานวน 25 รอบ (cycle) ซ่ึงแต              
ละรอบประกอบดวย  (1). การทําใหสาย DNA ใน PCR product ของเช้ือแยกออกจากกันโดยใช
อุณหภูมิ 96 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 นาที (2). forward primer เขาจับที่สวนปลายของ DNA 
แตละสายท่ีแยกตัวออกจากกัน โดยใชอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วินาที  (3). การ
สังเคราะหสวนของ DNA สายใหมท่ีเปนคูสมกับ DNA สายเดิม โดยใชอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 4 นาที  

เม่ือเลือกใชโปรแกรม Sequence แลวจึงเปดเดินเครื่อง เม่ือครบการทําให
เกิดปฏิกิริยา PCR-Sequence ท้ัง 25 รอบดังกลาวแลว  เคร่ืองสําหรับเรงปฏิกิริยา PCR จะทําการลด
อุณหภูมิของหลอดสําหรับทํา PCR ของเช้ือลงใหอยูท่ี 4 องศาเซลเซียส  

ฉ.  นําหลอดสําหรับทํา PCR ท่ีมี Sequencing product ของเช้ือแชลงใน
กลองทําความเย็น แลวนํา Sequencing product ของเช้ือนี้ไปทําใหมีความบริสุทธ์ิดังนี้ 

(1) ดูดสารละลาย Sodium acetate เขมขน 3 โมลารจํานวน 2 ไมโครลิตร
เติมลงในหลอดเอปเพนดอรฟ แลวเติม ethanol เขมขนรอยละ 95 ท่ีเย็นจัดจํานวน 50 ไมโครลิตร
ตามลงไปผสมใหเขากัน  จากนั้นเติม Sequencing product ของเช้ือลงไปท้ังหมด ผสมใหเขากันแลว
เก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที 
    (2) นําหลอดเอปเพนดอรฟบรรจุสารละลายในขอ (1) ไปทําการปนเหวี่ยง                       
ท่ีความเร็ว 10,000 rpm ท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 15 นาที หลังการปนเหวี่ยงจะแทบสังเกตไมเห็น
ตะกอนของ Sequencing product อยูท่ีกนหลอด แลวลาง Sequencing product ดวย ethanol เขมขน 
รอยละ 70 ท่ีแชเย็นจัดแลวจํานวน 200 ไมโครลิตร 2 คร้ัง (โดยแตละคร้ังใหคอย ๆ เติม ethanol ลง
ไป แลวคอย ๆ ดูดออกอยาใหโดนกนหลอด) จากนั้นทําให Sequencing product ท่ีบริสุทธ์ิแลวของ
เช้ือแหงสนิทท่ีอุณหภูมิหอง 
   (3) เติมสารละลาย Hi-di Formamide จํานวน 20 ไมโครลิตร ลงในหลอด
เอปเพนดอรฟในขอ (2) เพื่อทําการละลาย Sequencing product ท่ีบริสุทธ์ิแลวของเช้ือ แลวเก็บ
รักษาสารละลาย Sequencing product ท่ีบริสุทธ์ิแลวนี้ของเช้ือท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส   
   ช. นําหลอดเอปเพนดอรฟบรรจุสารละลาย Sequencing product ท่ีบริสุทธ์ิ
แลวของเชื้อในขอ (3) มาตั้งใหละลายในตูมืดที่อุณหภูมิหอง แลวนําไปใหความรอนใน heat 
box ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที แลวจึงดูดสารละลาย Sequencing product 
ของเช้ือนี้เติมลงในหลอดพิเศษ เพื่อนําเขาเคร่ือง Sequencer ตอไป 
   ซ. หลังจากเคร่ือง Sequencer ทําการอานพีคท่ีแสดงถึงลําดับเบสของเช้ือ
จนหมดแลว และส่ังพิมพออกมาทางเคร่ืองพิมพ ใหทําการบันทึกขอมูลแสดงถึงลําดับเบสของเชื้อ
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ลงแผน diskette จากนั้นนําขอมูลท่ีไดไปใสในโปรแกรม Blast ในเว็บไซต www.pubmed.com เพื่อ
ระบุวาเช้ือตัวอยางท่ีนํามาทํา PCR และทํา Sequencing เปนเช้ือตัวใดตอไป  

3.3.5.2 การวินิจฉัยยืนยันของเชื้อท่ีมีรูปรางเปน cocci วาเปน E.  faecium, E. duran 

หรือ E. faecalis 
ใหนําเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกซ่ึงแยกเชื้อไดท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส ซ่ึง

เจริญบน slant ของ MRS agar ท่ีมี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
ทุกตัวอยาง  มาทําการถายเช้ือลงในหลอดทดลองบรรจุ MRS broth 3 มิลลิลิตร แลวนําไปบมท่ี
อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-48 ช่ัวโมงกอนนําไปทําการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี   

1) การทดสอบความสามารถในการใชน้ําตาล arabinose, mannitol และ 
sorbitol ในสภาวะท่ีมีและไมมีกาซออกซิเจน (oxidized and fermented arabinose,  mannitol, and 
sorbitol) โดยใชเข็มเข่ียเช้ือถายเช้ือจากหลอดทดลองบรรจุสารละลายเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth 
ขางตน มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ Hugh & Leifson medium ท่ีมี arabinose, mannitol, และ 
sorbitol ตัวอยางเช้ือละ 2 หลอดตอการทดสอบการใชน้ําตาล 1 ชนิด  จากนั้นดูด liquid parafin ซ่ึง
ผานการฆาเช้ือแลว มาเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ Hugh & Leifson medium ที่มี arabinose, 
mannitol, และ sorbitol ถายเช้ือแลวหลอดละ 2 มิลลิลิตร เปนการทดสอบการใชน้ําตาลในสภาวะท่ี
ไมมีกาซออกซิเจน ตัวอยางเช้ือละ 1 หลอดตอการทดสอบน้ําตาล 1 ชนิด  สําหรับหลอดทดลอง
บรรจุ Hugh & Leifson medium ท่ีมี arabinose, mannitol, และ sorbitol ถายเช้ือแลวซ่ึงไมไดเติม 
liquid parafin จะใชเปนการทดสอบการใชน้ําตาลในสภาวะท่ีมีกาซออกซิเจน เสร็จแลวนํา                
หลอดทดลองบรรจุ Hugh & Leifson medium ท่ีมี arabinose, mannitol, และ sorbitol ซ่ึงถายเช้ือ
แลว ท้ังหมดนี้เขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ  37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24-48 ช่ัวโมง  บันทึก
ผลการเปล่ียนแปลงสีใน Hugh & Leifson medium    

2) การทดสอบความสามารถในการยอยสลาย Arginine (Arginine 
Hydrolysis) ในอาหาร Thorney’s Semi-solid Arginine medium (TSSA)โดยใชเข็มเข่ียเช้ือถายเช้ือ
จากหลอดทดลองบรรจุสารละลายเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth ขางตน มาเติมลงในหลอดทดลอง
บรรจุ TSSA ตัวอยางเช้ือละ 2 หลอด จากนั้นดูด liquid parafin ซ่ึงผานการฆาเช้ือแลว มาเติมลงใน
หลอดทดลองบรรจุ TSSA ถายเช้ือแลวหลอดละ 1 มิลลิลิตร เปนการทดสอบการยอยสลาย 
Arginine ในสภาวะท่ีไมมีกาซออกซิเจน ตัวอยางเช้ือละ 1 หลอด  สําหรับหลอดทดลองบรรจุ 
TSSA ถายเช้ือซ่ึงไมไดเติม liquid parafin จะใชเปนการทดสอบการยอยสลาย Arginine ในสภาวะท่ี
มีกาซออกซิเจน เสร็จแลวนําหลอดทดลองบรรจุ TSSA ซ่ึงถายเช้ือแลวท้ังหมดนี้ เขาบมในตูบมเช้ือ
ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 3-6 วัน  บันทึกผลการเปล่ียนแปลงสีใน TSSA 
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  3.3.5.3 การยืนยันเชื้อ Streptococcus โดยใชชุดทดสอบ  API 20 Strep  
   1) ใหนําเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกท่ีมีลักษณะรูปรางเปน                        
รูปกลมหรือรูปไข จากตัวอยางน้ํานมดิบท่ีแยกไดจากผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) 7021 รหัส B                            
สหกรณโคนมสันปาตอง-แมวาง รหัส B สหกรณโคนมแมโจ รหัส I ซึ่งแยกเชื้อไดที่อุณหภูมิ  
44 องศาเซลเซียส ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) 7010 รหัส F และเชื้อมาตรฐาน S. thermophilus  ท่ี
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ซ่ึงเจริญบน slant ของ MRS agar ท่ีมี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ท่ีเก็บรักษา
ไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ทุกตัวอยาง  มาทําการถายเช้ือลงในหลอดทดลองบรรจุ MRS broth         
3 มิลลิลิตร แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-48 ช่ัวโมงกอนนําไป streak 
บนจานเล้ียงเช้ือท่ีมี MRS agar บมที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24  ช่ัวโมงโดย            
โคโลนีเช้ือใหเตรียมเปนลักษณะเช้ือโคโลนีเดี่ยวบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ และไมควรใชอาหารเล้ียงเช้ือ
ท่ีมีความเฉพาะกับเช้ือสูง และไมควรใชอาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีสวนประกอบของน้ําตาลสูง 
   2) เตรียมกลองสําหรับ incubate  (ถาดลางและฝาปด) โดยเติมน้ํากล่ัน 
ปริมาตรประมาณ 5 มิลลิลิตร ลงในหลุมทุกหลุมของถาดลาง เพื่อใหมีความช้ืน  
   3) บันทึก No. หรือ reference ของเช้ือบริเวณพลาสติกท่ียื่นออกมา (ไม
ควรบันทึกไวท่ีฝาปดของกลอง เพราะอาจเกิดการสับสนได) 
   4) นําแถบของ Strip API 20 Strep มาวางในกลองสําหรับ incubate 

5) เตรียมน้ํากล่ันปราศจากสารเจือปน  ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ใชสําลี swab 
เช้ือจากจานอาหารเล้ียงเช้ือท่ีเตรียมไว มาละลายในนํ้ากล่ันใหไดความเขมขนของเช้ือมากกวา 
McFarland No. 4 Suspension ของเช้ือท่ีเตรียมข้ึนจะตองนําไปใชทดสอบทันที 

6) แถบ Strip จะแบงเปน 2 สวน สวนแรกประกอบดวย การทดสอบ VP 
ถึง ADH  เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดฟองอากาศ ใหวางกลอง incubate ท่ีมี Strip ในลักษณะเอียงต้ังข้ึน
และวางปลายของปเปต ตรงดานขางของหลุมทดสอบ   
    (6.1) ชอง VP ถึง LAB หยด suspension ของเช้ือประมาณ                            
100 ไมโครลิตร  ลงในชองแตละชอง 
    (6.2) สําหรับชอง ADH หยดหรือเติมไมเต็มชองคือ เติมเฉพาะถึง
สวนโคงของชองเทานั้น ประมาณ 50ไมโครลิตร  
   7) สวนท่ี 2 ของแถบ Strip  (RIB ถึง GLYG) 
    (7.1) เปดฝาขวด Ampoule API GP medium ตามรายละเอียดใน               
“คําเตือนและขอควรระวัง” ดูด suspension ของเช้ือท่ีเตรียมไวจากขอ 5)  ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลง
ใน GP medium เขยาใหผสมเปนเนื้อเดียวกัน  
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    (7.2) ดูด suspension ของเช้ือ (จาก GP medium) เติมลงในชอง 
RIB ถึง GLYG โดยเติมไมเต็มชอง เติมเฉพาะสวนโคงของชอง ประมาณ  50 ไมโครลิตร  
   8) หยด Mineral Oil ลงไปในชอง ADH ถึง GLYG ใหเต็มชอง   
   9) ปดฝากลองสําหรับ incubate นําไปบมเล้ียงเช้ือท่ีอุณหภูมิ 36 องศา-
เซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส ในสภาวะมีออกซิเจน  เปนเวลา 4-4.5 ช่ัวโมง สําหรับการอานผลคร้ัง
แรก และ 24 ช่ัวโมง (± 2 ช่ัวโมง) สําหรับการอานผลคร้ังท่ี 2 (กรณีท่ีจําเปน) 
  3.3.5.4 การยืนยันเชื้อ Lactobacillus โดยใชชุดทดสอบ API 50 CHB 

1) เตรียมเช้ือแบคทีเรียท่ีมีลักษณะมีรูปทอนหรือทรงรี จากตัวอยาง            
น้ํานมดิบท่ีแยกไดจากสหกรณโคนมสันปาตอง-แมวาง รหัส C ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) 7021 
รหัส L ซ่ึงแยกเช้ือไดท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เช้ือมาตรฐาน Lb. salivarius TISTR 1112 และ              
Lb. bulgaricus TISTR 895 ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เตรียมเช้ือตามขอ ก.  ของหัวขอ 3.3.5.3 

2) เตรียมกลองสําหรับ incubate โดยเติมน้ํากล่ัน (ปริมาตร ~ 10 มิลลิลิตร) 
ลงในหลุมทุกหลุมของถาดลางของกลอง incubate 

3) นําแถบ strip 2 แถบใหญคือ 0-19 และ 20-39 ออกจากท่ีบรรจุ 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) เปดขวดท่ีบรรจุ NaCl 0.85% (1 ไมโครลิตร) เข่ียเช้ือจากอาหารลงใน
หลอด NaCl 0.85% ใหมีความเขมขนสูงเปดขวดท่ีบรรจุ NaCl 0.85% Sterile (5 ไมโครลิตร) เติม 
Suspension จากขวดท่ีบรรจุ NaCl 0.85% (1 ไมโครลิตร) ขางตนลงไปใหมีความขุนเทากับ 2 
McFarland  บันทึกจํานวนหยดของ Suspension ท่ีเติมลงไป (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 ไดชัดเจนยิ่งข้ึน บมท่ีอุณหภูมิ 30 องศา-
เซลเซียส  หรือ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 48 ช่ัวโมง ทําการอานผล 2 ครั้งอานหลังจากบมท่ี
อุณหภูมิ 24 และ 48 ช่ัวโมง 
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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 
นําตัวอยางเช้ือแบคทีเรียท่ีเจริญบน slant ของ MRS agar ท่ีมี CaCO3 เขมขนรอยละ 0.5 ซ่ึง

เก็บรักษามานานไมเกิน 3 เดือน มาถายเช้ือลงเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือ MRS broth ตัวอยางเช้ือละ 1 หลอด 
แลวนําไปบมในสภาวะไรอากาศที่อุณหภูมิ 44  องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24-72 ช่ัวโมง เม่ือ               
MRS broth มีการขุนและตกตะกอนใหนํามาถายเช้ือลงใน slant ของ MRS agar เช้ือละ 1 หลอด 
แลวนําไปบมในสภาวะไรอากาศท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 24-72 ช่ัวโมง เม่ือมี
โคโลนีเจริญบน slant ของ MRS agar แลว ใหทําการถายเช้ือจากโคโลนีของเช้ือท่ีข้ึนบน slant ของ 
MRS agar ขางตนมาทําการ streak plate ลงในจานเล้ียงเช้ือจํานวน 4 จาน ตัวอยางเช้ือละ 1 จาน 
ประกอบดวย  

1) จานเล้ียงเช้ือท่ีมี MRS agar ซ่ึงมีกรดอะมิโน Histidine ผสมอยูดวยรอยละ 1  
2) จานเล้ียงเช้ือที่มี MRS agar ซ่ึงมีกรดอะมิโน Tryptophan ผสมอยูดวยรอยละ 1 
3) จานเล้ียงเช้ือท่ีมี MRS agar ซ่ึงมีกรดอะมิโน Lysine ผสมอยูดวยรอยละ 1  
4) จานเล้ียงเช้ือท่ีมี MRS agar ซ่ึงมีกรดอะมิโน Tyrosine  ผสมอยูดวยรอยละ 1  
จากนั้นนําจานเล้ียงเช้ือท้ังหมดเขาบมในสภาวะไรอากาศท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปน

เวลานาน 48 ช่ัวโมง โดยใหสังเกตการเกิด clear zone รอบ ๆ โคโลนีของเช้ือแตละตัวอยางท่ีข้ึน
ตามแนว streak plate 

3.3.6.2 ความสามารถในการสรางกรดในหางนมเขมขนรอยละ 10 
ใชหวงถายเช้ือทําการถายเช้ือจากโคโลนีของเช้ือแตละตัวอยางท่ีข้ึนบน slant ของ MRS  agar 

มาลงเลี้ยงใน MRS broth จํานวน 3 มิลลิลิตร เชื้อละ 1 หลอด แลวนําหลอด MRS broth ท่ีมีเช้ือทุก
ตัวอยางนี้ไปทําการบมในสภาวะไรอากาศท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 8 ช่ัวโมง แลวนํา 
MRS broth ดังกลาวท่ีมีการขุนมาเติมลงในหางนมเขมขนรอยละ 10 จํานวน 38 มิลลิลิตร เช้ือละ             
2 หลอดโดยเติมเช้ือหลอดละ 380 ไมโครลิตร ใหนําหางนมเขมขนรอยละ 10 ท่ีมีเช้ือทุกตัวอยางไป
ทําการบมในสภาวะไรอากาศท่ีอุณหภูมิ  44 องศาเซลเซียส โดยใหดูดหางนมเขมขนรอยละ 10 ท่ีมี
เช้ือแตละตัวอยางมา 5 มิลลิลิตร นํามาไทเตรตกับสารละลาย NaOH เขมขน 0.1 M จํานวน 2 ซํ้า 
และดูดหางนมเขมขนรอยละ 10 ท่ีมีเช้ือแตละตัวอยางมา 2 มิลลิลิตร มาวัดคา pH จํานวน 2 ซํ้า ท่ี
ระยะเวลาการบมนาน 0, 4, 6, 8 และ 24 ช่ัวโมงตามลําดับ 
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3.3.6.3 ความสามารถในการสรางสารประกอบพวก acetyl-methyl carbinol ใน
หางนมเขมขนรอยละ 10  

นําหลอดบรรจุหางนมเขมขนรอยละ 10 ท่ีมีเช้ือแตละตัวอยาง ซ่ึงเหลืออยูหลังจากการ
ทดสอบความสามารถในการสรางกรดในหางนมเขมขนรอยละ 10  ของหัวขอ 3.3.6.2 ท่ีเวลาการ
บมนาน 24 ช่ัวโมง ใหดูดสารละลาย L-Naphthol เขมขนรอยละ 6 และ KOH เขมขนรอยละ 16 มา
อยางละ 1.5 มิลลิลิตร เติมลงไปในหลอดบรรจุหางนมเขมขนรอยละ 10 ท่ีมีเช้ือแตละตัวอยางท้ัง
สองหลอดท่ีเหลืออยูดังกลาวขางตน ทําการผสมสารละลายรวมในแตละหลอดใหเขากัน สังเกต
และบันทึกการเกิดวงแหวนสีแดงที่ช้ันบนของสารละลายรวมภายในหลอด ภายในเวลา 20 นาที 
และ 2 ช่ัวโมงตามลําดับ 

3.3.7 การศึกษาการหมักในนมของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก 
 ประกอบดวย 2 แผนการทดลอง คือ  

3.3.7.1 การศึกษาการเจริญเติบโตและการสรางกรดของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลก-
ติกในสภาวะท่ีไมมีฟาจ และ 3.3.7.2 การศึกษาการเจริญเติบโตและการสรางกรดของเชื้อแบคทีเรีย
ผลิตกรดแลกติกในสภาวะท่ีมีฟาจ    
  3.3.7.1 การศึกษาการเจริญเติบโตและการสรางกรดของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
ในสภาวะที่ไมมีฟาจ  
  สําหรับเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกท่ีจะใชในการศึกษาการเจริญเติบโตและการ
สรางกรด คือ เช้ือ IMJ (44) และ h สต (44) ซ่ึงเปนเช้ือท่ีแยกไดจากตัวอยางน้ํานมดิบของสหกรณ              
โคนมแมโจและสหกรณโคนมสันปาตอง-แมวาง ซ่ึงบมไวท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส ซ่ึงใชเปน
ตัวแทนของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกท่ีมีความทนและไมทนตอแบคทีเรียโอฟาจ ณ อุณหภูมิ 
44 องศาเซลเซียส ตามลําดับ S. thermophilus TISTR 894 และ Lb. bulgaricus TISTR 895 ซึ่งใช
เปนตัวแทนของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกมาตรฐาน ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส โดยเช้ือท้ัง 4  
ตัวอยางนี้จะใชศึกษาการเจริญเติบโตและการสรางกรดในสารละลายนมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10  
   1)  การเตรียมเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกใน MRS broth สําหรับใช
เปนเชื้อตั้งตน 
   ก. ทําการถายเช้ือ S. thermophilus  TISTR 894, Lb. bulgaricus  TISTR 895,                         
IMJ (44), และ h สต (44) ซ่ึงเก็บรักษาไวใน glass beads ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส นํามาลงเล้ียง
ใน MRS broth 3 มิลลิลิตร ตัวอยางเช้ือละ 1 หลอดภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ แลวนําไปบมใน         
ตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สําหรับเช้ือ S. thermophilus TISTR 894 และ Lb. bulgaricus  
TISTR 895 สําหรับเช้ือ IMJ (44) และ h สต (44)  บมท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 
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24-48 ช่ัวโมงในสภาวะไรอากาศ เม่ือพบวาเช้ือแบคทีเรียใน MRS broth มีการขุนใหนํามา streak  plate 
บน MRS agar ตัวอยางเช้ือละ 1 จาน แลวนําไปบมท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และ 44 องศาเซลเซียส 
เปนเวลานาน 24-48 ช่ัวโมงในสภาวะไรอากาศตามลําดับ 
   ข. ถายเช้ือจากโคโลนีเดี่ยวของ S. thermophilus TISTR 894,  Lb. bulgaricus 
TISTR 895 , IMJ (44), และ h สต (44) ในแตละจานมาลงเล้ียงในหลอดทดลองบรรจุ MRS agar ท่ีมี 
CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ท่ีเอียงเปน slant ตัวอยางเช้ือละ 2 หลอด  แลวนําหลอดบรรจุ MRS agar 
ดังกลาวเขาบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส หรือ 44 องศาเซลเซียส ตามสภาวะการบมเช้ือ
แตละชนิดเปนเวลานาน 24-48 ช่ัวโมง เม่ือพบการเจริญของโคโลนีเกิดข้ึนบน MRS agar ท่ีมี 
CaCO3 แตละหลอดดังกลาว ใหเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
   ค. ใชหวงถายเช้ือ S. thermophilus TISTR 894, Lb. bulgaricus  TISTR 895,   
IMJ (44), และ h สต (44) จากโคโลนีท่ีข้ึนบน slant ของ MRS agar ท่ีมี CaCO3 เขมขนรอยละ 2          
ซ่ึงถูกเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในขอ ข.  มาลงเล้ียงในหลอดเซนตริฟวจท่ีมี MRS broth 
จํานวน 3 มิลลิลิตรตัวอยางเช้ือละ 1 หลอดเพ่ือใชเปนเช้ือต้ังตน สําหรับนําไปทํา subculture เพื่อ
ศึกษาการเจริญเติบโต และการสรางกรดภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ โดยหลอดบรรจุเช้ือ             
S. thermophilus TISTR 894, Lb. bulgaricus  TISTR 895, IMJ (44), และ h สต (44)  ใน MRS broth 
ใหบมในสภาวะไรอากาศภายในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และ 44 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 16 ช่ัวโมง  
  2) การศึกษาการเจริญเติบโตและการสรางกรดของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
ในนมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10 
   ก. ดูดเช้ือ 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                
ท่ีบรรจุนมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10 (นมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10 บรรจุอยูในหลอดเซนตริ-
ฟวจหลอดละ 40 มิลลิลิตร) เช้ือละ 9 หลอดเพ่ือจัดใหเปนซํ้าท่ี 1, 2, และ 3 ซํ้าละ 3 หลอด ภายใน         
ตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ โดยเติมเช้ือดังกลาวจํานวน 400 ไมโครลิตรตอสารละลายนมขาดมันเนย  
1 หลอด  แลวบมเช้ือทุกตัวอยางในนมขาดมันเนยรอยละ 10 นี้ท่ีอุณหภูมิ 40 และ 44 องศาเซลเซียส 
ในสภาวะท่ีไมมีอากาศ 

ข. ทําการตรวจนับปริมาณเช้ือดวยวิธี drop plate ทุก 2 ชั่วโมง ต้ังแต          
0-14 ช่ัวโมง ดังรายละเอียดขางลางนี้ 

(1) ดูดเช้ือแตละตัวอยางในนมขาดมันเนยรอยละ 10 ของแตละซํ้าใน
ขอ ก.   มาจํานวน 300 ไมโครลิตร มาเติมลงในหลอดเซนตริฟวจบรรจุ Maximum Recovery diluents 
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ซ่ึงมีวุนเขมขนรอยละ 0.5 จํานวน 2.7 มิลลิลิตรซ่ึงผานการทําใหหลอมเหลวมาแลว  ทําการเจือจาง
ลงทีละ 10 เทา (ten-fold dilution) จนถึงท่ีระดับการเจือจาง 10-17 หลังจากนั้นดูดเช้ือแตละตัวอยาง
ในนมขาดมันเนยรอยละ 10 ของแตละซํ้าขางตนมาจํานวน 8 มิลลิลิตรเติมลงในหลอดเซนตริฟวจ
ขนาด 15 มิลลิลิตรท่ีผานการฆาเช้ือมาแลว นําหลอดเซนตริฟวจเหลานี้ไปเก็บรักษาในสภาพแชแข็งท่ี
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สําหรับใชในการตรวจวัดคา pH และปริมาณกรดตอไป 

(2) ทําการแบงพื้นท่ีในจานเล้ียงเช้ือท่ีมี MRS agar (ไมมีการเติมสาร                
ละลาย bromcresol green เขมขนรอยละ 2) ท่ีเตรียมไวแลว สําหรับใชหยดเช้ือแตละตัวอยางท่ีไดทํา
การเจือจางใน Maximum Recovery diluents ซ่ึงมีวุนเขมขนรอยละ 0.5 ณ ระดับตาง ๆ เช้ือละ 3 จาน
ตอ 1 ซํ้า โดยจานที่ 1 ใชสําหรับหยดเชื้อที่ระดับการเจือจาง 10-1-10-6 จานที่ 2 ใชสําหรับหยดเช้ือ
ท่ีระดับการเจือจาง 10-7-10-12 และจานท่ี 3 ใชสําหรับหยดเช้ือท่ีระดับการเจือจาง 10-13-10-17 

        (3) หยดเช้ือใน Maximum Recovery diluents ซ่ึงมีวุนเขมขนรอยละ 0.5
ในขอ (1) ระดับการเจือจางละ 50 ไมโครลิตรลงในจานเล้ียงเช้ือในขอ (2) โดยเร่ิมจากเช้ือท่ีมีระดับ
การเจือจาง 10-17กอนตามดวยระดับการเจือจางท่ีตํ่ากวาลงไปตามลําดับ 

       (4) รอใหเช้ือท่ีหยดลงไปในแตละตําแหนงในขอ (3) ในแตละจานเล้ียงเช้ือ
แหงดีแลว จึงนําจานเล้ียงเช้ือท้ังหมดเขาบมท่ีอุณหภูมิ 40 และ 44 องศาเซลเซียส ในสภาวะไรอากาศ
เปนเวลา 18 ช่ัวโมง กอนนํามาตรวจนับปริมาณเช้ือในวันรุงข้ึนบันทึกปริมาณเช้ือท่ีตรวจนับไดในแต
ละระดับการเจือจางของแตละซํ้า แลวคํานวณเปนคา cfu/ml  
หมายเหตุ การบมในสภาวะไรอากาศทําโดยวิธีการบมใน anaerobic jar 
 ค. นําหลอดเซนตริฟวจท่ีบรรจุเช้ือแตละตัวอยางในนมขาดมันเนยรอยละ 10 ของ
แตละซํ้า ซ่ึงไดทําการแชแข็งไวท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ในขอ (1) มาทําใหละลายท่ีอุณหภูมิ  
4 องศาเซลเซียส โดยใชเวลา 24 ช่ัวโมง  จากนั้นดูดแบงเช้ือแตละตัวอยางในแตละซํ้าดังกลาวมา
จํานวน 3 มิลลิลิตร ไปทําการวัดคา pH ดวยเคร่ือง pH meter สําหรับเช้ือแตละตัวอยางของแตละซํ้า
ท่ีเหลือจํานวน 5 มิลลิลิตรใหนําไปเจือจางกับน้ํากล่ันจํานวน 75 มิลลิลิตรในขวดรูปชมพูขนาด                 
250 มิลลิลิตร กอนหยดสารละลาย phenolphthalein เขมขนรอยละ 1 จํานวน 2 หยด แลวเขยาผสม
ใหเขากัน จึงทําการไทเตรตดวยสารละลาย NaOH เขมขน 0.1 โมลาร แลวทําการนับปริมาณเช้ือ 
บันทึกคา pH และปริมาตรสารละลาย NaOH ท่ีใชในการไทเตรตสารละลายเช้ือแตละตัวอยางใน 
แตละซํ้า แลวคํานวณเปนปริมาณกรดดังแสดงในภาคผนวก ก-2 
หมายเหตุ  ทําการหาความเขมขนจริงของสารละลาย NaOH ท่ีใช เร่ิมจากเตรียมสารละลาย Potassium 
Hydrogennophthalate (KHP) เขมขน 0.1 โมลาร โดยช่ัง KHP 1.02623 กรัมละลายในน้ํากลั่นและ
ปรับปริมาตรใหครบ 50 มิลลิลิตรดวยน้ํากลั่น จากนั้นทําการปรับมาตรฐานสารละลาย NaOH 
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เขมขน 0.1 โมลารท่ีใชงานโดยใช volumetric pipette ขนาด 5 มิลลิลิตรดูดสารละลาย KHP เขมขน 
0.1 โมลารมา 5 มิลลิลิตร ทําการเจือจางกับน้ํากล่ันจํานวน 75 มิลลิลิตร แลวทําการไทเตรตกับ
สารละลาย NaOH เขมขน 0.1โมลารจํานวน 3 ซํ้า หาคาเฉล่ียของปริมาตรสารละลาย NaOH เขมขน 
0.1 โมลารท่ีใชไทเตรตจากแตละซํ้า  แลวนํามาหาความเขมขนจริงของสารละลาย NaOH ท่ีใช ดัง
แสดงในภาคผนวก ก-3  
  3.3.7.2 การศึกษาการเจริญและการสรางกรดของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
ในสภาวะที่มีฟาจ    
    สําหรับฟาจท่ีจะใชคือฟาจจากเช้ือ F7010 (40) ซ่ึงมาจากตัวอยางน้ํานมดิบของ
ผูผลิตรายยอย (เชียงใหม) รหัส 7010 ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก
ท่ีจะใชในการศึกษาการเจริญและการสรางกรด คือ เช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติก และเช้ือมาตรฐาน
ตามการศึกษาการเจริญและการสรางกรดของเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกในสภาวะท่ีไมมีฟาจ    
   1) การเตรียมเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกใน MRS broth สําหรับใชเปน
เชื้อตั้งตน ทําตามวิธีการเดียวกับขอ 1) ของหัวขอ 3.3.7.1 

2) การเตรียมฟาจ 
   ก. ทําการถายเช้ือ F7010 (40) จากโคโลนีท่ีข้ึนบน slant ของ MRS agar 
ซ่ึงมี CaCO3 เขมขนรอยละ 2 ท่ีเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มานานไมเกิน 3 เดือนลงใน 
MRS broth 3 มิลลิลิตร บมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ในสภาวะไรอากาศเปน
เวลานาน 24  ช่ัวโมง 
   ข.  ดูดเช้ือ F7010 (40) มา 30 ไมโครลิตร มาเติมลงใน MRS broth ซ่ึงมี 
CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลารและ β-Disodium glycerophosphate เขมขนรอยละ 0.95 จํานวน            
3 มิลลิลิตร แลวบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 2 ช่ัวโมง เม่ือเช้ือขุนให
เติมฟาจ F7010 (40) 3.2 จํานวน 60 ไมโครลิตร แลวบมไวท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 1 คืน    

ค. นําไปปนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 5,000 rpm ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 10 นาที แลวนํามากรองดวย syringe filter ท่ีมีขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอนภายในตูลามินาร-
โฟลปลอดเช้ือ เก็บสารละลายใสที่ผานการกรองแลวในหลอดเอปเพนดอรฟ 

ง. ทําใหฟาจมีความบริสุทธ์ิคร้ังท่ี 2 โดยดูดเช้ือ F7010 (40) ในขอ ก.  มา
จํานวน 60 ไมโครลิตร มาลงเล้ียงใน MRS broth ซ่ึงมี CaCl2 เขมขน10 มิลลิโมลาร และ                       
β-Disodium glycerophosphate เขมขนรอยละ 0.95 จํานวน 6 มิลลิลิตร แลวบมในตูบมเช้ือท่ี
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อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 2 ช่ัวโมง  พอเช้ือขุนใหเติมฟาจ F7010 (40) 3.2 จากขอ ค.  ลงไป 
120 ไมโครลิตร แลวบมในตูบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 18 ช่ัวโมง  

จ. นําไปปนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 5,000 rpm ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปน
เวลานาน 10 นาที แลวนํามากรองดวย syringe filter ท่ีมีขนาดรูกรอง 0.2 ไมครอนภายใน                      
ตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ เก็บสารละลายใสที่ผานการกรองแลวในหลอดเอปเพนดอรฟ 

ฉ. ทําการทดสอบหาปริมาณฟาจต้ังแต 10-2 ถึงท่ี 10-10 pfu/ml ดังนี้ (ตารางท่ี 2) 
(1)  นําเชื้อแบคทีเรีย F7010 (40) ในขอ ก. มาเติมลงในหลอดทดลอง

บรรจุ MRS agar ซ่ึงมี agar เขมขนรอยละ 0.6 และ CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร จํานวน 9.9 มิลลิลิตร
ซ่ึงไดผานการหลอมเหลวและมีการเติมเช้ือแบคทีเรีย  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 ลงในหลอดท่ี 
1 แลวทําการปนผสมใหเขากัน แลวดูดเช้ือแบคทีเรียท่ีผสมกับฟาจแลวจากหลอดท่ี 1 นี้มา 100 
ไมโครลิตร เติมในหลอดท่ี 2 ซ่ึงไดเติมแบคทีเรียแตละชนิดหลอดละ 200ไมโครลิตรไวกอนแลว 
ทําการเจือจางทีละ 100 เทา ในลักษณะเดียวกัน จนถึงหลอดท่ี 5(หลอดท่ี2- 5ไดเติมแบคทีเรียแตละ
ชนิดหลอดละ 200ไมโครลิตรไวกอนแลว) หลังจากนั้นเทสวนผสมท่ีมีเช้ือกับฟาจนี้ ลงในจานเล้ียง
เช้ือซ่ึงมี MRS agar ท่ีมี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร หลอดละ 1 จาน รอจนกระท่ังสวนผสมท่ีเทลง
ไปในจานเล้ียงเช้ือทุกจานแหงและแข็งตัว จึงนําจานเล้ียงเช้ือท้ังหมดเขาบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส เปนเวลานาน 18 ช่ัวโมง 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการนับปริมาณฟาจ 
diultion 10-2 10-4 10-6 10-8 10-10 
จํานวนฟาจ TMTC >300 287 93 15 
TMTC = too many to be counted 
 
 จากการตรวจสอบดูปริมาณฟาจในจานเล้ียงเช้ือทําใหเห็นวาฟาจมีจํานวนท่ีนับได  
2.87x108 pfu/ml ซ่ึงปริมาณฟาจท่ีนํามาใชศึกษาการหมักในนมควรมีปริมาณอยางนอย  104 pfu/ml 
แลวจึงนํามาใชงานตอไป  
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    3)  การศึกษาการเจริญของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกในนมขาดมันเนย
รอยละ 10 ในสภาวะที่มีฟาจ 
   ก. ทําการเติมฟาจท่ีบริสุทธ์ิแลวในขอ จ.  ของขอ 2) ของหัวขอ  3.3.7.2 
ลงในหลอดเซนตริฟวจท่ีบรรจุนมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10 (นมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10 
บรรจุอยูในหลอดเซนตริฟวจหลอดละ 40 มิลลิลิตร) จํานวน 200 ไมโครลิตร และทําการเติมเช้ือ  S. 
thermophilus TISTR 894 หรือ Lb. bulgaricus TISTR 895, IMJ(44) หรือ h สต (44)  ท่ีทําการ         
ถายเช้ือลงใน  MRS broth  แลว จํานวน 400 ไมโครลิตรตอสารละลายนมขาดมันเนย 1 หลอด โดย
ปริมาณฟาจและปริมาณเช้ือแตละตัวจะถูกเติมลงไปในนมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10 อยางละ           
9 หลอดเพ่ือจัดใหเปนซํ้าท่ี 1, 2, และ 3 ซํ้าละ 3 หลอด ภายในตูลามินารโฟลปลอดเช้ือ แลวบมเช้ือ
ในสภาวะท่ีมีฟาจทุกตัวอยางในนมขาดมันเนยรอยละ 10 นี้ท่ีอุณหภูมิ 40 และ 44 องศาเซลเซียส 
เปนเวลานาน 24-48 ช่ัวโมง ในสภาวะไรอากาศ 
   ข. นําตัวอยางนมขาดมันเนยเขมขนรอยละ 10 ท่ีมีเช้ือแบคทีเรีย                 
ผลิตกรดแลกติกแตละตัวในสภาวะท่ีมีฟาจ ในขอ ก.  มาทดสอบหาปริมาณฟาจโดยวิธีเดียวกับใน
ขอ ฉ. ของขอ 2) ขางบนน้ีโดยเติมลงในหลอดทดลองบรรจุ MRS agar ซ่ึงมี agar เขมขนรอยละ 0.6  
และ CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร จํานวน 9.9 มิลลิลิตรซ่ึงไดผานการหลอมเหลว จํานวน 5 หลอด 
หลอดละ 100 ไมโครลิตร ลงในหลอดท่ี 1 แลวทําการปนผสมใหเขากัน แลวดูดเช้ือแบคทีเรียท่ีผสม
กับฟาจแลวจากหลอดท่ี 1 นี้มา 100 ไมโครลิตร เติมในหลอดท่ี 2 (หลอดท่ี2- 5ไดเติมแบคทีเรีย           
แตละชนิดหลอดละ 200ไมโครลิตรไวกอนแลว)  แลวทําการเจือจางทีละ 100 เทา ในลักษณะ
เดียวกัน จนถึงหลอดท่ี 5 หลังจากนั้นเทสวนผสมท่ีมีเช้ือกับฟาจนี้ ลงในจานเล้ียงเช้ือซ่ึงมี MRS 
agar ท่ีมี CaCl2 เขมขน 10 มิลลิโมลาร หลอดละ 1 จาน รอจนกระท่ังสวนผสมท่ีเทลงไปในจานเล้ียงเช้ือ
ทุกจานแหงและแข็งตัว จึงนําจานเล้ียงเช้ือท้ังหมดเขาบมเช้ือท่ีอุณหภูมิ 40 และ 44 องศาเซลเซียส 
ในสภาวะไรอากาศ เปนเวลานาน 18 ช่ัวโมง แลวนําจานเล้ียงเช้ือมาตรวจนับปริมาณ plaque ของ
ฟาจแตละตัวอยางในแตละระดับการเจือจาง  

ค. ดูดเช้ือในสภาวะท่ีมีฟาจแตละตัวอยางในนมขาดมันเนยรอยละ 10 
ของแตละซํ้ามาทําการตรวจนับปริมาณเช้ือแบคทีเรียผลิตกรดแลกติกดวยวิธีการ drop plate  การวัด 
pH และหาปริมาณกรดตามวิธีการเดียวกับขอ ข.  และขอ ค.  ของขอ 2)  ของหัวขอ 3.3.7.1 
   ง. นับปริมาณเช้ือ บันทึกคา pH และปริมาตรสารละลาย NaOH ท่ีใชใน
การไทเตรตสารละลายเช้ือแตละตัวอยางในแตละซํ้า แลวคํานวณเปนปริมาณกรดและทําการนับ
ปริมาณ plaque ของฟาจ 


