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การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิตที่เป็นสาเหตุของโรคบาบิซิโอสิส ไทเลอริโอสิสและอะนาพลาสโมสิสในโคและ
กระบือโดยเทคนิค multiplex real-time polymerase chain reaction 

ศศิวิมล สัจจพงษ์* มัญชรี ทัตติยพงศ์ มยุรี ไวยครุฑ กิ่งดาว หมอแก้ว 

สุภาวรรณ งามจิตต์เอ้ือ มนทกานติ์ จิระธันห์ 

บทคัดย่อ 

ที่มาของการศึกษา: โรคพยาธิเม็ดเลือดในโค-กระบือซึ่งมีเชื้อสาเหตุ ได้แก่ Babesia bigemina, Babesia 

bovis, Theileria spp. และ Anaplasma marginale เป็นโรคที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

ในฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศไทย ในการศึกษานี้  คณะผู้วิจัยได้พัฒนาวิธี multiplex real-time PCR ที่มีความไวและ

ความจ าเพาะในการเพ่ิมจ านวนพลาสมิดของสารพันธุกรรมเป้าหมายของ เชื้อทั้ง 4 ชนิดโดยใช้ SYBR Green ใน

ปฏิกิริยาเดียว  

วิธีการทดลอง: หาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยา multiplex real-time PCR โดยใช้ไพรเมอร์ 2 คูท่ี่จ าเพาะ

ต่อสารพันธุกรรมของเชื้อ B. bovis และ Anaplasma spp. จากการศึกษาก่อนหน้า และออกแบบไพรเมอร์ 2 คู่ที่

จ าเพาะต่อสารพันธุกรรมของเชื้อ B. bigemina และ Theileria spp. จากนั้นท าการทดสอบความจ าเพาะ รวมทั้งหา

ความสามารถในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อที่ปริมาณความเข้มข้นต่ าสุดของ พลาสมิด และประสิทธิภาพของวิธี

ที่ได้พัฒนาขึ้น  

ผลการศึกษา: ผลการทดสอบวิธีที่ได้พัฒนาขึ้นพบว่าค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารพันธุกรรมเป้าหมายของเชื้อ

แต่ละสกุลที่บรรจุอยู่ในพลาสมิดซึ่งให้ผลของปฏิกิริยาเป็นบวกโดยที่ประสิทธิภาพของกระบวนการดีที่สุดนั้นมีค่าเท่ากับ 

102 copies/µl ส าหรับเชื้อ B. bigemina และมีค่าเท่ากับ 103 copies/µl ส าหรับเชื้อ B. bovis, Theileria spp. และ 

A. marginale ผลการทดสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์ทั้งหมดกับเชื้อ Trypanosoma evansi, Plasmodium 

gallinaceum และ Toxoplasma gondii พบว่าทุกปฏิกิริยาให้ผลเป็นลบ  

สรุปผลการศึกษา: วิธี multiplex real-time PCR ที่ได้พัฒนาขึ้นในการศึกษานี้สามารถใช้แยกชนิดพลาสมิด 

ของสารพันธุกรรมเป้าหมายของเชื้อ B. bovis, Theileria spp. และ A. marginale หรือเชื้อ B. bigemina, B. bovis 

และ Theileria spp. ได้โดยอาศัยการท า melting curve analysis และสามารถน ามาใช้งานในการตรวจหาสาร

พันธุกรรมของเชื้อปรสิตในเลือดโค-กระบือในรูปแบบของ triplex real-time PCR ได้ โดยอาศัยผลของ melting 

temperature (Tm)  

ค าส าคัญ: โค-กระบือ โรคอะนาพลาสโมสสิ โรคบาบิซโิอสิส โรคไทเลอริโอสิส multiplex real-time PCR 

เลขทะเบียนวชิาการ: 59(1)-0208-012 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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บทน า 

โรคพยาธิเม็ดเลือดได้แก่ โรคบาบิสิโอสิส ไทเลอริโอสิส และอะนาพลาสโมสิส เป็นโรคที่มีความส าคัญในโค-

กระบือในประเทศที่อยู่ในเขตร้อน เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของแมลงพาหะ 

คือ เห็บและแมลงดูดเลือด โค-กระบือท่ีติดเชื้ออาจแสดงอาการ คือ มีไข้ ความอยากอาหารลดลง น้ าหนักลด ให้ผลผลิต

นมลดลง ภูมิคุ้มกันลดลง เยื่อเมือกซีด มีภาวะดีซ่าน ปัสสาวะเป็นสีเข้มจากภาวะ hemoglobinuria และอาจแสดง

อาการทางประสาทในกรณีของโรคบาบิสิโอสิส (OIE, 2014; 2015; 2018)โดยในประเทศไทยนั้นมีรายงานการตรวจ

วินิจฉัยด้วยวิธีเลือดป้ายสไลด์ย้อมสี (Stained thin smear) ในโคนม 228 ตัวที่ต าบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี พบเชื้อ 

Babesia spp., Theileria spp. และ Anaplasma spp. ที่ 7.46%, 11.4% และ 7.02% ตามล าดับ (ฉวีวรรณและ

สถาพร, 2531) และในโคนม 2,068 ตัวในภาคเหนือพบเชื้อ B. bigemina, Theileria spp. และ Anaplasma spp. ที่ 

0.29%, 2.95% และ 1.64% ตามล าดับ (อิทธิพล และพัชรา, 2539)    

การวินิจฉัยโรคพยาธิเม็ดเลือดทั้ง 3 ชนิดนั้นสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ วิธีเลือดป้ายสไลด์ย้อมสีและตรวจ

ด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงสว่าง  วิธีทางอิมมูโนวินิจฉัย เช่น indirect fluorescent antibody test, enzyme-linked 

immunosorbent assay, complement fixations test (OIE, 2014; 2015; 2018) เป็นต้น   วิธีวินิจฉัยทางอณูชีว

โมเลกุล เช่น เทคนิค loop-mediated isothermal amplification ในการตรวจหาเชื้อ Theileria spp. (Wang et 

al., 2010) เป็นต้น  ส าหรับ real-time PCR เป็นวิธีการที่อาศัยการตรวจจับสัญญาณฟลูออเรสเซนส์ซึ่งช่วยให้สามารถ

ติดตามการเพ่ิมจ านวนของสารพันธุกรรมเป้าหมายในขณะที่กระบวนการก าลังด าเนินอยู่ได้ และเป็นวิธีที่ได้ถูกน ามาใช้

ประโยชน์อย่างหลากหลาย รวมถึงการใช้เพ่ือตรวจหาเชื้อก่อโรค (Kim et al., 2007) เนื่องจากวิธีนี้มีความจ าเพาะและ

ความไวสูงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธี conventional PCR (Zhang et al., 2016) ลดการปนเปื้อนผลผลิตจากกระบวนการ 

PCR ได้อย่างมาก และลดระยะเวลาในการตรวจตัวอย่างได้อีกด้วย (Buling et al., 2007) ท าให้การวินิจฉัยเร็วขึ้น 

(Criado-Fornelio, 2007) สามารถใช้ในการศึกษาทางระบาดวิทยาชีวโมเลกุลที่มีตัวอย่างจ านวนมากได้ (Thompson 

et al., 2008) ในปัจจุบันจึงมีการใช้เทคนิคนี้เพ่ือการวินิจฉัยโรคพยาธิเม็ดเลือดมากขึ้นเป็นล าดับ นอกจากนี้มีการ

พัฒนาวิธีที่ใช้ตรวจการติดเชื้อร่วมของพยาธิเม็ดเลือดหลายชนิดโดยใช้กระบวนการเดียวคือ multiplex PCR  ซึ่งเป็น

วิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถใช้เพ่ิมจ านวนสารพันธุกรรมเป้าหมายได้หลายชนิดในปฏิกิริยา

เดียว ช่วยลดทั้งระยะเวลาและต้นทุนในการตรวจตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีตัวอย่างส่งตรวจเป็นจ านวนมาก 

(Sint et al., 2012)  โดยมีรายงานการน ามาใช้ในการตรวจหาการติดเชื้อร่วมของ B. bigemina, B. bovis, Theileria 

sp. , A.  marginale, และ  Trypanosoma evansi (Tanayutthawongese et al. , 1999)   ก า รศึ กษ า นี้ จึ ง มี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคพยาธิเม็ดเลือดของโค-กระบือในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค multiplex real-

time PCR ที่สามารถตรวจหาเชื้อ B. bigemina, B. bovis, Theileria spp. และ Anaplasma spp. ที่พบในโค-

กระบือในประเทศไทยได้ในกระบวนการเดียว  
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อุปกรณ์และวิธีการ 

สารพันธุกรรมของเชื้อปรสิตควบคุมบวกที่ใช้ในการศึกษา 

 สารพันธุกรรมควบคุมบวกของเชื้อ B. bigemina, B. bovis, Theileria spp. และ A. marginale ที่สกัดมา

จากตัวอย่างเลือดที่ตรวจพบเชื้อด้วยวิธีตรวจเลือดป้ายสไลด์ย้อมสี Geimsa ด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงสว่างใน

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 

การออกแบบไพรเมอร์  

คัดเลือกไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อสารพันธุกรรมของเชื้อ B. bovis และ Anaplasma spp. จากการศึกษาก่อน

หน้า (Buling et al., 2007; Yoo-eam, 2012) และออกแบบไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อสารพันธุกรรมเป้าหมายชนิด 18S 

rRNA และ 5.8S rRNA ของเชื้อ B. bigemina และ Theileria spp. ตามล าดับ โดยมีขั้นตอน คือ สุ่มเลือกข้อมูลล าดับ

สารพันธุกรรมใน GenBank ของยีนเป้าหมายจ านวน 10 สายพันธุ์จากหลายพ้ืนที่ (ตารางท่ี 1) น ามาเรียงเทียบล าดับนิ

วคลีโอไทด์แบบขนาน (multiple sequence alignment) ด้วยโปรแกรม BioEdit version 7.2.5 (Hall,1999) ใช้สาร

พันธุกรรมบริเวณ consensus ในการออกแบบไพรเมอร์ด้วยโปรแกรม primer3plus (Untergasser et al., 2012) ได้

ไพรเมอร์ดังแสดงในตารางที่ 2 

Table 1 Genbank accession numbers and countries of origin of the nucleotide sequences used for 

primer design 

Parasites Target genes Genbank accession numbers Countries 
B. bigemina 18S rRNA X59607 Mexico 

  KU206292 Uganda 
  JX495402 China 
  HQ840960 China 
  MF004418 Egypt 
  MG604301 Argentina 
  FJ426361 Brazil 
  EF458197 Brazil 
  DQ785311 Spain 
  MH407694 India 

T. sergenti 5.8S rRNA KR781126 China 
  AY661519 Japan 

T. orientalis 5.8S rRNA XR_696406 Japan 
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Parasites Target genes Genbank accession numbers Countries 
  KT124534 Brazil 
  KU356868 China 

T. buffeli 5.8S rRNA AY661536 USA 
  JQ037794 South Africa 
  KT124535 Brazil 

T. annulata 5.8S rRNA MF345996 India 
  JQ743644 Pakistan 

 

Table 2 Nucleotide sequences of primers used in this study 

Primers Nucleotide sequence (5’-3’) Amplicon size (bp) Reference 
TBA16SrDNAF AACACATGCAAGTCGAACGG ̴150 Yoo-eam, 2012 
TBA16SrDNAR CCCCCGCAGGGATTATACA  
cbosg-1             TGTTCCTGGAAGCGTTGATTC 88 Buling et al., 2007 
cbosg-2            AGCGTGAAAATAACGCATTGC   
Th_5.8S76F  TGCAAGTCACAATGCTTATCG 69 This study 
Th_5.8S145R CTTTTGTGGTACTCCCATTTCAG   
Bg_18S32F          GGAATGATGGTGATGTACAACCTCA 147 This study 
Bg_18S150R CGCGAGGCTGAAATACAACTACG   

 

การสร้างพลาสมิดและการโคลนนิ่ง 

 สารพันธุกรรมควบคุมบวกจะถูกเพ่ิมจ านวนด้วยกระบวนการ singleplex conventional PCR คือ ใน

ปริ ม า ต ร ร วม  25 µl ประกอบด้ ว ย  1X PCR buffer, 0. 2 mM dNTPs (Qiagen, Germany) , 1U Taq DNA 

polymerase (Invitrogen, USA), 500nM ของไพรเมอร์ และเติม Dnase/Rnase-free water (Invitrogen, USA) จน

ครบปริมาตร 24 µl จากนั้นใส่สารพันธุกรรมควบคุมบวก 1 µl เพ่ิมสารพันธุกรรมด้วยเครื่อง Veriti™ 96 Well 

Thermal Cycler (Applied Biosystems, USA) ประกอบด้วย 1 รอบของ Initial activation ที่ 94°C นาน 3 นาที 

ตามด้วย 35 รอบของ 94°C นาน 30 วินาที, 60°C นาน 30 นาที และ 72°C นาน 1 นาที และ 1 รอบของ 72°C นาน 

10 นาที น าผลผลิตจากกระบวนการ PCR ที่ได้มายืนยันด้วยวิธี gel electrophoresis ใน 3% agarose gel ตัดแถบ

สารพันธุกรรมเป้าหมายและท าให้บริสุทธิ์ด้วย QIAquick gel extraction kit (Qiagen, Germany) และโคลนสาร

พันธุกรรมเป้าหมายเข้าสู่พลาสมิดของ TOPO® TA Cloning® Kit (Invitrogen, USA) ท าให้บริสุทธิ์ด้วย PureLink™ 
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Quick Plasmid Miniprep Kit (Invitrogen, USA) ยืนยันผลการท าโคลนนิ่งโดยการหาล าดับสารพันธุกรรมบน    

พลาสมิดด้วยวิธี DNA sequencing (Bioneer, Korea) ค านวณจ านวน DNA copies/µl ตามวิธีของ Ke et al., 2006 

และท าการเจือจางพลาสมิดครั้งละ 10 เท่า (10-fold serial dilution) เพ่ือใช้ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของวิธี  

การพัฒนาวิธี multiplex real-time PCR 

หาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยา multiplex real-time PCR โดยใช้ไพรเมอร์ดังแสดงในตารางที่ 2 ตาม

ขั้นตอนดังนี้ คือ เตรียมส่วนผสมของปฏิกิริยาที่มีปริมาตรรวม 10 µl ประกอบด้วย 1X iTaq™ Universal SYBR® 

Green Supermix (Biorad, USA) , 100 nM ของ TBA16SrDNAF และ TBA16SrDNAR, 200 nM ของ cbosg-1, 

cbosg-2, Bg_18S32F และ Bg_18S150R ร่ วมกับ 350 nM ของ Th_5.8S76F และ  Th_5.8S145R และเติม 

Dnase/Rnase-free water (Invitrogen, USA) จนครบปริมาตร 9 µl จากนั้นเติม พลาสมิด 1 µl  โดยใช้พลาสมิดที่ได้

เป็นตัวควบคุมบวกและใช้ Dnase/Rnase-free water เป็นตัวควบคุมลบ สภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการเพ่ิมสาร

พันธุกรรมด้วยเครื่อง Lightcycler® 480 (Roche, Switzerland) ประกอบด้วย 1 รอบของ Initial activation ที่ 

95°C นาน 5 นาที ตามด้วย 45 รอบของ 95°C นาน 15 วินาที 60°C นาน 1 นาที และ 72°C นาน 10 วินาที จากนั้น

เข้าสู่โปรแกรม Melting curve analysis ซึ่งประกอบด้วย 95°C นาน 5 วินาที, 65°C นาน 1 นาที ต่อจากนั้นเครื่องจะ

เพ่ิมอุณหภูมิไปถึง 97°C และลดอุณหภูมิลงอย่างต่อเนื่องจนถึง 65°C ที่อัตรา melt rate = 0.11 °C/s  

การทดสอบความจ าเพาะของวิธี multiplex real-time PCR (Specificity) 

           ทดสอบความจ าเพาะโดยใช้วิธี multiplex Real-time PCR ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อปรสิตในเลือดชนิด

อ่ืน คือ Trypanosoma evansi, Plasmodium gallinaceum และ Toxoplasma gondii 

ความสามารถในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อที่ปริมาณความเข้มข้นต่ าสุดของพลาสมิด ( limit of 

detection) 

 ทดสอบความไวของวิธีที่พัฒนาได้โดยหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารพันธุกรรมเป้าหมายของแต่ละเชื้อที่

บรรจุอยู่ในพลาสมิดซึ่งวิธี multiplex real-time PCR นี้ยังให้ผลของปฏิกิริยาเป็นบวก  

การหาประสิทธิภาพของวิธี multiplex real-time PCR (Efficiency) 

ท าการสร้าง Standard curve จากพลาสมิดที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 100-108 copies/µl ด้วย LightCycler® 

480 Software  โดยค่าประสิทธิภาพที่เหมาะสมนั้นควรใกล้เคียง 2 ซ่ึงเป็นค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเพ่ิมจ านวน

สารพันธุกรรมที่สมบูรณ์แบบ (perfect amplification)  ตามค าแนะน าของ  LightCycler® 480 Instrument 

Operator’s Manual 
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ผลและวิจารณ์ 

การคัดเลือกไพรเมอร์มาเพ่ือใช้ในการพัฒนาวิธี multiplex real-time PCR ในการศึกษานี้นอกเหนือจากการ

คัดเลือกไพรเมอร์ที่ได้ถูกออกแบบส าหรับการเพ่ิมจ านวนสารพันธุกรรมของเชื้อ B. bovis และ A. marginale จาก

การศึกษาก่อนหน้า (Buling et al., 2007; Yoo-eam, 2012) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วนั้น ผู้วิจัยยังได้ออกแบบไพร

เมอร์ส าหรับการเพิ่มจ านวนสารพันธุกรรมของเชื้อ B. bigemina และ Theileria spp. เพ่ือน ามาใช้ในปฏิกิริยาเดียวกัน

ด้วย โดยใช้สารพันธุกรรมชนิด 18S rRNA และ 5.8S rRNA ของเชื้อ B. bigemina และ Theileria spp. ตามล าดับ 

สารพันธุกรรมชนิด 18S rRNA ของเชื้อ B. bigemina ประกอบด้วยสารพันธุกรรมที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม

ค่อนข้างสูง ถูกใช้ในการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม (Jaimes-Dueñez et al., 2018) และยังถูกใช้ในการค้นพบ 

genotype ใหม่ในสกุล Babesia spp. อีกด้วย (Hilpertshauser et al., 2006) ท าให้มีจ านวนข้อมูลใน Genbank 

ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม แม้มีรายงานการศึกษาว่าสารพันธุกรรมชนิด 18S rRNA ของเชื้อ Babesia spp. นั้นมี

จ านวนน้อย เพียง 2-3 ซ้ าใน genome (Dalrymple, 1990) แต่ก็มีการศึกษาที่รายงานว่าปฏิกิริยา real-time PCR ที่

ใช้สารพันธุกรรมเป้าหมายชนิด 18S rRNA นั้นมีความไวสูงกว่าปฏิกิริยาที่มีสารพันธุกรรมเป้าหมายชนิด cytochrome 

b (Zhang et al., 2016) แม้ว่าจ านวนซ้ าของสารพันธุกรรมชนิด cytochrome b จะมากกว่าก็ตาม (Salem et al., 

1999) ส าหรับสารพันธุกรรมชนิด 5.8S rRNA ของเชื้อ Theileria spp. นั้นมีต าแหน่งอยู่ระหว่าง rRNA internal 

transcribed spacer1 (ITS1) และ internal transcribed spacer2 (ITS2) รวมเรียกว่า spacer region ซึ่งมีอัตรา

การเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการ (evolutional rates) สูง แต่ล าดับสารพันธุกรรมเฉพาะในส่วนของ 5.8 S rRNA นั้น

ยังมีความหลากหลายต่ าในกลุ่มของเชื้อ T. parva, T. mutan, T. annulata, T. buffeli, T. sergenti และ T. ovis 

(Atkas et al., 2007)จึงเหมาะกับการออกแบบไพรเมอร์ส าหรับเพ่ิมจ านวนสารพันธุกรรมของเชื้อในสกุล Theileria 

spp. ส าหรับใช้ในงานตรวจตัวอย่างเลือดจากโค-กระบือในประเทศไทย เนื่องจากในประเทศไทยนั้นมีรายงานการพบ

สารพันธุกรรมของเชื้อในสกุล Theileria spp. หลายชนิดในสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ได้แก่ T. buffeli, T. sergenti และ T. 

oreintalis (มัญชรี และคณะ, 2557)  

ผลการทดสอบพลาสมิดของสารพันธุกรรมเป้าหมายของเชื้อแต่ละสกุลด้วยสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยา 

multiplex real-time PCR ตามวิธีดังกล่าวข้างต้นโดยการท า melting curve analysis นั้นพบว่าค่าเฉลี่ยของ 

melting temperature (Tm) + standard deviation (SD) มีค่าเท่ากับ 81.08 + 0.04, 77 + 0.05, 81.92 + 0.02 

และ 80.86 + 0.034 °C ส าหรับเชื้อ B. bigemina, B. bovis, Theileria spp. และ A. marginale ตามล าดับ (รูปที่ 

1, A1-A4) จะเห็นได้ว่าค่า Tm ของสารพันธุกรรมเป้าหมายแต่ละชนิดนั้นแตกต่างกันอย่างน้อย 1 °C จึงสามารถใช้เป็น

แนวทางการแยกสารพันธุกรรมเป้าหมายที่พบในปฏิกิริยาได้ สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าที่ใช้ Tm เพ่ือแยกสาร

พันธุกรรมเป้าหมายของเชื้อ B. bigemina และ B. bovis ด้วยกระบวนการ quantitative real-time PCR ซึ่งแตกต่าง

กัน 1°C โดยใช้สีชนิด Evagreen (Giglioti et al., 2016) และแตกต่างกัน 2°C โดยใช้สีชนิด SYBR green (Buling et 

al., 2007) อย่างไรก็ตามจากการศึกษานี้พบว่าค่า Tm ของสารพันธุกรรมเป้าหมายของเชื้อ B. bigemina และ
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(A1)  

 

(A2) 

 
(A3) 

 

(A4) 

 

 

(B1)

 

(B2) 

(B3) 

 

   (B4) 

 

 

รูปที่ 1 แสดง melting peaks จากการท า melting curve analysis ของการวิเคราะห์พลาสมิดแต่ละชนิด ดังนี้  B. 

bigemina (A1), B. bovis (A2), Theileria spp. (A3) และ A. marginale (A4) และแสดง standard curve ที่ได้

จากการวิเคราะห์การเพิ่มจ านวนของพลาสมิดที่บรรจุสารพันธุกรรมเป้าหมายของแต่ละเชื้อ คือ B. bigemina (B1) 

ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 102-107 copies/µl และพลาสมิดที่บรรจุสารพันธุกรรมเป้าหมายของเชื้อ B. bovis (B2), 

Theileria spp. (B3) และ A. marginale (B4), ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 103-108 copies/µl  
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A. marginale มีค่าใกล้เคียงกันมาก จึงอาจพิจารณาใช้วิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ในรูปแบบของ triplex real-time 

PCR ได้ กล่าวคือ ใช้ตรวจแยกสารพันธุกรรมเป้าหมายระหว่างเชื้อ  B. bovis, Theileria spp. และ A. 

marginale หรือระหว่างเชื้อ B. bigemina, B. bovis และ Theileria spp. หรืออาจพิจารณาใช้ไพรเมอร์ทั้ง

สี่คู่นี้กับสีประเภท saturating dyes เช่น LCGreen ซึ่งจะช่วยให้สามารถแยกความแตกต่างของสารพันธุกรรม

เป้าหมายได้ละเอียดขึ้น (high resolution DNA melting) กว่าสีชนิด SYBR green (Reed et al., 2007) 

ในการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาวิธี multiplex real-time PCR ที่มีความไวและความจ าเพาะใน

การเพ่ิมจ านวนพลาสมิดของสารพันธุกรรมเป้าหมายของเชื้อ B. bigemina, B. bovis, Theileria spp. และ 

A. marginale ได้ในปฏิกิริยาเดียว ในด้านความจ าเพาะนั้น พบว่าเมื่อทดสอบวิธีที่ได้พัฒนาขึ้นกับสาร

พันธุกรรมของเชื้อ T. evansi, P. gallinaceum และ T. gondii ทุกปฏิกิริยาให้ผลเป็นลบ และเมื่อพิจารณา

ถึงความไวของปฏิกิริยานั้นพบว่าค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารพันธุกรรมเป้าหมายของแต่ละเชื้อที่บรรจุอยู่

ในพลาสมิดซึ่งยังให้ผลของปฏิกิริยาเป็นบวกโดยที่ประสิทธิภาพของกระบวนการมีค่าอยู่ในช่วง 1.926-2.109 

(รูปที่ 1, B1-B4) นั้นมีค่าเท่ากับ 102 copies/µl ส าหรับเชื้อ B. bigemina และมีค่าเท่ากับ 103 copies/µl 

ส าหรับเชื้อ B. bovis, Theileria spp. และ A. marginale จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้ไพรเมอร์ 

TBA16SrDNAF และ TBA16SrDNAR ในกระบวนการ multiplex real-time PCR ตามการศึกษานี้ให้ผล

ความไวของไพรเมอร์ (primer sensitivity) ที่ต่ าลง (103 copies/µl) เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ 

Yoo-eam  (2012) ที่ใช้ไพรเมอร์คู่เดียวกันนี้ในการตรวจหาสารพันธุกรรมเป้าหมายที่ปริมาณความเข้มข้น

ต่ าสุดของพลาสมิดที่ 10 copies/µl ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อน าไพรเมอร์จากกระบวนการ singleplex real-

time PCR มาใช้ใน multiplex real-time PCR และมักจะมีสาเหตุมาจาก primer-dimer และ/หรือ 

primer/probe-dimer (Zangenberg et al. , 1999) แตกต่างจากการน าไพรเมอร์ที่ พัฒนาเพ่ือใช้ใน

กระบวนการ multiplex real-time PCR อย่าง cbosg-1 และ cbosg-2 ที่ในการศึกษานี้ให้ผลความไวของ 

ไพรเมอร์เท่ากัน (103 copies/µl) กับการศึกษาของคณะผู้วิจัยที่ได้ออกแบบไพรเมอร์คู่นี้ขึ้นเพ่ือใช้ในงาน 

quantitative PCR โดยการใช้ SRBR green (Buling et al., 2007) และการศึกษาทางระบาดวิทยาของเชื้อ 

B. bovis ที่ได้น าไพรเมอร์คู่นี้ไปใช้ (Giglioti et al., 2016) 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

วิธี multiplex real-time PCR ที่ได้พัฒนาในการศึกษานี้สามารถเพ่ิมจ านวนพลาสมิดของสาร

พันธุกรรมเป้าหมายของเชื้อ B. bigemina, B. bovis, Theileria spp. และ A. marginale โดยใช้ SYBR 

Green ได้ อย่างไรก็ดีการศึกษานี้เป็นเพียงการประเมินความไวและความจ าเพาะของปฏิกิริยาดังกล่าวต่อ 

พลาสมิดของสารพันธุกรรมเป้าหมายของเชื้อเท่านั้น ควรท าการประเมินความไวและความจ าเพาะของการ

ตรวจวินิจฉัย (diagnostic sensitivity and specificity) จากตัวอย่างเลือดเพ่ิมเติม เพ่ือน าวิธีการที่ ได้

พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ในการตรวจตัวอย่างในพื้นที่ได ้
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กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณอุบลรัตน์ แทนกลาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านการจัดเตรียมอาหารเลี้ยง

เชื้อแบคทีเรียเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตพลาสมิด ขอขอบคุณ สพ.ญ.ดร.รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ ที่ให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างพลาสมิดและการโคลนนิ่ง และขอขอบคุณ คุณอภัสรา วรราช คุณก าธร พรมโต ที่ให้

ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้านการใช้เครื่อง Lightcycler® 480  รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มปรสิตวิทยา 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติทุกท่าน ที่ช่วยเหลือด้านการเตรียมอุปกรณแ์ละสารเคมีที่ใช้ในการศึกษา  
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Development of a diagnostic method to simultaneously identify parasitic causative 

agents of bovine babesiosis, theileriosis, and anaplasmosis using multiplex real-time 

polymerase chain reaction 
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Abstract 

Backgrounds: Blood parasitic diseases of cattle and buffaloes, caused by Babesia 

bigemina, Babesia bovis, Theileria spp.  and Anaplasma marginale, are recognized as 

important diseases that affect livestock production worldwide. In this study, we developed a 

multiplex real- time PCR that is sensitive and specific for amplification of plasmid containing 

target genes of B. bigemina, B. bovis, Theileria spp. and A. marginale using SYBR green.  

Methods: The condition of SYBR green based multiplex real-time PCR was optimized 

using 2 primer pairs specific to B. bovis and Anaplasma spp. from previous studies along with 

2 newly designed primer pairs specific to B. bigemina and Theileria spp. The specificity, limit 

of detection, and reaction efficiency of the method were determined. 

Results: As a result, limit of detections of the established method are 102 copies/µl 

for B. bigemina and 103 copies/µl for B.  bovis, Theileria spp. , and A.  marginale.  In term of 

specificity, no amplification was found using this method against DNA of Trypanosoma evansi 

Plasmodium gallinaceum and Toxoplasma gondii.  

Conclusions: According to the melting curve analysis, the method could be used as a 

triplex real-time PCR in order to differentiate the infecting parasites, among B. bovis, Theileria 

spp. and A. marginale or among B. bigemina, B. bovis and Theileria spp., in clinical samples. 
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