
การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ Pasteurella multocida serotype B:2 ในโค กระบือ  
ด้วยเทคนิค Loop mediated isothermal amplification (LAMP)  
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บทคัดย่อ 
ที่มาของการศึกษา: เชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida ซีโรไทป์ B:2 ก่อให้เกิดโรคเฮโมรายิก

เซพติซีเมีย (Haemorrhagic septicemia, HS) ในโคกระบือ ประเทศไทยพบการระบาดในภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ สัตว์ป่วยมีอาการรุนแรงและตายภายใน 1-2 วัน การวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วจะช่วยเพ่ิม
อัตราการรอดชีวิตและควบคุมการระบาดของโรค เทคนิค Loop mediated isothermal amplification 
(LAMP) ซึ่งให้ผลการทดสอบที่รวดเร็วและสามารถตรวจผลได้ด้วยตาเปล่าจึงถูกพัฒนาในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือ
เป็นทางเลือกในการตรวจหาโรค HS  

วิธีการ : ออกแบบไพรเมอร์ที่ จ า เพาะกับ เชื้ อ  P. multocida ซี โรไทป์  B:2 ด้ วยโปรแกรม 
PrimerExplorer V4 (Fujitsu®, Japan) ใช้ล าดับพันธุกรรมต้นแบบขนาด 760 bp ตาม Townsend และ
คณะ (1998) น าไพรเมอร์มาทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสม ความไว และความจ าเพาะ จากนั้นทดสอบกับ
ตัวอย่างเชื้อที่เก็บรวบรวมไว้ ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จ านวนทั้งสิ้น 30 isolates และทดสอบกับเชื้อที่
แยกจากตัวอย่างสวอปบริเวณ nasopharyngeal ของโคและกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ที่ภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 100 ตัวอย่าง 

ผล: LAMP reaction ประกอบด้วย 10x ThermoPol® reaction buffer (20 mM Tris-HCl, 10 
mM KCl, 10 mM (NH4)2SO4, 2 mM MgSO4, 0.1% Triton X-100, pH 8.8) 2.5 µl 5 mM MgSO4 1 
µl 5 M Betaine 5 µl 10 mM dNTPs 1 µl  20 mM MnCl2 0.6 µl 500 µM Calcein 1.25 µl ไพรเมอร์ 
6 ตัว ดังตาราง Bst DNA polymerase 1 µl DNA 2 µl DW 3.65 µl ได้ปริมาณสุดท้าย 25 µl สภาวะที่
เหมาะสมคืออุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 45 นาที ความไวคือ 104 CFU/ml ความจ าเพาะต่อเชื้อ  
P. multocida ซีโรไทป์ B และ A ผลการทดสอบกับเชื้อ 30 isolates ให้ผลบวกท้ังหมด ส่วนตัวอย่างสวอปที่
เก็บจากโรงฆ่าไม่สามารถเพาะแยกเชื้อ P. multocida จึงไม่ได้ท าการทดสอบด้วยเทคนิค LAMP 

สรุป: เทคนิค LAMP ในการทดลองครั้งนี้สามารถตรวจคัดกรองเชื้อ P. multocida ออกจากเชื้อ
แบคทีเรียชนิดอื่นได้ ใช้เวลารวดเร็ว และเห็นผลด้วยตาเปล่าได้ แต่ยังไม่สามารถแยกซีโรไทป์ B ได ้
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Development of Pasteurella multocida serotype B:2 detection in cattle and buffaloes 
by Loop mediated isothermal amplification (LAMP) technique 

Thawanrut Kiatyingangsulee1* Apasara Worarach1  Supaporn Juangpanich2 Patcharee Thongkamkoon3 
*corresponding author Tel. 025798908-14   Fax 025798918   email: tawanrut@hotmail.com 

ABSTRACT 
 Background: Pasteurella multocida serotype B:2 is a bacterium which causes 
Haemorrhagic septicemia (HS) in buffaloes and cattle. Thailand is an endemic area which had 
been outbreak in Northern and Northeastern regions. The clinical sign is severe, rapid and 
then death within few days. Ouick diagnosis will increase survival rate and better disease 
control. Loop mediated isothermal amplification (LAMP) technique gives the fast result and 
easily observes by naked eyes. This study aims to develop LAMP assay as alternative method 
for HS detection. 
 Methods: Designed specific primers for P. multocida serotype B:2 by PrimerExplorer V4 
(Fujitsu®, Japan). The template sequence for primer design was followed Townsend (1998). 
Testing for the LAMP condition, sensitivity and specificity. Then, test the designed LAMP technique 
with thirty isolates of P. multocida serotype B:2 which been collected in NIAH, Thailand and test 
with bacteria that been isolated from 100 nasopharyngeal swabs of cattle and buffaloes from 
slaughter houses in Northern and Northeastern regions, Thailand. 
 Results:  LAMP reaction includes 10x ThermoPol® reaction buffer (20 mM Tris-HCl, 10 
mM KCl, 10 mM (NH4)2SO4, 2 mM MgSO4, 0.1% Triton X-100, pH 8.8) 2.5 µl 5 mM MgSO4 1 
µl 5 M Betaine 5 µl 10 mM dNTPs 1 µl  20 mM MnCl2 0.6 µl 500 µM Calcein 1.25 µl, six 
primers as in table, Bst DNA polymerase 1 µl DNA 2 µl DW 3.65 µl. The final volume is 25 
µl. The suitable condition is 60 degree Celsius 45 minutes. Sensitivity is 104 CFU/ml and 
specificity are P. multocida serotype B and A. The testing this LAMP technique to thirty isolates 
of P. multocida serotype B:2 all are positive. The swab samples cannot isolated P. multocida. 
 Conclusions: This LAMP technique is suitable to screen P. multocida from other bacteria. It 
is fast and obviously see the result. However, to identify serotype B need further development. 
 
 
Keywords:  Pasteurella multocida, B:2, Haemorrhagic septicemia, cattle, buffaloes, LAMP 
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บทน า 

เชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida ซีโรไทป์  B และ E ก่อให้เกิดโรคเฮโมรายิกเซพติซี
เมีย (Haemorrhagic septicemia, HS) หรือ โรคคอบวม ในโคกระบือ (OIE, 2012) ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรง
ที่ส าคัญ สัตว์มักมีอาการเฉียบพลัน รุนแรง ตายกะทันหันภายใน 1-2 วันหลังแสดงอาการไข้สูง หายใจหอบลึก
เสียงดัง คอหรือหนาบวม (De Alwis, 1999) ประเทศไทยมีการระบาดของโรคโดยพบมากในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาณุวัฒน์และคณะ, 2558; ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์, 2557) สาย
พันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยมีเพียงสองซีโรไทป์ คือ  B:2 และ B:2,5 (พัชรีและพรเพ็ญ, 2558) การวินิจฉัยโรค 
HS ทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสัตว์ ควบคุมการระบาดของโรค
ได้อย่างทันท่วงที และคัดแยกจากโรคอ่ืนที่มีอาการคล้ายคลึงกัน รวมถึงช่วยคัดกรองซีโรไทป์ที่ก่อโรค การ
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการตามวิธีดั้งเดิมซึ่งประกอบด้วยการเพาะแยกเชื้อร่วมกับการตรวจทางซีรัมวิทยาเพื่อ
หาซีโรไทป์ แต่มีข้อจ ากัดคือกรณีที่เชื้อมีปริมาณน้อยจะตรวจไม่พบ และบางซีโรไทป์พบภูมิคุ้มกันข้ามระหว่าง
กัน ใช้เวลานานไม่ทันต่อการรักษาควบคุมโรค จึงมีการพัฒนาการตรวจด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลคือวิธี PCR 
ซึ่งมีความไวและรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามวิธี PCR จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือจ าเพาะในห้องปฏิบัติการ  ปีค.ศ. 
2000 Natomi และคณะได้พัฒนาเทคนิค Loop mediated isothermal amplification (LAMP) ขึ้น ซึ่งเป็น
เทคนิคทางชีวโมเลกุลที่ใช้เครื่องมือและเวลาน้อยกว่า เนื่องจากใช้อุณหภูมิเดียวในการทดสอบ และสามารถ
ตรวจผลได้ด้วยตาเปล่าโดยสังเกตความขุ่นของสาร magnesium pyrophosphate หรือดูการเปลี่ยนสีฟลูออเรส
เซนต์ ซึ่งหลักการของเทคนิค LAMP คือเพ่ิมปริมาณ DNA อย่างรวดเร็วโดยใช้ไพรเมอร์ จ านวน 4-6 เส้น จึงมี
ความไว ความแม่นย าสูง มีการพัฒนาเทคนิค LAMP ไปใช้ในการตรวจเชื้อหลากหลายทั้งแบคทีเรียและไวรัส 
(Rovira et al. 2009) รวมถึงการตรวจหาเชื้อ P. multocida ในสุกร พบว่ามีความไวสูงถึง 100% (Sun et al., 
2010) อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวไม่ได้ตรวจในระดับซีโรไทป์ การศึกษานี้เพ่ือพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ P.  
multocida ซีโรไทป์  B:2 ด้วยเทคนิค LAMP ส าหรับเป็นทางเลือกในการตรวจหาโรค HS ได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นย า 

อุปกรณ์และวิธีการ 
เชื้อแบคทีเรีย 

เชื้อ P. multocida ซีโรไทป์  B:2 ที่เก็บรวบรวมไว้ ณ ศูนย์เก็บเชื้อจุลินทรีย์ สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ จ านวนทั้งสิ้น 30 isolates เชื้ออ้างอิงมาตรฐาน P. multocida ซีโรไทป์  B:2 ได้รับความอนุเคราะห์
จากส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  P. multocida ซีโรไทป์ A ได้รับความอนุเคราะห์จาก National Institute 
of Animal Health ประเทศญี่ ปุ่ น  และเชื้อแบคที เรีย อ้างอิง Escherichia coli (ATCC 25922) และ 
Streptococcus agalactiae (ยืนยันด้วยเทคนิคการหาล าดับพันธุกรรมเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล ) ซึ่งเป็น
เชื้อที่อาจปนเปื้อนจากผิวหนังหรือสิ่งแวดล้อมได้ เพ่ือน ามาใช้ในการทดสอบความจ าเพาะ  
ตัวอย่าง 

เก็บตัวอย่างสวอปบริเวณ nasopharyngeal ของโคและกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเคยมีการระบาดของโรค จ านวน 100 ตัวอย่าง ท าการเพาะแยกหาเชื้อ  
P. multocida ด้วยวิธีมาตรฐาน (OIE, 2012) และยืนยันซีโรไทป์ B:2 ด้วยวิธี multiplex PCR (พัชรีและพร
เพ็ญ, 2558) เพ่ือเป็นตัวแทนเชื้อในพ้ืนที่ที่เป็นปัจจุบัน 
วิธีทดสอบ 

การออกแบบไพรเมอร์ LAMP ก าหนดล าดับพันธุกรรมต้นแบบ (sequence template) ที่จ าเพาะ
กับเชื้อ P. multocida ซีโรไทป์  B ตามคู่มือการชันสูตรโรคสัตว์ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ 
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(OIE, 2012) โดยน า PCR ไพรเมอร์ CAPB มาหาบริเวณจ าเพาะของเชื้อ P. multocida ซีโรไทป์ B กับเชื้อ  
P. multocida M1404 (B:2) accession number AF169324.1 ด้วยวิธี BLASTn ได้ขนาดล าดับพันธุกรรม
ต้นแบบขนาด 760 bp (Townsend et al.,1998) จากนั้นน าล าดับพันธุกรรมต้นแบบที่ได้มาออกแบบ 
LAMP ไพรเมอร์ ด้วยโปรแกรม PrimerExplorer V4 (Fujitsu®, Japan) ได้ไพรเมอร์ LAMP จ านวน 6 ตัว 
คื อ  outer primer 2 ตั ว  (F3 แ ล ะ  B3) forward inner primer (FIP) backward inner primer (BIP) 
forward loop primer (LF) และ backward loop primer (LB) (ตารางที่ 1) 

การเตรียม DNA เพาะเชื้อแบคทีเรียบน blood agar บ่มที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 18-14 ชั่วโมง 
น าเชื้อที่เพาะมาสกัด DNA ด้วยชุดสกัด DNA Mini Kit (QIAamp®, USA) วัดความเข้มข้นของ DNA ด้วย 
Qubic Fluorometer (Invitrogen®, USA)  

การทดสอบ วิธี  LAMP LAMP reaction ประกอบด้ วย  10x ThermoPol® reaction buffer  
(20 mM Tris-HCl, 10 mM KCl, 10 mM (NH4)2SO4, 2 mM MgSO4, 0.1% Triton X-100, pH 8.8) 2.5 
µl 5 mM MgSO4 1 µl 5 M Betaine 5 µl 10 mM dNTPs 1 µl  20 mM MnCl2 0.6 µl 500 µM 
Calcein 1.25 µl ไพรเมอร์ 6 ตัว ดังตารางที่ 1 Bst DNA polymerase 1 µl DNA 2 µl DW 3.65 µl ได้
ปริมาณสุดท้าย 25 µl จากนั้นหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการทดสอบโดยท าการทดสอบที่อุณหภูมิ 58, 60, 62 
และ 64 องศาเซลเซียส และท าการทดสอบหาระยะเวลาที่เหมาะสมที่ 15, 30, 45, 60, 75 และ 90 นาที 
อ่านผลโดยดูการเปลี่ยนสีฟลูออเรสเซนต์ (Tomita et al., 2008) 
 การทดสอบความไวและความจ าเพาะ หาความไวของเทคนิค LAMP ที่ความเข้มข้นของเชื้อ  
10–106 CFU/ml และทดสอบความจ าเพาะด้วยเชื้ออ้างอิง P. multocida ซีโรไทป์ B, A, E. coli และ  
S. agalactiae 
 การเปรียบเทียบเทคนิค LAMP กับ multiplex PCR ท าการทดสอบเทคนิค LAMP เปรียบเทียบ
กับเทคนิค multiplex PCR (พัชรีและพรเพ็ญ, 2558) โดยทดสอบตัวอย่างเชื้อที่เก็บรวบรวมไว้ ณ ศูนย์เก็บ
เชื้อจุลินทรีย์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จ านวนทั้งสิ้น 30 isolates และตัวอย่างเชื้อที่เพาะแยกได้จากส
วอปในพ้ืนที ่

ผลและวิจารณ์ 
สวอปที่เก็บจากพ้ืนที่ที่เคยมีการระบาดของโรค HS 100 ตัวอย่างเพาะเชื้อไม่พบ P. multocida  

ซีโรไทป์ B:2 เช่นเดียวกับการศึกษาของกมลทิพย์และคณะ (2550) ซึ่งไม่พบเชื้อนี้ในโคกระบือจากโรงฆ่า
เช่นกัน อาจเนื่องจากการควบคุมป้องกันโรคที่ดีท าให้ไม่มีการระบาดของโรคในช่วงที่เก็บตัวอย่างจึงไม่พบสัตว์
ที่เป็นตัวเก็บเชื้อ (carrier) เพราะหากสัตว์มีการติดเชื้อมักแสดงอาการป่วยหรือเสียชีวิตในทันที (รัชนี, 2553)   
 เมื่อน าล าดับพันธุกรรมที่จ าเพาะกับ P. multocida ซีโรไทป์ B มาออกแบบ LAMP ไพรเมอร์ ได้ผล
ดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 Designed oligonucleotide primers of P. multocida serotype B 
Primer Sequence Concentration (µM) 

F3 5’ ACGAGAAGTCGAAACGCAC 3’ 0.2 
B3 5’ CCGTTCAACACATCAGCGA 3’ 0.2 
FIP 5’ GGCACATAAACTGCAGGTGGATCCAGGGCAATGGGATGAC 3’ 1.6 
BIP 5’ GGCTTGGACAAATGCCAAATGCCACAAATATCCCCCAGCGAG 3’ 1.6 
LF 5’ TGCGACGGATAGAGCT 3’ 0.8 
LB 5’ AAATGCTCGTTTAGTGTCGG 3’ 0.8 
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 การทดสอบเทคนิค LAMP ณ อุณหภูมิต่างๆกับเชื้ออ้างอิงพบว่า เมื่อมองปฏิกิริยาด้วยตาเปล่า
อุณหภูมิที่ให้ผลทดสอบชัดเจนที่สุดคือ 60 องศาเซลเซียส ส่วนเวลาที่เหมาะสมต่อการทดสอบพบว่าเริ่มมีการ
เปลี่ยนสีเล็กน้อย ที ่30 นาที และให้ผลบวกชัดเจนเมื่อมองปฏิกิริยาด้วยตาเปล่า ที่ 45 นาที ดังรูปที่ 1  

 

  
การทดสอบความไวและความจ าเพาะ ท าการทดสอบเชื้ออ้างอิงด้วยเทคนิค LAMP ที่อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียสเป็นเวลา 45 นาที ผลการทดสอบความไวพบว่าปริมาณเชื้อที่ต่ าที่สุดที่สามารถตรวจสอบได้คือ 
104 CFU/ml ดังรูปที ่2  

 
รูปที่ 2 ผลการทดสอบความไวของวิธี ปริมาณเชื้อที่ต่ าที่สุดที่สามารถตรวจสอบได้คือ 104 CFU/ml 

ซึ่งให้ผลบวกสีเขียวฟลูออเรสเซนต์ชัดเจน 
ผลการทดสอบความจ าเพาะพบว่า ให้ผลบวกกับเชื้อ P. multocida ซี โรไทป์  B:2 และ P. 

multocida ซีโรไทป์  A ส่วนเชื้อ E. coli และ S. agalactiae ให้ผลลบ ดังรูปที่ 3  ยืนยันว่าเทคนิค LAMP 
สามารถแยกเชื้อ P. multocida ออกจากเชื้อชนิดอ่ืนได้ แต่ไม่สามารถแยกซีโรไทป์ได้ อาจเนื่องจากความ
คล้ ายคลึ งกันของโปรตีน  OMPs ของเชื้ อ  P. multocida ในซี โรไทป์  A และ B (Du et al., 2017) 
เช่นเดียวกับ Davies และคณะ (2003) ที่พบว่าเชื้อ P. multocida ในโคกระบือจากหลายหลายพ้ืนที่มี
รูปแบบของ OMPs ที่จ ากัดและคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคของ OIE ยังพบว่าการตรวจ
ด้วยวิธี multiplex PCR ให้ผลการทดสอบไม่ชัดเจนเมื่อตรวจทั้งสปีชีส์และซีโรไทป์คราวเดียวกัน จึงแนะน า
แยกตรวจระหว่างสปีชีส์และซีโรไทป์ ทั้งนี้ Moustafa และ Bennett (2017) ได้ออกแบบการทดสอบ P. 
multocida ซีโรไทป์  B:2 ด้วยเทคนิค LAMP ตามที่ OIE แนะน า  โดยแยกทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
เทคนิค LAMP ส าหรับเชื้อ P. multocida  และเทคนิค LAMP ส าหรับซีโรไทป์ B:2 จึงสามารถตรวจเชื้อและซี
โรไทป์ได้ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้พยายามปรับปรุงเทคนิค LAMP ให้สามารถตรวจทั้งเชื้อและซีโรไทป์ได้ในครั้ง
เดียวเพ่ือลดเวลาและความยุ่งยาก พบว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจแยกเชื้อ P. multocida จากเชื้อ
แบคทีเรียชนิดอ่ืนได้ แต่พบว่าไพรเมอร์ที่ออกแบบขึ้นยังไม่จ าเพาะต่อซีโรไทป์ B:2  ดังนั้นการศึกษาในอนาคต

    15        30        45       60         75      90 

รูปที่ 1 ผลทดสอบ LAMP ที่เวลาต่างๆกันเมื่อมองด้วยตาเปล่า นาทีที่ 45 จะให้ผลบวกสีเขียวฟลูออเรส
เซนต์ชัดเจน 

  15        30       45        60         75        90 
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หากจะออกแบบไพรเมอร์ต้องศึกษายีนและโปรตีนโปรไฟล์ในเชิงลึกมากขึ้นก่อนที่จะก าหนดบริเวณล าดับ
พันธุกรรมต้นแบบที่จ าเพาะต่อซีโรไทป์ B:2 

   

 
 
รูปที่ 3 ผลการทดสอบความจ าเพาะของวิธีกับเชื้อแบคทีเรีย P. multocida ซีโรไทป์ B:2 และ P. multocida  
ซีโรไทป์  A ให้ผลบวก ส่วนเชื้อ E. coli และ S. agalactiae ให้ผลลบ หลอดสุดท้ายเป็น Negative Control 
 การเปรียบเทียบเทคนิค LAMP กับ multiplex PCR  เมื่อน าเชื้อ P. multocida ซีโรไทป์ B:2 ที่
เก็บรวบรวมไว้ ณ ศูนย์เก็บเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 30 isolates มาท าการทดสอบด้วยเทคนิค LAMP เปรียบเทียบกับ
เทคนิค multiplex PCR ทั้งหมดให้ผลบวกถูกต้องและตรงกัน 100% ตัวอย่างดังรูปที่ 4 
 

 
  
รูปที่ 4 ผล Gel Electrophoresis ของการทดสอบเทคนิค LAMP กับตัวอย่างเชื้อ P. multocida ซีโรไทป์ 

B:2; Lane M: DNA ladder ขนาด 1000 bp, Lane 1-5: P. multocida serotype B samples 
และ Lane 6: Negative control. 

 เมื่อเปรียบเทียบวิธี  LAMP กับ multiplex PCR พบว่าให้ความไวไม่ต่างกัน ความจ าเพาะของ 
multiplex PCR ระบุได้มากกว่า แต่ระยะเวลาในการทดสอบเทคนิค LAMP ใช้เวลาน้อยกว่า 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 เทคนิค LAMP ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถตรวจเชื้อ P. multocida แม้ยังไม่สามารถแยก          
ซีโรไทป์ B ได้ แต่ก็สามารถใช้ในการตรวจคัดกรองเชื้อ P. multocida ได้ ทั้งนี้ต้องหาสาเหตุที่ยังไม่จ าเพาะ
ต่อซีโรไทป์โดยการศึกษาล าดับพันธุกรรมทางชีวสารสนเทศเชิงลึกต่อไป อย่างไรก็ตามการตรวจด้วยเทคนิค 
LAMP ร่วมกับประวัติอาการ สามารถยืนยันโรค HS ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การรักษาและป้องกันเป็นไปอย่าง
ทันท่วงท ี
 

    B2         A        E. coli   S. agalactiae   Neg      

M       1      2       3       4       5       6 
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