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บทคัดย่อ 

 ที่มาของการศึกษา: โรควัณโรคโค (Bovine tuberculosis; BTB) เป็นโรคติดเชื้อทีท่ำให้สัตว์ประเภทโค
และกระบือมีสุขภาพทรุดโทรมให้ผลผลิตที่ต่ำมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียชนิด Mycobacterium bovis (M. bovis) 
วิธี real time PCR เป็นวิธีการตรวจหาเชื้อ M. bovis ที่มีความจำเพาะและความไวที่สูง การเก็บรักษา DNA ของ
เชื้อ M. bovis ในตัวอย่างส่งตรวจมีความสำคัญต่อการตรวจวินิจฉัย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บ
รักษาตัวอย่างที่เหมาะสมเพ่ือให้ตัวอย่างวิการที่ส่งตรวจสามารถคงสภาพสารพันธุกรรมของเชื้อ M. bovis สำหรับ
ใช้ในการตรวจด้วยวิธี real time PCR โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ storage buffer (STB) ที่
เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (DNAgardTM) และบัฟเฟอร์ที่ทำข้ึนมาใช้เอง (DMSO-EDTA-salt solution; DESS และ 
10% formalin) สำหรับเก็บรักษา DNA ของเชื้อ M. bovis ในตัวอย่างวิการเพ่ือส่งตรวจด้วยวิธี real time PCR  
 วิธีการทดลอง: เก็บตัวอย่างวิการโรค BTB ใน STB ทั้ง 3 ชนิดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 เดือน นำ
ค่าเฉลี่ยของ crossing point (Cp) ที่ได้จากการทำ real time PCR โดยใช้ DNA ที่ถูกเก็บใน STB ทั้ง 3 ชนิดมา
ทดสอบด้วยวิธีทางสถิติแบบ one-way ANOVA และ 2-sample t-test (=0.05) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของ STB ในการคงสภาพ DNA ของ M. bovis ที่อยู่ในตัวอย่างวิการ  
 ผลการศึกษา: จากการทดสอบทางสถิติพบว่าประสิทธิภาพของ STB ทั้ง 3 ชนิดในการเก็บรักษา DNA 
ของ M. bovis ไม่เท่ากัน (P<0.05) โดย STB ชนิด DNAgardTM และ DESS มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษา DNA 
ของเชื้อ M. bovis ที่อยู่ในตัวอย่างวิการดีเท่ากัน (P>0.05) และSTB ทั้ง 2 ชนิดมีประสิทธิภาพดีกว่า 10% 
formalin (P<0.05)  
 สรุปผลการศึกษา: DESS เป็น STB ที่ไม่อันตราย เตรียมง่าย ราคาถูก มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษา
และคงสภาพ DNA ของเชื้อ M. bovis ที่อยู่ในตัวอย่างวิการเพื่อใช้ในตรวจด้วยวิธี real time PCR ได้ดีเท่ากับ 
STB ชนิด DNAgardTM ที่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและดีกว่า 10% formalin  
 
คำสำคัญ : โรควันโรคโค เชื้อ Mycobacterium bovis บัฟเฟอร์ที่ใช้ในการเก็บรักษาดีเอ็นเอ real time PCR 
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บทนำ 
 โรควัณโรคโค (Bovine tuberculosis, BTB) เป็นโรคติดเชื ้อแบคทีเรียแบบเรื ้อรังที่เก ิดจากเชื้อ
Mycobacterium bovis (M. bovis) สัตว์ป่วยสามารถแพร่กระจายเชื้อได้จากสารคัดหลั่งของระบบทางเดิน
หายใจ อุจจาระ น้ำนม ปัสสาวะ สิ่งคัดหลั่งจากช่องคลอด และน้ำเชื้อ รอยโรคท่ีสำคัญ คือ ตุ่มหนอง (tubercle) สี
ขาวเหลือง มีลักษณะเป็นหนองแข็ง (caseous) กระจายอยู่ทั่วบริเวณช่องอก ช่องท้อง ปอด ต่อมน้ำเหลืองและ
อวัยวะอ่ืนๆ เชื้อ M. bovis สามารถทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์หลายชนิด เช่น โค กระบือ แพะ แกะ และสัตว์ป่า โรค 
BTB สามารถติดต่อสู่คน (zoonosis) ได้จากการสัมผัสกับสัตว์ป่วยโดยตรงหรือจากการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่
เป็นโรคโดยไม่ผ่านการทำให้สุกอย่างถูกต้อง (OIE, 2009) มีการรายงานการใช้วิธี skin test เพ่ือตรวจโรค BTB ใน
โคนมที่เลี้ยงในจังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐมในปี พ.ศ. 2535 โดยพบว่ามีความชุกใน
ระดับฝูงเท่ากับ 0.85% (ยอดยศ มีพืชน์ และคณะ, 2535) และพบความชุกของโรคเพ่ิมข้ึนในระดับฝูงที่ 10% และ
ระดับภายในฝูง 10-30% จากการทดสอบด้วยวิธี skin test ในกลุ่มประชากรโคนม 5,237 ตัว จาก 343 ฟาร์มที่
อยู่ในภาคกลางของประเทศในปี พ.ศ. 2546 (Inchaisri et al., 2003) วิธี skin test เป็นการตรวจวินิจฉัยโรค BTB 
ในโคและกระบือที่มีการใช้มาเป็นระยะเวลานานแต่มีข้อจำกัดคือมี specificity ต่ำ ต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญ
ในการตรวจ การแปลผลบวกและลบไม่ชัดเจน และใช้ระยะเวลานานประมาณ 14 วันในการตอบผลปัจจุบันจึงมี
การนำวิธีการตรวจวินิจฉัยแบบชีวโมเลกุลในห้องปฏิบัติการ เช่น วิธี real time PCR มาใช้ในการตรวจโรค BTB 
เนื่องจากเป็นการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูง 
 วิธี real time PCR เป็นการตรวจเพื่อหาสารพันธุกรรมของเชื้อ M. bovis เป็นวิธีที่ให้ผลการตรวจที่
รวดเร็ว มีความไวและความจำเพาะสูง (Taylor et al., 2007; Halse et al., 2011) จึงเหมาะที่จะเป็นวิธีตรวจหา
เชื้อจากพื้นที่กักโรคหรือซากสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ที่ต้องการผลการตรวจที่แม่นยำและรวดเร็วสำหรับใช้เป็นข้อมูลใน
การกำจัดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายของโรค BTB ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามบางครั้งกลับพบ
ปัญหาว่าความไวในการตรวจหาเชื ้อค่อนข้างต่ำและให้ผลการตรวจเป็น false negative ซึ ่งสาเหตุดังกล่าว
เนื่องมาจากสารพันธุกรรมของเชื้อถูกทำลายหรือเสียคุณภาพระหว่างการขนส่งอันเป็นผลจากการเก็บ รักษา
ตัวอย่างใน storage buffer (STB) ที่ไม่เหมาะสม (Affolabi et al., 2012) การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อให้ตัวอย่างวิการที่ส่งตรวจสามารถคงสภาพสารพันธุกรรมของเชื้อ 
M. bovis สำหรับใช้ในการตรวจด้วยวิธี  real time PCR โดยทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเก็บรักษา
สภาพของ DNA ของเชื้อ M. bovis ในตัวอย่างวิการที่เก็บรักษาใน STB 3 ชนิด 
 
 
 
 



อุปกรณ์และวิธีการ 
 1. สาร STB ที่ใช้ในการศึกษา 
   1.1 DNAgardTM เป็นผลิตภัณฑ์เชิงการค้าเพ่ือการเก็บรักษา DNA ของเชื้อที่อยู่ในตัวอย่างวิการของ
บริษัท BIOMATRICA ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  1.2 DMSO-EDTA-salt solution (DESS) เป ็นสารที ่ เตร ียมขึ ้นเองเพื ่อใช ้ในห้องปฏิบ ัต ิการ 
ประกอบด้วย 50% (v/v) ของ 0.5 M disodium EDTA (pH 8.0), 20% (v/v) ของ DMSO, 30% (v/v) ของ 
deionized water และ 15% (w/v) ของ NaCl (Beknazarova et al., 2017)  

  1.3 10% formalin เป็นสารที่เตรียมขึ้นเองเพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 10% (v/v) ของ
สารละลาย 37% formaldehyde และ 90% (v/v) ของน้ำกลั่น 
 2. ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1 เชื ้อ M. bovis และ เชื้อ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (M. avium 
subsp. paratuberculosis) บริสุทธิ์ที่เก็บรักษาไว้ที่ -20ºC โดยนำเชื้อทั้ง 2 มาเพิ่มจำนวนแล้วสกัด DNA เพื่อใช้
เป็นตัวอย่างควบคุมในการทำ real time PCR  
  2.2 ตัวอย่างวิการชนิด tuberculous nodules ที่เก็บจากต่อมน้ำเหลืองบริเวณทางเดินหายใจ 
ทางเดินอาหาร และปอดของกระบือที่ให้ผลการตรวจ skin test และgamma interferon test เป็นบวกจำนวน 
18 ตัว อายุระหว่าง 5-12 ปี จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง จังหวัดลพบุรี โดยตัวอย่างวิการจำนวน 
90 ชิ ้น (n=90) จะถูกเก ็บใน STB แต่ละชนิดท ั ้ ง 3 ชนิด ค ือ DESS, DNAgardTM และ 10% formalin ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 เดือนในอัตราส่วนของน้ำหนักตัวอย่างวิการต่อปริมาตรของ STB เท่ากับ 1:10 (w/v) 
(Wong et al., 2012) 
 3. วิธีการทดลอง 
  3.1 ยืนยันเชื้อ M. bovis และ เชื้อ M. avium subsp. paratuberculosis บริสุทธิ์โดยใช้ primers 
ที่จำเพาะ (ตารางที่ 1) และ วิธี multiplex PCR (Huard et al., 2003) 
 

ตารางที่ 1  แสดงลำดับเบสของคู ่ primers ของยีน 16S rRNA และ Rv3877/8 ที ่ใช ้ทำ multiplex PCR    
รวมทั้งขนาด PCR ที่ได้ 

 

 
 
 

ชื่อยีน ลำดับเบส ขนาดชิ้น PCR (bp) 

16S rRNA FOR 5′ ACG GTG GGT ACT AGG TGT GGG TTT C 3′ 
REV 5′ TCT GCG ATT ACT AGC GAC TCC GAC TTC A 3′ 543 

Rv3877/8 (RD1) FOR 5′ CGA CGG GTC TGA CGG CCA AAC TCA TC 3′ 
REV 5′ CTT GCT CGG TGG CCG GTT TTT CAG C 3′ 999 



  3.2 ตรวจสอบสภาวะที่เหมาะสมในการทำ real time PCR ด้วยชุด kit ชนิด Fast Start Essential 
DNA Probe MasterTM (Roche, USA) และ DNA ของเชื้อ M. bovis เชื้อ M. avium subsp. paratuberculosis 
และ เนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองของกระบือที่ไม่เป็นโรค BTB โดยใช้ primers และ TagMan probe ที่จำเพาะกับเชื้อ 
M. bovis และ ย ีน bovine beta actin (BBA) (ตารางที ่  2) ที ่ความเข ้มข ้นเท่าก ับ 0.4 µM และ 0.1 µM 
ตามลำดับ สภาวะในการทำ real time PCR คือ 95ºC นาน 10 นาที และ 95 ºC นาน 30 วินาที, 60 ºC นาน 1 
นาที จำนวน 45 รอบ จากนั้น 40 ºC นาน 30 วินาที (Thacker et al., 2011) รายงานผลการทำ real time PCR 
เป็นค่าเฉลี่ย (n=3) ของค่า crossing point (Cp) โดยค่า Cp ≥ 40 จะแปลผลเป็นลบ 
 

ตารางที่ 2  แสดงลำดับเบสของคู่ primers และ probe ของยีน 16S rRNA และ bovine Beta-actin (BBA) ที ่
       ใช้ทำ real time PCR 
 

 
 
  3.3 ทดสอบความไว (sensitivity) ของวิธี real time PCR ในการตรวจหาเชื้อ M. bovis โดยเจือ
จาง DNA ของเชื้อ M. bovis ลงทีละ 10 เท่า ให้มีปริมาณ DNA ตั้งแต่ 5.6-5.6 x 10-6 ng สำหรับใช้ทำ real time 
PCR ตรวจหาปริมาณของ DNA ของตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการทำ real time PCR โดยไม่ยับยั้งการตรวจพบ 
DNA ของเชื้อ M. bovis โดยเจือจาง DNA ของเนื้อเยื่อให้มีปริมาณระหว่าง 10-0.0012 µg แล้วผสม DNA ของ
เชื้อ M. bovis ปริมาณ 4.7X10-6 ng ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 genomic copy number ของ M. bovis (Tylor et al., 
2007)   ลงในทุกความเจือจางนำไปทำ real time PCR 
  3.4 สกัด DNA จากตัวอย่างวิการจำนวน 90 ตัวอย่าง (n=90) ที่ถูกเก็บใน STB แต่ละชนิดทั้ง 3 
ชนิด โดยล้างชิ้นตัวอย่างวิการในน้ำกลั่น 2 ครั้ง ก่อนนำมาบดให้ละเอียดด้วยเครื่อง homogenizer ชนิด bead 
beater สกัด DNA จากตัวอย่างวิการด้วยชุดสกัด DNA (AnalytikjenaTM, Germany) (Dilhari et al., 2017) วัด
ความเข้มข้นและความบริสุทธิ์ของ DNA ที่สกัดได้ด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 260 nm 
และ 280 nm และนำตัวอย่าง DNA ที่สกัดได้จากตัวอย่างวิการจำนวน 35 ตัวอย่าง (n=35) ที่เก็บใน STB แต่ละ
ชนิดมาทำ real time PCR 
 
 

 ชื่อยีน 
IS6110 bovine Beta-actin (BBA) 

Primers 
FOR 5' AGTTTGGTCATCAGCCGTTC 3' 
REV 5' CGAACTCAAGGAGCACATCA 3' 

FOR 5' TCCCTGGAGAAGAGCTACGA 3' 
REV 5' AGGAAGGAAGGCTGGAAGAG 3' 

Probes HEX 5' AGCCACACTTTGCGGGCACC 3' FAM 5' TCACCATCGGCAATGAGCGG -3' 



 4. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
  เปรียบเทียบประสิทธิภาพเบื้องต้นของ STB ทั้ง 3 ชนิดในการเก็บรักษา DNA ของเชื้อ M. bovis 
ในตัวอย่างวิการโดยใช้ค่า CpIS6110 (n=35) ที่ได้จากการตรวจ real time PCR มาทดสอบสมมุติฐานทางสถิตแิบบ 
one-way ANOVA (=0.05) (ตารางที่ 3) จากนั้นคำนวณหาจำนวนตัวอย่าง (α=0.05, (1-β)=0.8) ทีจ่ะใช้ในการ
ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติแบบจับคู่ (pairwise test) ชนิด 2-sample t-test (ตารางที่ 4) ในกรณีที่การทดสอบ
แบบ one-way ANOVA แล้วแสดงผลว่า STB ทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันในการเก็บรักษา DNA ของเชื้อ 
M. bovis ในตัวอย่างวิการ การทดสอบและวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการศึกษานี้ใช้โปรแกรมสถิติ MinitabTM 
V.17 (Prakash et al., 2016) 
 
ตารางที่ 3     แสดงการตั้งสมมติฐาน (Hypotheses) ที่จะใช้ในการทดสอบทางสถิติแบบ one-way ANOVA 
 

H0 µCp(IS6110)DNAgardTM = µCp(IS6110)DESS = µCp(IS6110)10% formalin 

Ha µCp(IS6110)DNAgardTM ≠ µCp(IS6110)DESS ≠ µCp(IS6110)10% formalin 
 
 
ตารางที่ 4     แสดงการตั้งสมมติฐาน (Hypotheses) ที่จะใช้ในการทดสอบทางสถิติแบบ 2-sample t-test 
 

H0 Ha 

µCp(IS6110)DNAgardTM = µCp(IS6110)DESS µCp(IS6110)DNAgardTM ≠ µCp(IS6110)DESS 
µCp(IS6110)DNAgardTM = µCp(IS6110)10% formalin µCp(IS6110)DNAgardTM < µCp(IS6110)10% formalin 
µCp(IS6110)DESS = µCp(IS6110)10% formalin µCp(IS6110)DESS < µCp(IS6110)10% formalin 

 
ผล 

 เชื้อที่นำ DNA มาใช้เป็นตัวควบคุมในการหาสภาวะที่เหมาะสมของวิธี real time PCR ใช้ในการศึกษานี้
เป็นเชื้อ M. bovis และเชื้อ M. avium subsp. paratuberculosis โดยเชื้อ M. bovis มีขนาด PCR products 
เท่ากับ 543 bp และ 999 bp และเชื้อ M. avium subsp. paratuberculosis มีขนาดชิ้น PCR เท่ากับ 543 bp 
จากการทดสอบด้วยวิธี multiplex PCR 
 วิธี real time PCR ที่ใช้ primers และ TaqMan probes ที่จำเพาะต่อยีน IS6110 และยีน BBA มี
ความจำเพาะต่อเชื้อ M. bovis และ เนื้อเยื่อของกระบือ ตามลำดับ โดยไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามระหว่างยีน และไม่
เกิดปฏิกิริยาข้ามกับ DNA ของเชื้อ M. avium subsp. paratuberculosis ความไวของวิธี real time PCR ใน
การตรวจพบ DNA ของเชื้อ M. bovis มีค่าเท่ากับ 0.000056 ng หรือเท่ากับ 12 genomic copies ของเชื้อ M. 
bovis โดย 1 genomic copy ของเชื้อ M. bovis มีค่าเท่ากับ 4.7X10-6 ng (Tylor et al., 2007) ปริมาณ DNA 



ที่นำมาใช้ทำ real time PCR ทีเ่หมาะสมโดยไม่รบกวนการตรวจพบ DNA จำนวน 1 copy number ของเชื้อ M. 
bovis ต้องมีค่าน้อยกว่า 1.25 µg สำหรับการศึกษาครั้งนี้ใช้ปริมาณ DNA เริ่มต้นสำหรับตรวจหาเชื้อ M. bovis 
ด้วยวิธี real time PCR ปริมาณ 1 µg 
 ตัวอย่างวิการ 1 mg ที่ถูกเก็บใน DESS, DNAgardTM และ 10% formalin มีปริมาณเฉลี่ยของ DNA ที่
สกัดได้เท่ากับ 510.26, 511.72 และ113.42 ng ตามลำดับ โดยมีความบริสุทธิ์เฉลี ่ยของ DNA ที ่สกัดได้ 
(OD260/280) เท่ากับ 1.85, 1.86 และ1.55 ตามลำดับ ข้อมูลปริมาณ DNA และความบริสุทธิ์ของ DNA ที่ได้มีการ
กระจายตัวแบบปกต ิ(P>0.05) 

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเก็บรักษา DNA ของเชื้อ M. bovis ของ STB ทั้ง 3 ชนิดเบื้องต้นโดย
การทำ real time PCR พบว่าค่าเฉลี่ยของค่า CpIS6110 ที่ได้จากการทำ real time PCR ด้วยตัวอย่าง DNA ที่สกัด
จากวิการที่เก็บใน DNAgardTM, DESS และ 10% formalin มีค่าเท่ากับ 26.19, 26.89 และ 34.55 ตามลำดับ 
โดยข้อมูล CpIS6110 ที่ได้ทั้งหมดมีการกระจายตัวแบบปกติโดย (P>0.05) และมีค่าความแปรปรวนประชากร (σ2) 
เท่ากัน เมื่อนำค่า CpIS6110 ที่ได้จาก STB ทั้ง 3 ชนิดมาทดสอบสมมติฐานทางสถิติแบบ one-way ANOVA พบว่า
ค่าเฉลี่ยของ CpIS6110 ที่ได้จากการทำ real time PCR โดยใช้ DNA ที่ถูกเก็บใน STB ทั้ง 3 ชนิดไม่เท่ากันทั้งหมด 
(P<0.05) จึงต้องทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเก็บ DNA ของ STB ทีละคู่ โดยทดสอบสมมุติฐานทาง
สถิติแบบ 2-sample t-test ซึ่งต้องใช้จำนวนตัวอย่าง DNA จากตัวอย่างวิการที่เก็บใน STB แต่ละชนิดจำนวน 88 
ตัวอย่าง (n=88) เพ่ือนำมาทำ real time PCR  พบว่าค่า CpIS6110 ที่ได้จาก real time PCR โดยใช้ DNA ที่ถูกเก็บ
ใน STB ทั้งหมดมีการกระจายตัวแบบปกติ (P-value >0.05) และมีความแปรปรวนประชากร (σ2) ของข้อมูล 
CpIS6110 เท่ากันเมื่อทดสอบด้วยวิธี Bernett’s test (=0.05) โดยค่าเฉลี่ยของ CpIS6110 ทีไ่ดโ้ดยใช้ DNA ที่ถูกเก็บ
ใน DNAgardTM, DESS และ 10% formalin มีค่าเท่ากับ 26.14, 26.52 และ 34.63 ตามลำดับ  

จากการทดสอบทางสถิตดิ้วยวิธี 2-sample t-test (α=0.05) โดยเปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างที่ถูกเก็บใน 
STB ชนิด DNAgard และ DESS พบว่าค่าเฉลี่ยของ CpIS6110 ที่ได้จากการทำ real time PCR โดยใช้ DNA ที่ถูก
เก็บใน DNAgardTM มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีมีนัยสำคัญทางสถิติ (non-significance) กับค่าเฉลี่ย CpIS6110 ที่
ได้จากการทำ real time PCR โดยใช้ DNA ที่เก็บใน DESS และเมื่อจับคู่เปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างที่ถูกเกบ็ใน 
STB ชนิด DNAgardTM และ 10% formalin กับตัวอย่างท่ีถูกเก็บใน STB ชนิด DESS และ 10% formalin พบว่า
ค่าเฉลี่ยของ CpIS6110 ที่ได้จากการทำ real time PCR โดยใช้ DNA ที่ถูกเก็บใน DNAgardTM และ DESS มีค่าน้อย
กว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ CpIS6110 ที่ได้จากการทำ real time PCR โดยใช้ DNA ที่ถูก
เก็บใน 10% formalin 

 
 

 



วิจารณ์ 
 ชิ ้น IS6110 เป็น insertion sequences (IS) ขนาดประมาณ 1.35 kbp มีอยู ่ประมาณ 1-7 copy 
numbers ในจ ีโนม มีความจำเพาะกับเช ื ้อในกล ุ ่ม Mycobacterium tuberculosis complex (MBTC) ที่
ก่อให้เกิดโรค tuberculosis โดยไม่พบ IS6110 ในเชื้อ Mycobacterium spp. ที่อยู่ในธรรมชาติและเชื้อในกลุ่ม 
non-tuberculous Mycobacteria (NTM) (Coros et al. , 2008; Jagielski et al., 2014; Sinha et al. , 2016) 
อย่างไรก็ตาม Thacker et al. (2011) พบการเกิดปฏิกิริยาข้ามของ probe ที่จำเพาะต่อชิ้น IS6110 กับจีโนมของ
เชื้อที่อยู่ในกลุ่ม NTM โดย Wang et al. (2019) รายงานว่าส่วนปลายด้าน 3’ ของชิ้น IS6110 มีความเหมาะสม
ในการนำมาใช้เป็น probe มากกว่าเนื่องจากมีความจำเพาะที่สูงกว่า 

ความไวของวิธี  real time PCR ในการตรวจหา DNA ของเชื้อ M. bovis ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าสูงกว่า
การรายงานโดย Thacker et al. (2011) ที่พบว่าความไวในการตรวจมีค่าเท่ากับ 0.0001 ng ซึ่งความไวที่แตกต่าง
กันนีเ้กิดจากจำนวนซ้ำของชิ้น IS6110 ในจีโนมที่ไม่เท่ากัน (Templeton et al., 2003)  

ปริมาณ DNA ที่เหมาะสมสำหรับการตรวจด้วยวิธี real time PCR ในการศึกษามีค่าน้อยกว่าการศึกษา
ของ Thacker et al. (2011) ที่รายงานว่าคือ 2 µg โดยปริมาณที่ใช้ไม่เท่ากันนี้อาจเกิดจากสภาวะที่ใช้ทำ real 
time PCR ทีต่่างกันโดยเฉพาะความเข้มข้นของ primers และ probe ที่ใช้  

การนำตัวอย่างวิการที่เก็บใน STB ล้างน้ำก่อนนำไปสกัด DNA เพ่ือกำจัด PCR inhibitor เช่น EDTA และ 
formalin เนื่องจากสาร inhibitor จะทำให้ sensitivity ของวิธี real time PCR ลดลง (Qiagen, 2010) การสกัด 
DNA จากเนื้อเยื่อด้วยเครื่อง homogenizer ชนิด bead beater และชุดสกัด DNA แบบ spin column เป็น
วิธีการสกัด DNA จากเนื้อเยื่อที่ไม่ยุ่งยากและได้ปริมาณ DNA บริสุทธิ์ปริมาณมากเมื่อเปรียบเทียบกับการบด
เนื้อเยื่อด้วยวิธีอื่น (Colatat, 2020) การใช้ RNase ในขั้นตอนการสกัด DNA จากเนื้อเยื่อเพื่อกำจัด RNA และได้ 
DNA เท่านั ้น โดย DNA ที่สกัดได้ส่วนใหญ่จะมีความยาวมากกว่า 30 kb เนื ่องจากชุดสกัด DNA แบบ spin 
column จะมี affinity เฉพาะกับ DNA ที่มีขนาดใหญ่ โดย DNA fragments ขนาดเล็กส่วนใหญ่จะถูกล้างออกไป 
(D'Abramo et al., 2013) อย่างไรก็ตามการสกัด DNA ด้วย spin column ไม่สามารถที ่จะกำจัด single-
stranded DNA (ssDNA) ได ้จึงยังคงมีการปนเปื้อนของ ssDNA อยู่ในตัวอย่าง (Qiagen, 2010)  

DNA ที่สกัดได้จากเนื้อเยื่อที่เก็บใน DNAgardTMและ DESS มีปริมาณและความบริสุทธิ์ใกล้เคียงกันโดยมี
ค่าที่สูงกว่าปริมาณและความบริสุทธิ์ของ DNA ที่สกัดจากเนื้อเยื่อที่เก็บใน 10% formalin แสดงให้เห็นว่า STB 
ชนิด DNAgardTMและ DESS  มีความสามารถในการคงสภาพ DNA ที่อยู่ในเนื้อเยื่อได้ดีกว่า 10% formalin ซึ่ง
อาจเกิดจาก DNA ในเนื้อเยื่อที่ถูกเก็บใน 10% formalin ถูกย่อยด้วยกรด formic acid ที่เกิดจากการผสมกัน
ระหว่าง formalin ผสมกับน้ำ (Guyard et al., 2017) โดยบางส่วนของ DNA ทีถู่กย่อยจะกลายเป็น fragmented 
DNA ที่สามารถลดความไวของวิธ ี real time PCR โดยไปรบกวนขั ้นตอนการ amplification ของปฏิกิร ิยา 
(Dietrich et al., 2013) นอกจากนี้ formalin ที่ปนเปื้อนมากับ DNA ที่สกัดได้จะทำให้เกิด nitrogenous base 



modification ส่งผลให้ลดความจำเพาะในขั ้นตอน annealing และลด sensitivity ของวิธ ี  real time PCR 
(Masuda et al., 1999) การเก็บเนื้อเยื่อใน 10% formalin ที่ผสมด้วยสารละลาย buffer ภายใต้ความเย็นที่ 4ºC 
จะทำให้ DNA ถูกทำลายน้อยลง (Zsikla et al., 2004; Berrino et al., 2020)  

ความบริสุทธิ์ของ DNA เป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำ real time PCR โดยความบริสุทธิ์ที่เหมาะสมของ 
DNA สำหรับใช้ทำ real time PCR ต้องมีค่า OD260/280 อยู่ในช่วง 1.8-2.0 โดย DNA ที่มีการปนเปื้อนของโปรตีน
หรือสารจำพวก PCR inhibitor จะทำให้ความไวของ  real time PCR ลดลง (Qiagen, 2010) DNA ที่สกัดจาก
เนื้อเยื่อที่ถูกเก็บใน formalin มีความบริสุทธิ์ที่ต่ำเพราะ formalin สามารถทำให้เกิด cross-linking ระหว่าง 
protein กับ protein และ DNA กับ protein เกิดเป็น DNA-protein complex (Hoffman et al., 2015) โดย 
DNA-protein complex จะถูกกำจัดโดย proteinase K ในขั้นตอนการสกัดและทำบริสุทธิ์ DNA อย่างไรก็ตาม
ปริมาณ proteinase K และ incubation time ที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ DNA ที่สกัดออกมาได้ยังคงมีการปนเปื้อน
ของโปรตีน (Gilbert et al., 2007) การนำตัวอย่างที่เก็บรักษาใน formalin ไปผ่านความร้อนสูงใน pH ที่เป็นด่าง
ก่อนทำการสกัด DNA สามารถเพ่ิมความบริสุทธิ์ของ DNA ที่ถูกสกัดออกมาได้ (Shi et al., 2002) 
 ค่า CpIS6110 ที่ได้จากการทำ real time PCR จะแปรผกผันกับปริมาณและความบริสุทธิ์ของ DNA ซึ่ง
เป็นผลมาจากชนิดของ STB ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างวิการ โดยค่าเฉลี่ยของ CpIS6110 ที่ได้จากตัวอย่างที่ถูกเก็บใน 
DNAgardTM และ DESS มีค่าใกล้เคียงกันโดยมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย CpIS6110 ของตัวอย่างที่ถูกเก็บใน 10% formalin 
แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างวิการที่ถูกเก็บใน DNAgardTM และ DESS มีปริมาณ DNA ที่มีความบริสุทธิ์ที่สูงกว่า DNA 
ที่ถูกสกัดจากตัวอย่างวิการที่ถูกเก็บใน 10% formalin จึงต้องใช้ปริมาตรตัวอย่าง DNA ที่สกัดจากตัวอย่างวิการที่
เก็บใน 10% formalin มากขึ้นส่งผลให้มีการปนเปื้อนของ PCR inhibitor ที่สูงขึ้นทำให้ sensitivity ของ real 
time PCR ลดลง  

DESS เป็น STB ที่ผลิตขึ้นใช้เองในห้องทดลองมีประสิทธิภาพในการเก็บรักษา DNA ของเชื้อ M. bovis ที่
อยู่ในตัวอย่างวิการที่ถูกเก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 เดือนเหมือนกันกับ STB ชนิด DNAgardTM ที่เป็นผลิตภัณฑ์
ต่างประเทศ โดยกลไกที่ DESS สามารถเก็บรักษา DNA ที่อยู่ภายในวิการตัวอย่างได้ดี คือ สาร DMSO จะทำให้ 
cell เกิดรูพรุนส่งผลให้ NaCl และ EDTA เข้าสู่ภายใน cell ได้โดย EDTA จะจับกับ divalent cation ที่เป็น co-
factor ของเอนไซม์ nuclease ทำให้เอนไซม์ไม่ทำงานจึงไม่สามารถย่อย DNA ได้ส่วน Na+ จาก NaCl จะจับกับ 
phosphate group ของ DNA ป้องกันการเกิด hydrolysis ที่ nitrogenous base และ hydrogen bond ทำให้ 
double strand ของ DNA ไม่แยกออกจากกัน DNAgardTM ที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าของต่างประเทศทำให้ไม่
สามารถทราบส่วนประกอบและกลไกในการคงสภาพ DNA แต่พบว่า DNA  ในตัวอย่างวิการที่ถูกเก็บด้วย STB 
ชนิด DNAgardTM ยังคงสภาพดี (Beknazarova et al., 2017) 

ผลของการศึกษานี้เป็นประโยชน์แก่สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ต้องเก็บตัวอย่างวิการโรค BTB ในพื้นที่
ห่างไกลเพื ่อส่งตรวจด้วยวิธ ี  real time PCR โดยสามารเลือกใช้ DESS ซึ ่งเป็น STB ที ่ไม่เป็นอันตราย มี



ประสิทธิภาพสูงในการเก็บรักษา DNA ของเชื้อ M. bovis ที่อยู่ในตัวอย่างวิการเทียบเท่ากับ DNAgardTM ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีราคาสูงและใช้ระยะเวลานานในการสั่งซื้อ  เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างสามารถเตรียม 
DESS ขึ้นมาใช้เองได้โดยไม่ยุ่งยากและใช้สารเคมีที่มีราคาไม่สูงและมีอยู่แล้วในห้องปฏิบัติการ เช่น NaCl, EDTA 
และ DMSO จากการที่ DESS เป็น STB ที่มีราคาไม่สูงสามารถเตรียมใช้เองได้ทำให้สามารถเก็บตัวอย่างได้จำนวน
มากขึ้นในโครงการวิจัยที่มีค่าใช้จ่ายจำกัด ส่งผลให้ผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นโดยเฉพาะงานทางด้าน
ระบาดวิทยา อย่างไรก็ตามควรต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของความคงทนและระยะเวลาในการเก็บรักษา
ตัวอย่างวิการของ DESS รวมทั้งประสิทธิภาพในการเก็บรักษา RNA ในตัวอย่างวิการของ DESS เพื่อที่จะสามารถ
นำไปใช้ได้อย่างครอบคลุมในด้านการเก็บตัวอย่าง  

 
สรุปผล  

  DESS มีประสิทธ ิภาพในการเก็บรักษา DNA ของเชื ้อ M. bovis ที ่อยู ่ในตัวอย ่างว ิการเท่ากับ 
DNAgardTM โดยทั้ง DESS และ DNAgardTM มีประสิทธิภาพสูงกว่า 10% formalin จึงมีความเหมาะสมที่จะนำ 
DESS มาใช้ในการเก็บตัวอย่างวิการแทน 10% formalin ที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า และแทน DNAgardTM ซึ่งมี
ราคาที่สูงกว่าในการเก็บตัวอย่างวิการโรค BTB เพ่ือส่งตรวจด้วยวิธี real time PCR  
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Abstract 

 Backgrounds: Bovine tuberculosis (BTB) is an infectious disease that it deteriorates cattle 
and buffalo health. As a result, it decreases livestock products.  BTB is caused by bacteria as 
Mycobacterium bovis (M. bovis). Real time PCR is a high specificity and sensitivity diagnosis method 
by detection of M.  bovis DNA.  Preservation of intact M.  bovis DNA existed in tissue samples is 
important for a diagnosis.   This research project is to study tissue preservation methods by 
comparing storage buffer (STB) efficiency among a commercial STB, DNAgardTM, and in-house STB, 
DMSO- EDTA- salt solution; DESS and 10%  formalin, for storing of M.  bovis DNA contained in 
delivered lesions for real time PCR diagnosis.  
 Methods:  BTB lesions were collected and stored in 3 of STB for 6 months in room 
temperature.  The crossing point (Cp)  mean derived from real time PCR using of DNA stored in 
three of STB were analyzed statistically by one-way ANOVA and 2-sample t-test (=0. 05) to 
compare the efficiency of STB for storing M. bovis DNA existed in tissues. 
 Results:  According to statistical test, the M. bovis DNA storage efficiency of all STB was 
not equal (P<0.05). Furthermore, DNAgardTM and DESS equally contained the efficiency for storage 
M. bovis DNA existed in tissues (P>0.05) and their storing efficiency was better than 10% formalin 
(P<0.05). 
 Conclusion: DESS was harmless, easy to prepare and inexpensive STB. It showed similar 
and better efficiency to imported STB, DNAgardTM, and 10% formalin for storing and maintaining 
M. bovis DNA existed in tissues used for diagnosis by real time PCR. 
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