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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง การชันสูตรโรคอเมริกันฟาวลบรูดในผึ้ง กําหนดวิธีการ
ชั น สู ต รเพื่ อ ใช รั บ รองการปลอดโรคอเมริ กั น ฟาวล บ รู ด ของสิ น ค า ผึ้ ง และผลิ ต ภั ณ ฑ และใช เ ป น คู มื อ
การชันสูตรโรคอเมริกันฟาวลบรูดในหองปฏิบัติการใหเปนไปอยางถูกตอง แมนยํา ซึ่งประกอบดวยวิธีทาง
พยาธิ วิ ท ยา วิ ธี ต รวจสอบด ว ยกล อ งจุ ล ทรรศน วิ ธี ตรวจหาสปอร ของแบคที เรี ย วิ ธี โ ฮสท มิ ล ค เทสต
(Holst milk test) วิธีทางวิทยาแบคทีเรีย วิธีทางวิทยาภูมิคุมกัน และวิธีปฏิกิริยาหวงโซพอลิเมอเรส
เพื่อสงเสริมระบบการผลิตสินคาผึ้งและผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมตอการบริโภคทั้ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ และเปนประโยชนในการประกาศ (notify) สถานะการระบาดของโรค
อเมริกันฟาวลบรูดในประเทศและตอองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ
มาตรฐานนี้กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง
OIE. 2004. American foulbrood. In Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial
Animals. Chapter 2.9.2. World Organisation for Animal Health., Paris, France.
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

การชันสูตรโรคอเมริกนั ฟาวลบรูดในผึ้ง
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้
กําหนดรายละเอียดทีส่ ําคัญเกี่ยวกับการชันสูตรโรคอเมริกนั
ฟาวลบรูดในผึง้ ทางหองปฏิบัติการ ดวยวิธีทางพยาธิวทิ ยา วิธตี รวจสอบดวยกลองจุลทรรศน วิธีตรวจหา
สปอรของแบคทีเรีย วิธีโฮสท มิลค เทสต (Holst milk test) วิธีทางวิทยาแบคทีเรีย วิธีทางวิทยาภูมิคุมกัน
และวิธีปฏิกิรยิ าหวงโซพอลิเมอเรส

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ มีดังตอไปนี้
2.1 ผึ้ง (honey bee) หมายถึง ผึ้งทีเ่ ลี้ยงเพื่อผลิตน้ําผึ้ง ซึ่งมีอยูส องชนิดในประเทศไทย คือ ผึ้งโพรง
(Apis cerana) และผึ้งพันธุยโุ รป (Apis mellifera) แตในมาตรฐานนี้จะหมายความถึงผึ้งพันธุยุโรปเทานั้น
2.2 โรคอเมริกันฟาวลบรูด (American foulbrood) หมายถึง โรคระบาดในตัวออนผึ้งระยะทีเ่ ปนหนอน
ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Paenibacillus larvae larvae (P.l. larvae)
2.3 ตัวออนผึ้ง (bee brood) หมายถึง ไข หนอน และดักแดในรังผึ้ง
2.4 ไขผึ้ง (beeswax) หมายถึง สารที่ผึ้งงานผลิตออกมาจากตอมไขผึ้ง (wax glands) ในการสรางรวงผึ้ง
2.5 หลอดรวงผึ้ง (cell) หมายถึง ชองรูปหกเหลี่ยมดานเทา ซึ่งหลายๆ หลอดรวงผึ้ง จะประกอบกันเปน
รวงผึ้ง
2.6 รังผึ้ง (bee colony) หมายถึง ผึ้ง 1 รัง ซึ่งประกอบดวย ผึ้งนางพญา ผึ้งงาน ผึ้งตัวผู
รวงตัวออนผึ้งและรวงอาหาร
2.7 น้าํ ผึ้ง (honey) หมายถึง ของเหลว ขน รสหวาน ซึ่งผึ้งผลิตขึ้นจากน้าํ หวานของดอกไม หรือจากสวน
ใดสวนหนึ่งของตนไม หรือผลิตจากของเหลว (honey dew) ที่ขับออกมาจากแมลงวงศ Homoptera
แลวสะสมไวในรังผึ้ง
2.8 เกสรผึ้ง (bee pollen) หมายถึง เกสรดอกไมที่ผงึ้ รวบรวมมาเลี้ยงตัวออน
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2.9 รอยัลเยลลี่ หรือ นมผึ้ง (royal jelly or bee milk) หมายถึง ผลิตภัณฑที่ผงึ้ งานผลิตขึ้นเพื่อใชเปน
อาหารสําหรับเลี้ยงตัวออนที่จะกลายเปนผึง้ นางพญาตอไป มีลักษณะเหมือนครีมขนสีขาว แตไมรวมถึง
รอยัลเยลลี่ที่นําไประเหยน้าํ ออกจนแหง
2.10 ฟารมผึ้ง (bee farm) หมายถึง สถานที่เลี้ยงผึ้ง เพื่อวัตถุประสงคในการผลิตน้ําผึ้ง และผลิตภัณฑ
อื่นๆ จากผึ้ง
2.11 วิธีทดสอบเพื่อคัดกรองโรค หรือทดสอบแบบรวดเร็ว (screening test or rapid test) หมายถึง
วิธีการตรวจโรคเบื้องตน ที่สะดวก รวดเร็ว
2.12 วิธีทดสอบเพื่อยืนยันโรค (confirmation test) หมายถึง วิธกี ารตรวจทางหองปฏิบัติการที่ใชในการ
ยืนยันผลการทดสอบโรคเบือ้ งตน และเปนวิธีที่ยอมรับวามีความจําเพาะและความไวสูง
2.13 ความไว (sensitivity) หมายถึง ความสามารถของวิธีทดสอบที่ใหผลการทดสอบเปนบวกในกลุม
ตัวอยางจากตัวอยางที่ติดเชือ้
2.14 ความจําเพาะ (specificity) หมายถึง ความสามารถของวิธีทดสอบที่ใหผลการทดสอบเปนลบในกลุม
ตัวอยางจากตัวอยางที่ไมตดิ เชื้อ

3 การชันสูตรโรค
การชันสูตรโรคอเมริกันฟาวลบรูดในผึ้งดวยวิธีทางหองปฏิบัติการ ไดแก วิธีทางพยาธิวิทยา วิธีทางวิทยา
แบคทีเรีย วิธปี ฏิกิริยาหวงโซพอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction; PCR) ซึ่งแตละวิธีมีความไวและ
ความจําเพาะแตกตางกัน
เมื่อไดผลตรวจทางหองปฎิบัติการแลว ใหสัตวแพทยหรือผูเชี่ยวชาญทางดานการเลี้ยงผึ้ง เปนผูพิจารณา
ประวัติ วิทยาการระบาด พยาธิกําเนิด และอาการของโรคอเมริกันฟาวลบรูดรวมดวยตามรายละเอียดใน
ภาคผนวก ก เพื่อใหการรักษาและปองกันโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.1

การเก็บตัวอยาง

3.1.1 เก็บตัวอยางรวงผึ้ง โดยเลือกรวงที่มีตัวออนผึ้งเนาตายอยูเปนจํานวนมากเทาที่จะมากได ขนาด
รวงประมาณ 20 cm2 และไมควรมีนา้ํ ผึ้งปนในตัวอยางรวงผึ้ง ใสตัวอยางในภาชนะปดสนิท แลวนําสง
หองปฏิบัติการโดยเร็ว
3.1.2 ถาไมสามารถสงตัวอยางรวงผึ้งได ใหสงไมที่ใชตรวจหลอดรวงผึ้งแทนได เนือ่ งจากอาจมีเชื้อ
กอโรคติดมากพอกับการชันสูตร
3.1.3 กรณีเก็บตัวอยางผลิตผลจากผึ้ง ไดแก น้ําผึ้ง รอยัลเยลลี่ เกสรผึ้ง และไขผึ้ง เปนตน ใสตัวอยาง
ผลิตผลประมาณ 50 g ในภาชนะที่สะอาด ปดสนิท แลวนําสงหองปฏิบัติการณโดยเร็ว
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3.1.4 กรณีเก็บรักษาเชื้อ สามารถเก็บรักษาเชื้อในหลอดทดลองที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไปที่อุณหภูมิ 4 oC
ไดนานถึง 6 เดือน หรือเก็บเชื้อในลักษณะเชื้อแหงโดยผสมเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสวนประกอบของ
น้ําตาลซูโครส 10 % สารสกัดยีสต (yeast extract) 5% โปแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4)
0.1 mol ความเปนกรด-เบส (pH) 6.6 แลวผานกระบวนการทําใหแหงดวยวิธีไลโอฟไลซเซชั่น
(lyophilisation) เก็บที่อุณหภูมิ 4 oC ไดนานหลายป
3.1.5 ติดฉลากตัวอยางโดยตองมีขอความที่อานไดชัดเจนไมลอกหลุด และแสดงรายละเอียด
ประเภทตัวอยาง ชื่อฟารม เลขที่รัง สถานที่ วันที่เก็บตัวอยางสงตรวจ และผูเก็บตัวอยาง
3.2

ดังนี้

วิธีทดสอบเพือ่ คัดกรองโรคหรือวิธีทดสอบแบบรวดเร็ว

3.2.1 วิธีทางพยาธิวิทยา
หลั ก การของวิ ธี นี้ คื อ การทดสอบโดยการตรวจหารอยโรคจากหลอดรวงผึ้ ง หากเปน โรคอเมริก ัน
ฟาวลบ รูด จะพบตั ว อ อ นผึ้ ง ที่ ต ายมี สี เ ข ม กว า ปกติ ยุ บ ตั ว ราบติ ด ผนั ง ด า นล า งของหลอดรวงผึ้ ง
และเมื่อเนาสลายจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลถึงดํา บางกรณีอาจตรวจหาตัวออนผึ้งที่ตายในรวงผึ้งยาก แนะนํา
ใหใชแสงอุลตราไวโอเลต หรือแสงที่มีชวงคลื่นแสงใกลอุลตราไวโอเลต (310 nm ถึง 400 nm)
ช ว ยในการตรวจหาตั ว อ อ นผึ้ ง ที่ แ ห ง ตาย หรื อ ชิ้ น ส ว นของตั ว อ อ นที่ แ ห ง ติ ด หลอดรวงผึ้ ง (scale)
ดวยโรคอเมริกันฟาวลบรูด โดยหากเปนโรคอเมริกันฟาวลบรูด ตัวออ นผึ้งจะเรืองแสงภายใตชวงแสง
ดังกลาว อยางไรก็ดีตองตรวจสอบอยางรอบคอบ เนื่องจากน้ําผึ้งและเกสรผึ้งจะทําใหเกิดการเรืองแสงได
เชนกัน
3.2.2 วิธีตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน
หลักการของวิธีนี้ คือ การทดสอบโดยตรวจดูสัณฐานวิทยา (morphology) ของ P. l. larvae ใชเปน
วิธีตรวจแยกโรคอเมริกันฟาวลบรูดออกจากโรคตัวออนผึ้งเนาที่เกิดจากสาเหตุอื่น
แตเนือ่ งจากวิธีนี้มี
ความจําเพาะต่ํา จึงใชเปนการชันสูตรโรคแบบรวดเร็วเทานั้น
(1) หยดน้ํากลัน่ 2 หยดลงบนตัวออนผึ้งทีต่ าย และเขี่ยไปมาในน้ํา
(2) ใชหวงถายเชื้อ (loop) นําของเหลวจากขอ (1) และเกลี่ยหยดน้ําบนกระจกสไลดใหเปน
แผนฟลมบางๆ
(3) ตั้งกระจกสไลดไวที่อุณหภูมหิ องจนแหง
ตัวอยางติดบนกระจกสไลด (heat fix)

แลวลนกระจกสไลดดวยเปลวไฟ

เพื่อทําให

(4) ยอมตัวอยางที่ติดบนกระจกสไลดดวยสี carbol fuchsin นาน 30 s หรือยอมดวยสียอม
สปอรชนิดอื่นๆ
(5) ลางสีสวนเกินออกดวยน้ํา แลวซับใหแหง
(6) หยดน้ํามัน (immersion oil) ลงบนกระจกสไลด แลวนําไปตรวจดูแบคทีเรียกอโรคภายใต
กลองจุลทรรศนแสงสวาง (light microscope) ที่กําลังขยายอยางนอย 1 000 เทา
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(7) การแปลผล หากตัวอยางทีต่ รวจเปนโรคอเมริกันฟาวลบรูด จะเห็นสปอรของ P. l. larvae
เปนลักษณะกลมรี ขนาดประมาณ 1.3 µm x 0.6 µm ถาติดเชื้อในชวง 10 วันแรก จะเห็น
เซลลของแบคทีเรียมีรูปรางเปนแทงยาว (vegetative form) ถายอมเชื้อนี้ดวยสีกรัม
(Gram’s stain) จะเห็นแบคทีเรียเปนแทงยาวติดสีน้ําเงินมวง
3.2.3 การตรวจสปอรแบคทีเรียกอโรคจากน้ําผึ้ง
(1) นําตัวอยางน้าํ ผึ้ง 25 ml บมที่อุณหภูมิ 45 0C ถึง 50 0C เจือจางตัวอยางดวยน้าํ กลั่น
ปลอดเชื้อ 25 ml แลวเขยาใหสปอรที่ปนอยูในน้าํ ผึ้งกระจายทั่วหลอด
(2) นําน้าํ ผึ้งที่เจือจางแลวใสใน dialysis tube ขนาด 44 mm และจุม dialysis tube ในภาชนะ
ที่มีน้ําไหลผานนาน 18 h หรือแชในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิได บมทีอ่ ุณหภูมิ 45 0C นาน
18 h โดยตองเปลี่ยนน้ําในอางประมาณ 3 ครั้ง นําตัวอยางใน dialysis tube มาปนเหวี่ยง
ที่ความเร็ว 2 000 g นาน 20 min
(3) ในกรณีที่ไมไดใชขั้นตอน dialysis ใหนําน้ําผึ้งปน ตกตะกอนที่ 3 000 g นาน 30 min
(4) นําตะกอนมาผสมกับน้าํ กลัน่ ปลอดเชื้อในอัตราสวน 1 ตอ 9 จนมีปริมาณ 10 ml บมที่
อุณหภูมิ 80 0C นาน 10 min เพื่อทําลายจุลินทรียที่ไมสรางสปอรและปนเหวี่ยงอีกครั้งที่
ความเร็ว 2 000 g นาน 20 min
(5) นําตะกอน (อาจมีเชื้ออยู) ที่ไดในขอ (4) ปายบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง เชน
brain heart infusion หรือนําไปปายบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง ที่มี nalidixic acid ความ
เขมขน 3 µg/ml (nalidixic acid มีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อ Paenibacillus alvei
(P. alvei))
(6) การแปลผล ตรวจดูรูปรางและสีสปอรของเชื้อ หากตัวอยางทีต่ รวจมีเชื้อโรคอเมริกัน
ฟาวลบรูด จะเห็นโคโลนีของการเจริญของแบคทีเรียมีลักษณะ สีขาวครีม ทึบแสง ขนาด
ประมาณ 1 mm ถึง 3 mm ภายหลังจากการบมเชื้อที่อุณหภูมิ 34 °C ถึง 37 °C เปน
เวลา 2 วัน ถึง 4 วัน ถายอมเชื้อนี้ดวยสีกรัม จะเห็นแบคทีเรียเปนแทงยาวติดสีน้ําเงิน
มวง
3.2.4 วิธีโฮสท มิลค เทสต (Holst milk test)
หลักการของวิธีนี้ คือ การทดสอบหาเอนไซมที่ยอยโปรตีน (protease) โดย P. l. larvae จะสรางขึ้นเมื่อ
เปนสปอร การทดสอบทําไดโดยนําตัวออนผึ้งสดหรือซากที่แหงติดหลอดรวงผึ้ง ใสในหลอดทดลองที่มี
สารละลาย skim milk 1% ปริมาณ 1 ml ถึง 4 ml บมที่อุณหภูมิ 37 0C ถามีเชื้อ P. l. larvae ผสมอยู
จะเปลี่ยนสารละลายจากขุนเปนใสในเวลา 10 min ถึง 20 min
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3.3 วิธีทดสอบเพื่อยืนยันโรค
3.3.1 วิธีทางวิทยาแบคทีเรีย
หลักการของวิธีนี้ คือ การทดสอบแบคทีเรียกอโรคจากตัวอยางรวงผึ้ง ประกอบดวย ขัน้ ตอนการ
เพาะเลี้ยงเชื้อ (culture) จากตัวอยาง การเพาะเชื้อตอ (subculture) เพื่อใหไดเชื้อบริสุทธิ์ปราศจาก
แบคทีเรียชนิดอื่นปนเปอนดวยอาหารเลีย้ งเชื้อ ไดแก บลัด อาการ (blood agar), เจ-มีเดียม
(J-medium) หรืออาหารเลี้ยงเชื้ออื่นๆ ที่ไดรับการยอมรับ หลังจากนั้นเปนขั้นตอนการทดสอบทางชีวเคมี
ของเชื้อที่แยกได เพื่อพิสูจนเชื้อที่พบวาเปน P. l. larvae
3.3.1.1 เทคนิคการเพาะเชื้อ (culture techniques)
การเตรียมตัวอยาง
(1) กรณีตัวอยางเปนตัวออนผึ้งหรือซากตัวออนผึ้ง ใหนําตัวอยางมาผสมกับน้าํ กลัน่ หรือ
PBS (phosphate buffer saline) ที่ปลอดเชื้อ หรืออาหารเลี้ยงเชื้อเหลวที่เหมาะสม
ปริมาณ 5 ml ถึง 10 ml ในหลอดทดลอง และบมที่อณ
ุ หภูมิ 80 0C นาน 10 min เพื่อ
ทําลายแบคทีเรียที่ไมสรางสปอร
(2) กรณีตัวอยางเปนน้าํ ผึ้งและรอยัลเยลลี่ ใหปนเหวี่ยงและแยกน้ําออกจากน้ําผึ้งหรือรอยัล
เยลลี่กอน ซึ่งจะชวยใหไดสปอรของแบคทีเรียมากขึ้นเพื่อใชในการทดสอบ หรือถาเปน
ไขผึ้งอาจสกัดดวยคลอโรฟอรมกอนนําไปเพาะเชื้อ
(3) กรณีเปนเกสรผึ้ง ใหนาํ ตัวอยางมาผสมกับน้ํากลัน่ แลวกรองสารละลายเกสรผึ้งดวย
กระดาษกรอง กอนนําไปเพาะเชื้อ
(4) ใชสําลีพันปลายไมหรือหวงเขี่ยเชื้อ จุมตัวอยางจากขอ (1) ปายบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด
blood agar หรือ J-medium และนําไปบมที่อุณหภูมิ 34 0C ถึง 37 0C นาน 2 วัน ถึง
4 วัน
(5) การแปลผล หากพบแบคทีเรียเปนโคโลนีขนาดเล็กทึบแสง ใหนาํ ไปทดสอบยืนยันวา
เปน P. l. larvae ดวยวิธีทางชีวเคมีตอไป
3.3.1.2 การทดสอบทางชีวเคมี
เพื่อแยกความแตกตางระหวางเชื้อกอโรค (P. l. larvae) กับแบคทีเรียที่สรางสปอรอื่นๆ โดยใชคณ
ุ สมบัติ
ทางเคมีของเชื้อ P. l. larvae ประกอบดวย ความสามารถของเชื้อในการเปลี่ยนไนเตรตเปนไนไตรท การไม
ใชออกซิเจนในการเจริญเติบโต การสรางกรดจากกลูโคส (glucose) และ ทรีฮาโลส (trehalose)
การไมยอยสลายแปง การยอยเคซีน การไมใชซิเตรท การเจริญในอาหารเหลว และการยอยเจลาติน
นําโคโลนีของแบคทีเรียที่เพาะแยกไดจากตัวอยาง (ขอ 3.3.1.1) ประมาณ 2 โคโลนี ดําเนินการดังตอไปนี้
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3.3.1.2.1 การทดสอบไนเตรตรีดักชัน (nitrate reduction test)
(1) เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อการทดสอบนี้ โดยเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด Brain Heart
Infusion with Thiamine (BHIT) (ตามภาคผนวก ค) โดยใหมี potassium nitrate
1 mg/l ถึง 2 mg/l
(2) เพาะแบคทีเรียที่สงสัยในอาหารเลี้ยงเชื้อจากขอ (1) และบมที่อุณหภูมิ 37 oC รอใหเชื้อ
เจริญจนมีจํานวนมากพอ
(3) หยดสารละลาย sulphanilic acid-alpha-naphthyl reagent 1 หยด ถึง 2 หยด
(4) การแปลผล สังเกตการเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยทั่วไปหากเปน P. l. larvae จะ
ปรากฏสีแดง เนื่องจาก P. l. larvae สามารถเปลี่ยนไนเตรตเปนไนไตรทได
3.3.1.2.2 การทดสอบคะตะเลส (catalase test)
(1) หยดสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) 3% ลงบนเชื้อที่เจริญบนอาหารเลีย้ งเชื้อ
(2) การแปลผล สังเกตการเกิดฟองอากาศ กรณีที่เปนเชื้อ P. l. larvae จะไมเกิดฟอง
(แบคทีเรียที่เจริญในภาวะทีม่ ีออกซิเจนโดยทั่วไปจะเปลีย่ นเปอรออกไซดเปนน้ําและ
ออกซิเจน และทําใหเกิดฟองอากาศ)
3.3.1.2.3 การทดสอบการสรางกรดของแบคทีเรียจากคารโบไฮเดรท (production of acid
from carbohydrates)
(1) เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อการทดสอบนี้ในหลอดทดลอง จํานวน 4 หลอด โดยเตรียม
อาหารเหลว J-medium (ตามภาคผนวก ค) ที่ไมมนี ้ําตาลกลูโคส และใสสารผสมของ
L(+)-arabinose 0.5%, D(+)-glucose 0.5%, D(+)-xylose 0.5% หรือ
D(+)-trehalose 0.5% ในแตละหลอดแทน
(2) เพาะแบคทีเรียที่สงสัยในอาหารเลี้ยงเชื้อจากขอ (1) ในหลอดทดลองทั้ง 4 หลอด และ
บมที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 14 วัน
(3) ดูดอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อเจริญอยู จากขอ (2) 1 ml หยดลงบนจานหลุม (spot plate)
และหยด 0.04% alcoholic bromocresol purple 1 หยด
(4) การแปลผล สังเกตการเปลีย่ นสีจากสีมวงเปนสีเหลือง เนื่องจากเชื้อ P. l. larvae จะสราง
กรดจากกลูโคสและทรีฮาโลส ได
3.3.1.2.4 การทดสอบการยอยแปง (hydrolysis of starch)
(1) เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อการทดสอบนี้ โดยเตรียม J-medium ปริมาณ 100 ml ที่ไมมี
น้ําตาลกลูโคส แตผสมแปง (starch) 1 g ในน้าํ กลั่น 10 ml แทน ทําใหปลอดเชื้อดวย
หมอนึ่งความดัน ทิ้งไวใหเย็น เมื่ออาหารเลี้ยงเชื้อมีอุณหภูมิ 45 0C ใหเทลงบนจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อ
(2) เพาะแบคทีเรียที่สงสัยลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ บมที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 5 วัน ถึง 10 วัน
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(3) เทสารละลายไอโอดีนใหทวมอาหารเลี้ยงเชื้อ ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง นาน 15 min ถึง
30 min
(4) การแปลผล
ถาเห็นอาหารเลี้ยงเชื้อมีสีขาวขุน
แสดงวาแบคทีเรียที่สงสัยเปนเชื้อ
P. l. larvae เนื่องจาก P. l. larvae จะไมยอยสลายแปง ถาแปงถูกยอยจะเห็นเปนวงใส
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ
3.3.1.2.5 การทดสอบการยอยเคซีน (hydrolysis of casein)
(1) เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อการทดสอบนี้ โดยผสม skim milk 10% กับ วุน 3% และทํา
ใหปลอดเชื้อดวยหมอนึ่งความดัน ทิ้งไวใหเย็น เมื่ออาหารเลี้ยงเชื้อมีอุณหภูมิ 45 0C ให
เทลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
(2) นําแบคทีเรียที่สงสัยที่มีอายุ 24 h มาเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อจากขอ (1) แลวบมที่
อุณหภูมิ 37 oC นาน 7 วัน
(3) การแปลผล กรณีที่เปนเชื้อ P. l. larvae จะเห็นวงใสบริเวณดานลางและรอบๆ โคโลนี
เนื่องจาก P. l. larvae ยอยสลายเคซีน
3.3.1.2.6 การทดสอบการใชซิเตรท (citrate utilization)
(1) เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อการทดสอบนี้ โดยเตรียมอาหาร J-medium ที่ไมมีน้ําตาล
กลูโคส แตเติมโซเดียมซิเตรท 2 g แทน แลวทําใหปลอดเชื้อ
(2) นําแบคทีเรียที่สงสัยที่มีอายุ 3 วัน ถึง 4 วัน มาเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อจากขอ (1) บมที่
อุณหภูมิ 37 oC นาน 14 วัน ถึง 21 วัน
(3) นําเชื้อที่เจริญดีจากขอ (2) ผสมกับ phenol red บน spot plate
(4) การแปลผล สังเกตการเปลี่ยนสีของ phenol red กรณีที่เปนเชื้อ P. l. larvae จะไมมีการ
เปลี่ยนสี เนื่องจากไมไดใชโซเดียมซิเตรท
3.3.1.2.7 การเจริญในอาหารเหลว (growth in nutrient broth)
(1) เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อการทดสอบนี้ในหลอดทดลอง โดยเตรียมอาหารเหลว nutrient
broth ที่ประกอบดวย beef extract 3 g, peptone 5 g และน้ํากลั่น 1 000 ml
(2) เพาะแบคทีเรียที่สงสัยในอาหารเลี้ยงเชื้อจากขอ (1) บมที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 14 วัน
(3) ทําซ้ําขอ (2) ประมาณ 10 ครั้ง
(4) การแปลผล กรณีที่เปนเชื้อ P. l. larvae จะไมสามารถเจริญไดใน nutrient broth โดยเห็น
อาหารเลี้ยงเชื้อยังคงมีลักษณะใสเหมือนเดิม

มกอช.10351-2550

8

3.3.1.2.8 การยอยเจลาติน (hydrolysis of gelatin)
(1) เตรียมเจลาติน 12% คาความเปนกรด-ดาง 7.0 ในหลอดทดลอง
(2) เพาะแบคทีเรียที่สงสัยในเจลาติน ที่อุณหภูมิ 28 0C และตรวจดูการสลายตัวของเจลาติน
ทุกๆ 3 วัน นาน 4 สัปดาห โดยกอนอานผลทุกครั้ง นําหลอดทดลองไปไวทอี่ ุณหภูมิ
20 0C นาน 4 h
(3) การแปลผล กรณีที่เปนเชื้อ P. l. larvae จะพบเจลาตินมีลักษณะเหลวกวาปกติ เนือ่ งจาก
P. l. larvae ยอยเจลาตินได
หมายเหตุ สามารถใชชุดทดสอบทางชีวเคมีสําเร็จรูปอื่นๆ ที่ไดรบั การยอมรับ แทนวิธีขางตนได
3.3.2 วิธีทางวิทยาภูมิคุมกัน
หลักการของวิธีนี้ คือ การทดสอบปฏิกิรยิ าระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดี ซึ่งตองมีแอนติบอดีที่จําเพาะ
ตอ P. l. larvae สวนใหญใช polyclonal rabbit serum ไดแก วิธีอมิ มูโนดิฟฟวชัน 1 (immunodiffusion
test) วิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต (immunofluorescence antibody test; IFA) แตการชันสูตรโรคดวยวิธี
IFA มักใหผลคลาดเคลื่อน เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาขาม (cross reaction) กับเชื้อที่ไมกอโรค เชน
P. alvei
นอกจากนี้วิธอี ีไลซา 2 (enzyme linked-immunosorbent assay; ELISA) ที่ใช monoclonal antibody ที่มี
ความจําเพาะกับเชื้อ P. l. larvae หรือ lateral flow device สามารถนํามาวินิจฉัยโรคไดอยางรวดเร็วและ
แมนยํา

1

Peng .Y.S. & Peng K.Y. (1979). A study on the possible utilization of immunodiffusion and
immunofluorescence techniques as diagnostic methods for American foulbrood of honeybees (Apis
mellifera). J. Invertebr. Pathol., 33, 284-289.
2
Olsen P.E., Grant G.A., Nelson D.L. & Rice W.A. (1990). Detection of American foulbrood
disease of the honeybee, using a monoclonal antibody specific to Bacillus larvae in an enzymelinked immunosorbent assay. Can. J. Microbiol., 36, 732-735.
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3.3.3 วิธีปฏิกริ ิยาหวงโซพอลิเมอเรส (PCR)
หลักการของวิธีนี้ คือ การตรวจหาดีเอ็นเอ (DNA) ของเชื้อ P. l. larvae ประกอบดวยขั้นตอนการสกัด
ดีเอ็นเอของเชื้อ
ขั้นตอนตอมาเปนการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อแบบทวีคูณจนมีจํานวนมากพอที่จะ
ตรวจพบได การตรวจเชื้อ P. l. larvae โดยใชวิธี PCR สามารถทําไดโดยใชไพรเมอรที่จําเพาะกับชิ้นสวน
ของยีน 16S rRNA
วิธีการ
(1) นํา genomic DNA ที่สกัดจากตัวอยางตามภาคผนวก ง ดูดสารละลายสวนบนมาปริมาณ
1 µl ถึง 3 µl เพื่อนําไปเปนตนแบบของดีเอ็นเอ (template DNA) ใน reaction mixture
ที่ประกอบดวย MgCl2 2 mmol/l และไพรเมอร (ไพรเมอรที่จําเพาะตอยีน 16S rRNA
ในตารางที่ 1) จํานวน 50 pmol/µl, 25 mmol/l ของ dNTP3 และ
1 U/ µl ถึง 1.25 U/ µl ของ Taq polymerase
(2) ขั้นตอนการเพิ่มจํานวนชิน้ สวนดีเอ็นเอ ดวยเครื่อง thermocycler ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 บมตัวอยางที่อุณหภูมิ

95 0C นาน 1 min ถึง 15 min

ขั้นที่ 2 บมตัวอยางที่อุณหภูมิ

93 0C นาน 1 min
55 0C นาน 30 s
72 0C นาน 1 min

ทําขั้นที่ 2 ซ้ํา เปนจํานวน 30 รอบ
ขั้นที่ 3 บมตัวอยางที่อุณหภูมิ 72 0C นาน 5 min
(3) หลังจากนั้นทําการตรวจสอบขนาดชิ้นสวนดีเอ็นเอ ดวยวิธอี ิเลคโตรโฟเรซิส (electrophoresis)
บน agarose gel 0.8% แลวยอมเจลดวย ethidium bromide
(4) นําแผนเจลไปอานดวยเครื่อง visible-UV gel transmission จะเห็นชิ้นสวนดีเอ็นเอ
ที่ agarose gel

3

dNTP (Deoxyribonucleotide triphosphate) ประกอบดวย dATP dCTP dGTP และ dTTP เปน
สารตั้งตนที่ใชในการทําปฏิกริ ิยา
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ตารางที่ 1 ไพรเมอรที่ใชในการทดสอบโรคอเมริกันฟาวลบรูด
ทิศทาง
(direction)

ลําดับเบส
(sequence)

forward
reverse
forward
reverse
forward
reverse

5’-AAG-TCG-AGC-GGA-CCT-TGT-GTT-TC-3’
5’-TCT-ATC-TCA-AAA-CCG-GTC-AGA-GG-3’
5’-CTT-GTG-TTT-CTT-TCG-GGA-GAC-GCC-A-3’
5’-TCT-TAG-AGT-GCC-CAC-CTC-TGC-G-3’
5’-CGA-GCG-GAC-CTT-GTG-TTT-CC-3’
5’-TCA-GTT-ATA-GGC-CAG-AAA-GC-3’

ระดับ
ขนาดดีเอ็นเอที่ได
ความจําเพาะ
จาก PCR
(specificity
(PCR-product size)
level)
973 bp

species

1 106 bp

species

700 bp

subspecies

การแปลผล
ถาเชื้อที่ทดสอบเปนเชื้อ P. l. larvae จะเห็นแถบเรืองแสงของดีเอ็นเอ ตามขนาดไพรเมอรที่ใชในตารางที่ 1
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ภาคผนวก ก
วิทยาทางระบาด พยาธิกําเนิด และอาการของโรคอเมริกันฟาวลบรูด
(ขอ 3)
ก.1 วิทยาทางระบาด
โรคอเมริกันฟาวลบรูดหรือเรียกวาโรคตัวออนผึ้งเนาอเมริกัน
เปนโรคระบาดรายแรงในผึ้งพันธุยุโรป
(Apis mellifera) มีสาเหตุจากแบคทีเรียชื่อ Paenibacillus larvae larvae (P. l. larvae) ติดสีกรัมบวก
vegetative cell มีรูปรางเปนแทง ปลายกลมมน มักจะเจริญตอกันเปนสาย มีขนาดยาวประมาณ 1.5 µm
ถึง 6.0 µm กวาง 0.5 µm (ภาพที่ ข.1) และในบางสภาพจะพบ giant whips (ภาพที่ ข.2) ใน
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม แบคทีเรียนี้จะสรางสปอรหลายลานสปอรในตัวออนผึ้งที่เนาตาย สปอรมี
รูปรางรี มีความยาวเปนสองเทาของความกวาง คือประมาณ 0.6 µm x 1.3 µm (ภาพที่ ข.3) สปอร
สามารถทนความรอนและสารเคมีไดเปนเวลายาวนาน ทําใหกําจัดโรคไดยาก ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการกําจัด
โรคนี้คือ การเผาทําลายรังผึ้งที่เปนโรค พรอมทั้งตัวออนผึ้งและตัวเต็มวัย รวมทั้งทําความสะอาดอุปกรณ
เลี้ยงผึ้งตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
ดวยเหตุที่โรคอเมริกันฟาวลบรูดสามารถพบไดในแหลงที่มีการเลี้ยงผึ้งทั่วโลก และมีผลตอการเลี้ยงผึ้งและ
ผลิตภัณฑผึ้ง ตลอดจนการคาระหวางประเทศ อีกทัง้ เปนโรคที่อยูใ นบัญชีโรคระบาดสัตวขององคการโรค
ระบาดสัตวระหวางประเทศ (World Organisation for Animal Health หรือ OIE) และเปนโรคใน
กฎกระทรวงวาดวยโรคระบาดสัตวเพิ่มเติม พ.ศ. 2538 ภายใตพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว
พ.ศ. 2499 กรมปศุสัตวและกรมสงเสริมการเกษตร โดยการสนับสนุนของสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ ไดสาํ รวจโรคผึ้งทั่วประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2546 ผลการศึกษาคือ ไมพบโรคนี้
ก.2 พยาธิกําเนิด
ตัวออนผึ้งติดเชื้อ P. l. larvae อาจเกิดจากการที่ผึ้งพีเ่ ลี้ยง (nurse bee) เลี้ยงตัวออนผึ้งดวยอาหารที่
ปนเปอนสปอรของ P. l. larvae หรือจากสปอรที่คงคางอยูในหลอดรวงผึ้งเดิม ถึงแมวาตัวออนของผึ้ง
นางพญา ผึ้งงาน และผึ้งตัวผูจะไวตอการเปนโรค แตในธรรมชาติมักพบตัวออนของผึ้งงานติดเชือ้ เปนสวน
ใหญ การไวตอโรคอเมริกนั ฟาวลบรูดของตัวออนผึ้งจะลดลงตามอายุของตัวออนผึ้งที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้
การแพรเชื้อในอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งอาจเกิดจากการแลกเปลี่ยนรวงผึ้งระหวางรังผึ้ง
การรวมรังผึ้ง
การเคลื่อนยายรังผึ้งที่เปนโรค การขโมยน้ําหวานของผึ้ง การใชแหลงอาหารและน้าํ รวมกันของผึ้ง การให
อาหารเสริมที่ปนเปอนเชื้อ การใชผึ้งนางพญาจากรังที่เปนโรค และการใชอุปกรณเลี้ยงผึ้งที่ปนเปอนเชื้อ
P. l. larvae
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ก.3 อาการ
อาการของโรคอเมริกันฟาวลบรูดสังเกตไดงายจากลักษณะของตัวออนผึ้งที่เนาตายในรวงผึ้ง เนื่องจาก
P. l. larvae สรางเอนไซมโปรติเอส (protease) มายอยตัวออน ทําใหตัวออนผึ้งตายภายใน 10 วัน
ถึง 15 วัน หลังติดเชื้อ ตัวออนผึ้งที่ตายดวยโรคนี้จะมีสีเขมกวาปกติ ยุบตัวราบติดผนังดานลางของหลอด
รวงผึ้ง (ภาพที่ ข.4) เมื่อเนาสลายจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลถึงดํา และเห็นฝาปดหลอดรวงผึ้งมีลักษณะเปน
รูพรุน ทําใหเห็นรวงผึ้งในรังที่ติดเชื้อเปนจุดดางดํา เนื่องจากในรังผึ้งนั้นมีหลอดรวงผึ้งที่ไมเปนโรคมีการ
ปดฝาปนกับหลอดรวงผึ้งที่เปนโรคมีการเกิดรูพรุน อยางไรก็ดีลักษณะเชนนี้อาจพบในรังผึ้งที่เปนโรคอื่นๆ
ดวย (ภาพที่ ข.5)
โรคอเมริกันฟาวลบรูดมักเกิดกับตัวออนผึง้ ที่หลอดรวงผึ้งเพิ่งปดเปนสวนใหญ โดยฝาปดหลอดรวงผึ้งจะมี
ลักษณะบุม สีคล้ํา และมีรูเล็กหลายๆ รู รูปรางไมแนนอน เมื่อเปดฝาปดจะเห็นตัวออนผึ้งในหลอดรวงผึ้ง
นอนตายในทาปกติ คือนอนหงายยาวตามหลอดรวงผึง้ ในลักษณะหันหัวออก สีของตัวออนเปลี่ยนจาก
สีขาวเปนสีน้ําตาล และเนาสลาย มีกลิ่นเหม็น ถาใชไมเขี่ยตัวออนผึ้งที่เนาจะมีลักษณะเปนของเหลวเหนียว
ยืดเปนสายยาว ติดไมนั้นออกมา (ภาพที่ ข.6) ตอมาตัวออนผึ้งที่เนาจะยุบตัวแหงลงในทาเดิมและ
กลายเปนสะเก็ด (scale) ติดแนนอยูก ับผนังดานลางของหลอดรวงผึ้ง และถาตัวออนผึ้งนั้นตายในระยะ
ดักแด จะเห็นสวนลิ้น (pupal tongue) ยื่นตั้งขึ้นมาจากสะเก็ดนั้น สะเก็ดดังกลาวจะมีสปอรของ
P. l. larvae อยูเปนจํานวนมาก และติดแนนกับผนังหลอดรวงผึ้ง โดยผึ้งงานไมสามารถนําออกไปทิ้งนอก
รังได
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ภาคผนวก ข
ภาพประกอบการชันสูตรโรคอเมริกันฟาวลบรูด
(ภาคผนวก ก)

ภาพที่ ข.1 แสดง vegetative cell ของ P. l. larvae ยอมติดสีกรัมเปนสีน้ําเงิน กําลังขยาย 1 000 เทา
ที่มา : นางวันทนีย เนรมิตมานสุข

ภาพที่ ข.2 แสดง flagella bundles หรือ giant whips ของ P. l. larvae ดังตําแหนงลูกศร
กําลังขยาย 1 000 เทา
ที่มา : ผูชวยศาสตราจารยภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
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ภาพที่ ข.3 สปอรของเชื้ออเมริกันฟาวลบรูด P. l. larvae กําลังขยาย 1 000 เทา
ที่มา : ผูชวยศาสตราจารยภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

ภาพที่ ข.4 พยาธิกําเนิดของโรคอเมริกันฟาวลบรูด
a)
b)
c)
d)

หนอนผึ้งที่มีการติดเชื้อ
หนอนผึ้งเจริญเปน prepupa
ลักษณะหนอนผึ้งจะยุบและฝาปดรวงจะบุมหรือเปนรูๆ
หนอนผึ้งที่ตดิ เชื้อจะเละเนื่องจากการยอยสลายของเอนไซมที่หลั่ง
จากแบคทีเรียกอโรค
e) หนอนผึ้งที่ตายจะแหงเปนสะเก็ด (scale) ติดผนังหลอดรวงผึ้งดานลาง

ที่มา : OIE, 2004
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ภาพที่ ข.5 ลักษณะภายนอกของรังผึ้งที่เปนโรคอเมริกนั ฟาวลบรูด
ที่มา : OIE, 2004

ภาพที่ ข.6 ตัวหนอนที่ตดิ เชื้อและเนา จะมีลักษณะเปนยางเหนียว (ลูกศร) สามารถดึงใหยาวออกมาได
ประมาณ 2.5 cm
ที่มา : Mr. Mike Brown
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ภาคผนวก ค
การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
(ขอ 3.2.3. ขอ 3.3.1.1 และ ขอ 3.3.1.2)
ค.1 การเตรียม J-medium 4
tryptone
yeast extract
dipotassium hydrogen phosphate [K2HPO4]
agar
distilled water

5
15
3
20
1 000

g
g
g
g
ml

(1) ผสมสารเคมีกับน้ํากลั่นใหละลายเขากัน ปรับใหไดความเปนกรด-เบส เทากับ 7.3 ถึง 7.5
(2) นึ่งดวยหมอนึ่งความดัน ที่อุณหภูมิ 121 oC นาน 20 min
(3) ขณะอาหารเลี้ยงเชื้อยังอุนอยู (อุณหภูมิ 45 oC ถึง 50 oC) เติมกลูโคส 10% ที่นึ่งฆาเชื้อแลว
20 ml
(4) ผสมใหเขากัน แลวเทลงในจานแกว
ค. 2 การเตรียม Brain Heart Infusion with Thiamine (BHIT)
brain heart infusion broth
agar
thiamine hydrochloride
distilled water

18.5
5
0.1
400

g
g
g/l
ml

(1) ละลาย brain heart infusion broth และ agar ในน้ํากลั่นใหเขากัน ปรับปริมาณดวยการเติม
น้ํากลั่นเปน 500 ml
(2) นึ่งดวยหมอนึ่งความดัน ที่อุณหภูมิ 121 oC นาน 20 min
(3)

เติม thiamine hydrochloride (ความเขมขน 0.1 g/l) 0.5 ml (ความเขมขนสุดทายจะเทากับ
0.1 mg/l )

(4) ผสมใหเขากัน แลวเทลงในจานแกว
4

Hornitzky M.A.Z. & Nicholls P.J. (1993). J-medium is superior to sheep blood agar and brain
heart infusion agar for the isolation of Bacillus larvae from honey samples. J. Apic. Res., 32 (1),
51-52.
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ภาคผนวก ง
ขั้นตอนสกัดดีเอ็นเอ
(ขอ 3.3.3.1(1))
ง.1 สารเคมี
50 mM Tris, 5 mM EDTA pH 8.0
lysozyme
10% SDS
สารละลายฟนอลอิ่มตัว
สารละลายฟนอล/คลอโรฟอรม/ไอโซเอมีลแอลกอฮอล อัตราสวน 25:24:1 ตามลําดับ
สารละลายคลอโรฟอรม/ไอโซเอมีลแอลกอฮอล อัตราสวน 24:1
3M sodium acetate pH 5.2
ethanol
RNase A 10 mg/ml
TE buffer
ง.2 ขั้นตอนสกัดดีเอ็นเอ
(1)

นําแบคทีเรียที่ไดมาจากการเลี้ยงเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อมา 1 โคโลนี มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ
ที่เหมาะสมสําหรับเชื้อกอโรคอเมริกนั ฟาวลบรูด บมในสภาวะทีไ่ รออกซิเจน และมีกาซ
คารบอนไดออกไซด 5% ถึง 10% ที่ 35 oC ถึง 37 oC นาน 4 วัน

(2)

กรณีที่สกัดดีเอ็นเอจากผึ้งหรือตัวออนผึ้งที่ตาย
จะนําตัวอยางดังกลาวมาบดในสารละลาย
phosphate buffer saline 1 ml แลวนําไปปนเหวีย่ งตกตะกอนที่ 800 g เปนเวลา 10 min แลว
ุ หภูมิ 95 oC เปนเวลา
นําสารละลายดานบน หรือ supernatant ปริมาตร 200 µl ไปบมที่อณ
15 min แลวนําไปปน เหวี่ยงตกตะกอนที่ 14 500 g เปนเวลา 2 min และปเปต 10 µl
สําหรับเปน template สําหรับ PCR

(3)

ปนเก็บเซลล 3 ครั้ง ที่ 2 000 g นาน 10 min ที่อุณหภูมิ 4 oC (ขอสังเกต: ควรคํานวณคา
และแปลงหนวยเปน g เนื่องมาจากวาคาแรงเหวี่ยง rpm จะมีความแตกตางกันระหวางเครื่อง
centrifuge ขึ้นกับขนาด motor) ดูดสารสวนใสทิ้ง

(4)

กระจายเซลลในสารละลาย 50 mM Tris และ 5 mM EDTA pH 8.0 ปริมาณหนึง่ ในสิบของ
ปริมาตรอาหารเหลวเลี้ยงเชื้อ (450 µl) ที่มี lysozyme 2 mg/ml บมที่อุณหภูมิ 37 oC นาน
60 min

(5)

เติม 10% SDS ใหไดความเขมขนสุดทาย 0.5% (22.5 µl) ผสมใหเขากันเซลลจะแตก
โดยสังเกตไดสว นที่มคี วามหนืดและสวนใสของสารละลายในหลอด
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(6)

เติมสารละลายฟนอลอิม่ ตัวประมาณเทาตัว ผสมใหเขากันดวยการปดฝาหลอดแลวพลิกไปมา
หลายๆ ครั้งและปนในเครือ่ ง microcentrifuge นาน 3 min ถึง 5 min เพื่อแยกชัน้ น้าํ
และฟนอล สวนใสชั้นบน (aqueous phase) จะมีดีเอ็นเอละลายอยู

(7)

ดูดสารสวนใสขางบนมาสกัดซ้ําดวยสารละลายฟนอลอิ่มตัวจนกวาจะไมเห็นตะกอนขาวระหวาง
ชั้นฟนอล (ชั้นลาง) กับสวนใสชั้นบน (aqueous phase)

(8)

ดูดสวนใส (ประมาณ 400 µl) มาเติม 3 M sodium acetate 40 µl และตกตะกอนดีเอ็นเอดวย
การเติม ethanol 2 เทาโดยปริมาตร (880 µl)

(9)

เก็บที่ -20 oC หรือ -70 oC นาน 30 min ปนเก็บดีเอ็นเอที่ 12 000 g นาน 15 min

(10) ลางตะกอนดีเอ็นเอทีไ่ ดดว ย 70% ethanol ทําใหแหงและละลายดวย TE buffer 100 µl เติม
RNase A (10 mg/ml) 2 µl บมที่อณ
ุ หภูมิ 37 oC นาน 30 min
(11) สกัดดวยฟนอลอิ่มตัวตามดวยสารละลายฟนอล/คลอโรฟอรม และคลอโรฟอรม/ไอโซเอมีล
แอลกอฮอล และตกตะกอนดวย ethanol ลางตะกอน 1 ครั้ง ถึง 2 ครัง้ ดวย 70% ethanol
(12) ทําใหแหงและละลายใน TE buffer 100 µl

หมายเหตุ การสกัดดีเอ็นเอสามารถทําไดโดยใชวิธีการมาตรฐานอื่นที่เทียบเทาวิธีการนี้
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ภาคผนวก จ
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ Le Système
International d’ Unités) ยอมรับใหใชได มีดังนี้
รายการ
มวล
ปริมาตร

ความยาว
เวลา

อุณหภูมิ
ปริมาณสาร

ความเขมขนของสาร

คาแรงเหวี่ยง

ชื่อหนวย
กรัม (gram)
มิลลิกรัม (milligram)
มิลลิลิตร (milliliter)
ไมโครลิตร (microliter)
เซนติเมตร (centimeter)
ไมโครเมตร (micrometer)
ชั่วโมง (hour)
นาที (minute)
วินาที (second)
องศาเซลเซียส (degree Celsius)
โมล (mole)
โมลาร (molar)
มิลลิโมลาร (millimolar)
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
(milligram per milliliter)
พิโคโมล/ไมโครลิตร
(picomole per microliter)
ยูนิต/ไมโครลิตร
(unit per microliter)
มิลลิโมล/ลิตร
(millimole per liter)
แกรวิตี้ ( gravity)

สัญลักษณหนวย
g
mg
ml
µl
cm
µm
h
min
s
o
C
mol
M
mM
mg/ml
pmol/µl
U/µl
mmol/l
g

