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ของยีน ORF7 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอส ใน Escherichia coli 

ละมูล  โม้ลี1  บณัฑิต  นวลศรีฉาย1 

บทคัดย่อ 

โรค PRRS เป็นปัญหาส าคญัส าหรับอตุสาหกรรมการเลีย้งสกุรทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย เกิดจากเชือ้ 
porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) ซึง่มีสองสายพนัธุ์ (genotype) คือ สายพนัธุ์
ยุโรป (European type, EU หรือ type I) และสายพนัธุ์อเมริกาเหนือ (North American type, NA หรือ type II) 
ทัง้สองสายพนัธุ์พบได้ทัว่โลก เชือ้ไวรัสท าให้ระบบสืบพนัธุ์ล้มเหลวในแมส่กุร และระบบทางเดินหายใจเกิดปัญหา
ในสุกรทุกช่วงอายุ การพัฒนาวิธีการตรวจทางซีรัมวิทยาเพ่ือตรวจแอนติบอดีและจ าแนกความแตกต่างของ
แอนติบอดีตอ่เชือ้ไวรัสทัง้ 2 สายพนัธุ์ เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการวินิจฉยัโรค รายงานนีก้ลา่วถงึการสร้าง รีคอมบิแนนท์
นิวคลีโอโปรตีน (rNP) จากยีน ORF7 ของ PRRSV โดยสามารถสร้างพลาสมิด rNP-PRRSV ของทัง้สองสายพนัธุ์ 
รวมทัง้สายพันธุ์ จีน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์อเมริกาเหนือได้ส าเร็จ ผลการศึกษาพบว่า สภาวะท่ี
เหมาะสมในการกระตุ้นพลาสมิดให้มีการสร้าง rNP คือ การใช้ isopropyl--D-1-thiogalactopyranoside 
(IPTG) 0.1 mM บ่มท่ีอณุหภูมิ 25๐ C ข้ามคืน สามารถสร้าง soluble rNP-PRRSV-NA, rNP-PRRSV-CH และ 
rNP- PRRSV-EU ท่ีความเข้มข้น 0.74, 0.80 และ 0.43 mg/ml ตามล าดบั จากนัน้ตรวจสอบโปรตีนด้วย SDS-
PAGE และตรวจยืนยนัด้วยวิธี Western blot โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี (MAb) ต่อ NP ของ PRRSV และ 
6x-Histidine taq พบแถบ rNP ท่ีต าแหน่ง 18 kDa เมื่อน าไปเตรียมเป็นชุดทดสอบ ELISA โดยใช้ rNP ทัง้สาม
ชนิดเป็นแอนติเจน พบว่าท่ีความเข้มข้น 4.0 g/ml ของ rNP-PRRSV-NA, rNP-PRRSV-CH และ rNP- PRRSV-
EU สามารถท าปฏิกริยาได้ดีกบั MAb ตอ่ NP ท่ีคา่ความเจือจาง 1:1600 1:6400 และ 1:400 ตามล าดบั และเมื่อ
น าไปตรวจซีรัมสกุรท่ีติดเชือ้ PRRSV-CH และซีรัมสกุรปกติพบว่า rNP-PRRSV-NA และ rNP-PRRSV-CH ให้ค่า 
OD titer ท่ีสงูกว่าเมื่อเทียบกบั rNP-PRRSV-EU และ rNP-PRRSV ทัง้สามชนิดให้ค่า OD titer ต ่าในซีรัมปกติ 
สรุปได้วา่ rNP-PRRSV ท่ีผลิตขึน้สามารถใช้เป็นแอนติเจนส าหรับชดุทดสอบ ELISA ซึง่จะมีการพฒันาตอ่ไป 
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Development of ELISA test kit for detection and differentiation of antibodies against 
European, North American and Chinese strains of Porcine Reproductive and Respiratory 

Syndrome Virus (PRRSV): Study of the PRRSV ORF7 gene expression in Escherichia coli 

Lamul  Molee1  Bandit  Nuansrichay1 

Abstract 

Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) is the important disease for swine 
industries worldwide including Thailand. The disease was caused by PRRS virus (PRRSV) with 2 
genotypes, European type (EU, type I) and North American type (NA, type II). Both types were found 
worldwide. The virus caused reproductive failure in sows and problems on swine in all ages. To 
develop serological test for detection and differentiation of antibodies against both types were 
necessary for diagnosis. In this report, recombinant nucleoprotein (rNP) from ORF7 gene of PRRSV 
was constructed, the rNP-PRRSV plasmid for both types including subtype Chinese (PRRSV-CH), the 
subtype of PRRSV-NA. It was found that after stimulating the plasmid with 0.1mM isopropyl--D-1-
thiogalactopyranoside and incubated at 25๐ C overnight, soluble rNP-PRRSV-NA, RNP-PRRSV-CH and 
rNP-PRRSV-EU were induced at the concentration of 0.74, 0.80 and 0.43 mg/ml, respectively. The 
recombinant nucleoprotein was verified by SDS-PAGE and confirmed with Western blot using 
monoclonal antibody (MAb) against NP and 6xHistidine taq. For the result, rNP band was detected at 
18 kDa. From testing with MAb against rNP by ELISA, 4.0 g/ml of rNP-PRRSV-NA, rNP-PRRSV CH 
and rNP-PRRSV-EU each could react with the MAb at 1:1600, 1:6400 and 1:400, respectively. Each 
types of rNP were used as the antigen for ELISA test kits which were then tested with PRRSV-CH 
infected and negative serum. For infected serum, the OD titers from rNP-PRRSV-NA and rNP-PRRSV-
CH were high compared with from rNP-PRRSV-EU and the OD titers from all types were low in 
negative serum. It was concluded that the rNP-PRRSV could be used for ELISA test kit which would 
be on further study. 
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ค าน า 

 โรค PRRS เป็นโรคติดเชือ้ไวรัสในสุกร สามารถเกิดได้กับสุกรทุกช่วงอายุ โดยท าให้ระบบเจริญพันธุ์
ล้มเหลวในสกุรแม่พนัธุ์และแสดงอาการในระบบทางเดินหายใจ โดยท าให้ปอดอกัเสบในสกุรทุกช่วงอายุ อาการ
ในสุกรเล็กจะมีความรุนแรงมากกว่าในสกุรโต และความรุนแรงของโรคจะเพ่ิมสงูขึน้ถ้ามีการติดเชือ้อื่นร่วมด้วย 
(Pallares et al., 2002) โรคนีเ้กิดจากเชือ้ porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) 
การติดตอ่ของโรคสามารถติดต่อผ่านทางบาดแผล การสมัผสักบัสกุรป่วย การกิน การหายใจ การผสมพนัธุ์ และ
จากแมลงน าโรค เช่น แมลงวนั ยุง เป็นต้น สกุรท่ีติดเชือ้จะขบัเชือ้ออกทางน า้ลาย ปัสสาวะ น า้อสจิุ มลูสกุร และ
น า้นม เชือ้สามารถอยู่ในร่างกายสกุรได้เป็นเวลานาน ท าให้เกิดการติดเชือ้แบบเรือ้รัง (persistent infection) โรค 
PRRS กลายเป็นโรคประจ าถ่ิน (endemic disease) ในฟาร์มสกุรสว่นใหญ่ทัว่โลก (กิจจา อไุรรงค์, 2555) 

 เชือ้ PRRSV แบ่งสายพันธุ์ตามแหล่งท่ีพบเชือ้ครัง้แรกได้เป็นสอง genotype คือ สายพันธุ์ยุโรป 
(European type, EU หรือ Type I) แยกเชือ้ไวรัสได้ในปี พ.ศ. 2533 และสายพันธุ์อเมริกาเหนือ (North 
American type, NA หรือ Type II) แยกเชือ้ได้ในปี พ.ศ. 2535 ซึง่ในระยะต่อมาเชือ้ได้แพร่กระจายพบได้ทัว่โลก
ทัง้สองสายพนัธุ์ (OIE, 2015) โดยท่ีไวรัสทัง้สอง genotype มีล าดบักรดอะมิโนท่ีแตกต่างกนัประมาณร้อยละ 40 
(Hanada et al., 2005) ในปี พ.ศ. 2549 มีรายงานพบการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์อเมริกาเหนือเป็น 
subtype ใหม่คือสายพนัธุ์จีน (CH) หรือท่ีรู้จกัในช่ือ Highly pathogenic PRRSV (HP-PRRSV) (Tian et al., 
2007) ท าให้สกุรทกุช่วงอายท่ีุติดเชือ้มีอาการไข้สงู มีจุดเลือดออกตามตวั และอตัราตายสูง เป็นสาเหตุให้สกุรใน
ประเทศจีนมากกว่า 2 ล้านตวัตายจากการติดเชือ้ HP-PRRSV และมีรายงานการระบาดไปยงัอีกหลายประเทศ
รวมทัง้ประเทศไทย (Nilubol et al., 2012, Jantafong et al., 2015) สร้างความเสียหายต่ออตุสาหกรรมการเลีย้ง
สกุรทัว่โลก ส าหรับในประเทศไทยสามารถแยกเชือ้นีไ้ด้ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2539 ซึง่เป็นเชือ้สายพนัธุ์อเมริกาเหนือ 
เมื่อมีการศึกษาย้อนหลงัพบมีการระบาดของโรคตัง้แต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา (Damrongwatanapokin et 
al.,1996) และยังคงมีรายงานการระบาดของเชือ้ทัง้สองสายพันธุ์จนถึงปัจจุบัน (Tun et al., 2011, 
Thanapongtharm et al., 2014) โดยพบประมาณร้อยละ 14 ของจ านวนสกุรทัง้ประเทศ (Jantafong et al., 
2015) 

เชือ้ PRRSV เป็นไวรัสขนาดเลก็ ชนิดมีเปลือกหุ้ม (envelop) สารพนัธุกรรมเป็นชนิดอาร์เอน็เอ ความยาว 
15 กิโลเบส เป็นชนิดสายบวก (positive strand) จดัอยู่ใน Order Nidovirales family Asteriviridae genus 
Asterivirus สารพนัธุกรรมของไวรัสประกอบด้วย 9 open reading frame (ORF) โดยท่ี ORF1a และ 1b เป็นยีน
ท่ีท าหน้าท่ีสร้างเอ็นไซม์ท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมจ านวนของไวรัส ซึง่ได้แก่  non-structural protein (nsp) 1 nsp1 

และ nsp2-nsp8 จะสร้างโดยยีน ORF1a ส่วนโปรตีน nsp9-nsp12 จะสร้างโดย ORF 1b ตามล าดบั และ 
ทางด้าน 3’ ของจีโนมเป็นยีนท่ีเป็นโครงสร้างของไวรัส ซึง่ประกอบด้วยโปรตีนโครงสร้างรอง (minor structural 
protein) ชนิดท่ีมีการ glycosylated ประกอบด้วย GP2a GP3 และ GP4 ซึง่สร้างจากยีน ORF2a ORF3 และ 
ORF4 ตามล าดบั และโปรตีนชนิดท่ีไมมี่การ glycosylated คือ E protein ท่ีมีความส าคญัในด้านการท าให้ติดเชือ้ 
(infectivity) สร้างจากยีน ORF2b ส่วนโปรตีนโครงสร้างหลกั (major structural protein) ประกอบด้วย GP5 ซึง่
เป็นชนิดท่ีมีการ glycosylated และโปรตีนชนิดท่ีไม่มีการ glycosylated คือ M protein และ nucleocapsid N 



 

protein หรือนิวคลีโอโปรตีน (nucleoprotein ,NP) ซึง่จะสร้างจากยีน ORF5 ORF6 และ ORF7 ตามล าดบั 
(Music and Gagnon, 2010)  

ยีน ORF7 เป็นยีนอนุรักษ์ (conserve) ใน PRRSV ทัง้สองสายพันธุ์มีล าดบันิวคลีโอไทด์เหมือนกัน
ประมาณ 35.5 เปอร์เซน็ต์ (%)(Ren et al., 2010) โดยจะมีล าดบับางบริเวณท่ีมีความจ าเพาะของแต่ละสายพนัธุ์ 
(Nelson et al., 1993) ดงันัน้ในการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธี RT-PCR ท่ีต าแหน่งยีน ORF7 (Han et al., 2012) 
หรือการใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีท่ีจ าเพาะ (Meulenberg et al., 1998, Yang et al., 1999) จึงสามารถระบุ
สายพนัธุ์ของไวรัสได้ ยีนนีท้ าหน้าท่ีสร้างนิวคลีโปรตีนท่ีมีล าดบักรดอะมิโนยาวประมาณ 123 และ 128 กรดอะมิ
โนใน PRRSV-NA และ PRRSV-EU ตามล าดบั มีน า้หนกัประมาณ 15 กิโลดาลตนั (kDa) (Music and Gagnon, 
2010) โปรตีนนีจ้ะถกูสร้างขึน้มาประมาณ 40 % ของโปรตีนทัง้หมด (Ren et al., 2010) มีความเป็นแอนติเจนสงู  
โดยสามารถตรวจพบแอนติบอดีได้หลงัสกุรติดเชือ้ประมาณ 1 สปัดาห์ (Chrpin et al., 2012, Kittaworanrat et 
al., 2013) ดงันัน้ ยีนนีจ้งึเป็นยีนท่ีมีความส าคญัในการตรวจวินิจฉัยโรค การศกึษานีม้ีจุดประสงค์เพ่ือสร้างรีคอม
บิแนนท์พลาสมิดยีน ORF7 ของ PRRSV ทัง้สองสายพนัธุ์รวมทัง้สายพนัธุ์จีน โดยใช้เทคนิค recombinant DNA 
ศกึษาการแสดงออกของรีคอมบิแนนท์ยีน ORF7 ใน Escherichia coli เพ่ือผลิตรีคอมบิแนนท์นิวคลีโอโปรตีนของ 
PRRSV (rNP-PRRSV) ส าหรับพฒันาเป็นชดุทดสอบ ELISA เพ่ือใช้ในการวินิจฉยั รวมทัง้การส ารวจและเฝ้าระวงั
โรค PRRS ซึง่จะช่วยลดความสญูเสียและลดผลกระทบจากการระบาดของโรคได้ นอกจากนีย้งัลดงบประมาณ
ของประเทศในการสัง่ซือ้ชดุทดสอบโรคนีใ้นแตล่ะปี 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

ไวรัสพีอาร์อาร์เอส (PRRSV) 

 ตวัอย่างเนือ้เย่ือบดสกุรป่วยตายท่ีให้ผลบวกตอ่ PRRSV ด้วยวิธี RT-PCR สายพนัธุ์อเมริกาเหนือ NP-
01/2011(PRRSV-NA) สายพนัธุ์จีน KK/2007 (PRRSV-CH) และ สายพนัธุ์ยโุรป Lelystad (PRRSV-EU) ซึง่เป็น
สายพนัธุ์อ้างอิง น ามาท าการเพาะแยกเชือ้ในเซลล์เพาะเลีย้ง MARC-145 โดยใช้อาหารเลีย้งเซลล์ MEM ท่ีมี 5% 
fetal bovine serum บ่มในตู้บ่มเซลล์ท่ีมี CO2 5% ท่ีอณุหภมูิ 37 oC เม่ือเซลล์เพาะเลีย้งเกิด cytopathic effect 
(CPE) ประมาณ 80% ท าการแยกไวรัสออกจากเซลล์ โดยการน าเซลล์ไปแช่แข็งท่ี -70oC และละลายท่ีอณุหภมู ิ
37oC โดยท าซ า้สองรอบเพ่ือให้เซลล์แตกอย่างสมบรูณ์ น าไปป่ันท่ีความเร็ว 3000 รอบ/นาที (rpm) ท่ีอณุหภมู ิ
4oC นาน 15 นาที แยกสว่นใสเก็บรักษาท่ีอณุหภมูิ -70oC ส าหรับใช้ในการทดลอง 

การสกัดสารพันธุกรรม (RNA) 

 น าน า้เลีย้งเซลล์ท่ีมีไวรัสมาท าการสกัดสารพนัธุกรรม (RNA) ด้วยชุดสกัด E.Z.N.A® Viral RNA kit 
(Omega, U.S.A.) โดยเติมน า้เลีย้งเซลล์ 150 ไมโครลิตร (l) ใน lysis buffer 560 l ท่ีมี carrier RNA 5.6 l 
ผสมให้เข้ากนั บ่มท่ีอณุหภูมิห้อง 5-10 นาที เติม ethanol 350 l ผสมให้เข้ากัน เติมสารละลายทัง้หมดใน 
HiBind RNA column ป่ันท่ีความเร็ว 10000 rpm นาน 15 วินาที เติม VHB buffer 500 ul น าไปป่ันท่ีความเร็ว 
10000 rpm นาน 15 วินาที ป่ันล้างด้วย RWB buffer 500 l 2 รอบ และป่ันเพ่ือก าจดั ethanol ให้หมดท่ี 12000 



 

rpm นาน 2 นาที จากนัน้เติม DEPC-treated water 50 l ป่ันท่ีความเร็ว 12000 rpm นาน 1 นาที เก็บ RNA ท่ี
สกดัได้ท่ี -70oC เพ่ือใช้เป็น RNA ต้นแบบ (RNA template) ตอ่ไป 

การสังเคราะห์ complementary DNA (cDNA) 

น า RNA template มาท าการสงัเคราะห์ cDNA แล้วท า reverse transcription โดยใช้ ImProm-II™ 

reverse transcriptase (RT) (Promega, U.S.A.) โดยปฏิกริยา reverse transcription ปริมาตรรวม 20 l 
ประกอบด้วย RNA template 10 l, random hexamer primer 20 pM, RT 1l, dNTP mix 10 mM และ MgCl2 
25 mM โดยกระบวนการ reverse transcription ท่ีอณุหภูมิ 25oC นาน 5 นาที ตามด้วยอณุหภูมิ 42oC นาน 1 
ชัว่โมง แล้วหยดุการท างานของ RT ท่ีอณุหภมูิ 70oC เป็นเวลา 15 นาที เก็บ cDNA ท่ีได้ท่ี -20oC  

การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมไวรัสด้วยวิธี polymerase chain reaction (PCR)  

ท าการออกแบบ primer โดยน าล าดบันิวคลีโอไทด์ยีน ORF7 ของ PRRSV สายพนัธุ์อ้างอิงอเมริกาเหนือ 
VR2332 สายพนัธุ์อ้างอิงยโุรป Lelystad และ PRRSV อื่นๆ ท่ีมีรายงานใน GenBank มาท าการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม BioEdit V7.2 (Tom Hall Pharmaceuticals Inc.) ท าให้ได้ primer ดงัตารางท่ี 1 ท าการเพ่ิมปริมาณ 
cDNA template ด้วยวิธี PCR โดยใช้ชดุ AccuPrime™ Pfx DNA polymerase (Life Technologies, U.S.A.) ใน
ปฏิกริยา PCR ปริมาตรรวม 50 l ประกอบด้วย cDNA 5 l, primer mix 20 M, dNTP mix 10 mM, Pfx 
polymerase 2.5 unit, MgSO4 50 mM และ 1x PCR buffer โดยท า PCR ประกอบด้วยขัน้ตอน Initiation ท่ี
อณุหภมูิ 95oC นาน 2 นาที จ านวน 1 รอบ ตามด้วยขัน้ตอน denaturation ท่ีอณุหภมูิ 95oC นาน 30 วินาที 
ขัน้ตอน annealing ท่ีอณุหภมูิ 56oC นาน 30 วินาที และขัน้ตอน extension ท่ีอณุหภมูิ 68oC นาน 45 วินาที โดย
ท าปฏิกิริยาทัง้หมด 35 รอบ และขัน้ตอนสดุท้าย final extension ท่ีอณุหภมูิ 68oC นาน 5 นาที จากนัน้น า PCR 
product ไปตรวจสอบด้วยวิธี gel electrophoresis  

การสร้างพลาสมิดรีคอมบแินนท์นิวคลีโอโปรตีน 

ท า PCR product ให้บริสทุธ์ิโดยใช้ชดุ FavorPrep™ Gel/PCR purification Mini kit (FAVORGEN, 
Taiwan) โดยตดัแถบ PCR product จากแผ่นเจล แล้วเติม gel lysis buffer FASF 500 l น าไปอุน่ท่ีอณุหภมู ิ
55oC ประมาณ 5-10 นาที จนเจลละลาย น าไปเติมใน FADF column ป่ันท่ี 10000 rpm นาน 1 นาที ป่ันล้างด้วย 
washing buffer 750 l นาน 1 นาที และป่ันเพ่ือก าจดั ethanol เป็นเวลา 3 นาที เติม elution buffer 40 l ทิง้ไว้ 
2 นาที แล้วน าไปป่ัน 2 นาที เก็บ PCR product ท่ี elute ออกมาท่ีอณุหภมูิ 4oC หรือ -20oC 

น า PCR product ทีผ่านการท าให้บริสทุธ์ิแล้วมาสร้างรีคอมบิแนนท์พลาสมิด โดยเช่ือมตอ่ (ligation) 
เข้ากบัพลาสมิด Champion™ pET101 directional TOPO (Life Technologies, U.S.A.) ในอตัราสว่น 1:1 โดย
ใช้ PCR product 2 ng และพลาสมิด 1 l คอ่ยๆ คนด้วยไปเปตทิป แล้วบ่มท่ีอณุหภมูิห้องนาน 10 นาที เม่ือครบ
เวลาน าไปแช่ในน า้แข็ง ท าการย้าย (transform) พลาสมิดเข้าสูโ่ฮสท์ Escherichia coli สายพนัธุ์ One Shot® 
TOP10 โดยใช้พลาสมิด 3 l เติมในหลอดท่ีมี E. coli คอ่ยๆ คนด้วยไปเปตทิป แล้วแช่ในน า้แข็ง 30 นาที จากนัน้
ท า heat-shock ในน า้อุน่ท่ีอณุหภมูิ 42oC เป็นเวลา 30 วินาที และแช่ในน า้แข็งทนัที แล้วเติม S.O.C. media 250 
l น าไปบ่มท่ีอณุหภมูิ 37oC เขย่าท่ี 200 rpm เป็นเวลา 1 ชัว่โมง จากนัน้น า E. coli มาท าการเลีย้งใน agar plate 
ท่ีมียาปฏิชีวนะ ampicillin 100 g/ml น าไปบ่มท่ีอณุหภมูิ 37oC ข้ามคืน ท าการคดัเลือกโคลน โดยเลือกโคลนท่ี



 

เป็นโคโลนีเด่ียว น าไปตรวจสอบการ transform ด้วย PCR โดยใช้ primer T7 (ตารางท่ี 1) ใช้ชดุ GoTaq® Green 
master mix (Promega, U.S.A.) ท าปฏิกิริยา PCR เช่นเดียวกบัขัน้ตอนการเพ่ิมปริมาณสารพนัธุกรรม ซึง่ได้
กลา่วมาแล้ว ยกเว้นในขัน้ตอน extension และ final extension ท าท่ีอณุหภมูิ 72oC  

การโคลนยีน ORF7 ของ PRRSV 

น าเชือ้ E. coli โคลนท่ีให้ผลบวกตอ่การตรวจด้วยวิธี PCR มาท าการเพาะเลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้ LB 
broth ท่ีมียาปฏิชีวนะ ampicillin 100 ug/ml น าไปบ่มท่ีอณุหภมูิ 37oC ข้ามคืน ท าการเก็บโคลนใน 15% 
glycerol และเก็บรักษาท่ี -70oC เพ่ือเป็นสตอ็กเชือ้ อีกสว่นหนึง่ท าการป่ันเก็บตะกอนเซลล์ แล้วน าไปสกดัพ
ลาสมิดด้วยชดุ NucleoSpin® Plasmid (Macherey-Nagel, Germany) โดยเติม resuspension buffer A1 250 
l และ lysis buffer A2 250 l ผสมให้เข้ากนั บ่มท่ีอณุหภมูิห้อง 5 นาที แล้วเติม neutralization buffer 300 l 
ป่ัน 10000 rpm นาน 10 นาที เก็บสว่นใสเติมใน NucleoSpin® Plasmid column น าไปป่ัน 10000 rpm นาน 1 
นาที ป่ันล้างด้วย wash buffer AW และ wash buffer A4 น าไปป่ันเพ่ือก าจดั ethanol ท่ีความเร็ว 10000 rpm 
นาน 2 นาที เติม buffer AE 50 l เพ่ือท าการ elute พลาสมิดออกมา โดยป่ันท่ีความเร็ว 10000 rpm นาน 1 นาที 
น าพลาสมิด rNP-PRRSV ท่ีได้ไปวดัความเข้มข้นด้วยเคร่ือง NaNo Drop™ (Thermo Life Technologies, 
U.S.A.) เก็บรักษาพลาสมิดท่ีอณุหภมูิ -20oC เพ่ือน าไป transform และศกึษาการแสดงออกของยีนตอ่ไป 

การแสดงออกของยีน ORF7 ของ PRRSV 

น าพลาสมิด rNP-PRRSV มาท าการ transform เข้าสูโ่ฮสท์ E. coli สายพนัธุ์ BL21 (DE3) ด้วยวิธี heat-
shock เช่นเดียวกบัขัน้ตอนการสร้างพลาสมิด ท าการเลีย้งเซลล์ใน LB broth และ 1% glucose ท่ีมียาปฏิชีวนะ 
ampicillin 100 g/ml น าไปบม่ท่ีอณุหภมูิ 37oC ข้ามคืน เก็บท่ี 4oC เพ่ือเป็นสตอ็กเชือ้ น าสตอ็กเชือ้มาเจือจางใน
อตัราสว่น 1:20 ใน LB broth โดยมียาปฏิชีวนะ ampicillin 100 g/ml และ 1% glucose น าไปบ่มท่ีอณุหภมู ิ
37oC เขย่าท่ีความเร็ว 200 rpm นาน 2 ชัว่โมง ท าการกระตุ้นการแสดงออกยีน ORF7 ให้มีการสงัเคราะห์ rNP-
PRRSV โดยใช้ isopropyl--D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) ท่ีความเข้มข้น 0.1 และ 0.5 mM บ่มท่ี
อณุหภมูิ 25oC เขย่าเชือ้ท่ีความเร็ว 100 rpm บ่มข้ามคืน เม่ือบ่มครบเวลา ป่ันเก็บเซลล์ท่ีความเร็ว 3000 rpm ท่ี
อณุหภมูิ 4oC นาน 30 นาที เก็บตะกอนเซลล์แช่แข็งท่ี -20oC เพ่ือน าไปสกดัโปรตีนและท าให้บริสทุธ์ิตอ่ไป 

การท าให้ rNP-PRRSV มีความบริสุทธ์ิ 

ท าการสกดัแยก rNP-PRRSV และท าให้บริสทุธ์ิด้วยชดุ ProBond™ Purification System (novex® Life 
Technologies, U.S.A.) ท าให้บริสทุธ์ิในสภาวะ native โดยเติม native binding buffer ในหลอดท่ีมีตะกอนเซลล์ 
แช่หลอดในน า้แข็งและท าให้เซลล์แตกอย่างสมบรูณ์ด้วยการ sonicate สลบักบัการหยดุเป็นช่วงๆ เพ่ือป้องกนั
การเกิดความร้อน ป่ันแยกตะกอนท่ีความเร็ว 3000 rpm ท่ี 4oC นาน 20 นาที เก็บสว่นใส น าไปเติมใน column ท่ี
มี ProBond™ Nickel-Chelating resin ผสมให้เข้ากนัเป็นเวลา 60 นาที ป่ันแยก resin ความเร็ว 2000 rpm ท่ี 
4oC นาน 1 นาที เติม washing buffer ผสมให้เข้ากนั แล้วป่ันล้าง ท าซ า้ 4 รอบ เติม elusion buffer เก็บโปรตีนท่ี 
elute ออกมาทกุๆ มิลลิลิตร (fraction) จนหมด column เก็บรักษาโปรตีนท่ีอณุหภมูิ 4oC เพ่ือน าไปตรวจสอบ
ตอ่ไป 

 



 

การตรวจสอบ rNP-PRRSV ด้วย SDS-PAGE และ Western blot 

ตรวจสอบโปรตีนด้วยวิธี SDS-PAGE โดยการแยกโปรตีนใน 4-12% NuPAGE® Bis-Tris Mini Gels 
(novex® Life Technologies, U.S.A.) ด้วยกระแสไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ชัว่โมง น าเจลไปย้อมด้วย SimplyBlue™ 
SafeStain (novex® Life Technologies, U.S.A.) จะพบแถบโปรตีน rNP-PRRSV ท่ีขนาด 18 กิโลดาลตนั (kDa)  

การตรวจยืนยนัด้วยวิธี Western blot โดยหลงัจากแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าแล้ว ท าการย้ายแถบ
โปรตีนไปยงั nitrocellulose membrane นาน 1 ชัว่โมง แล้วน าไปย้อมด้วย WesternBreeze® Chromogenic 
Western Blot Immuno detection kit (novex®Life Technologies, U.S.A.) โดย block แผ่น membrane ด้วย 
blocking solution นาน 30 นาที ล้างด้วย wash solution 1 ครัง้และ น า้กลัน่ 1 ครัง้ นาน 5 นาที ตดัแผน่ 
membrane เป็นสองสว่น สว่นหนึง่เติมโมโนโคลนอลแอนติบอดี (MAb) ตอ่ 6x-histidine C-terminal (Life 
Technologies, U.S.A.) ท่ีเจือจาง 1:5000 อีกสว่นเติม MAb ท่ีจ าเพาะตอ่นิวคลีโอโปรตีนของ PRRSV 
(SDOW17) (Rural Technologies Inc., U.S.A) ท่ีเจือจาง 1:1500 บ่มนาน 1 ชัว่โมง ล้างด้วย wash solution 
และ น า้กลัน่ เติม anti-mouse alkaline phosphatase บ่มนาน 1 ชัว่โมง ล้างด้วย wash solution และ น า้กลัน่ 
และเติม substrate จะพบแถบ rNP-PRRSV สีมว่งเข้มตรงต าแหน่ง 18 kDa  

การตรวจสอบ rNP-PRRSV ด้วยวิธี ELISA 

หาค่าความเหมาะสมในการท าปฏิกริยาของแอนติเจนท่ีผลิตจาก rNP-PRRSV และแอนติบอดีโดยใช้ 

MAb ต่อ NP ของ PRRSV (SDOW17) และแอนติบอดีในซีรัมสกุรทดลองท่ีติดเชือ้ PRRSV-CH และซีรัมสกุร
ปลอดเชือ้ (sterile pathogenic free, SPF) ท่ีเก็บรักษาไว้ท่ีห้องปฏิบตัิการกลุ่มไวรัสวิทยา สถาบนัสขุภาพสตัว์
แห่งชาติ โดยน า rNP-PRRSV ทัง้สามชนิดมาเจือจาง ด้วย 0.05M carbonate buffer pH 9.6 ท่ีความเข้มข้น 0.25 
0.5 1.0 2.0 4.0 g/ml เติมลงในไมโครเพลทชนิด 96 หลมุ (Nunc-Immuno™ MaxiSorp™, Denmark) 50 
l/หลมุ บ่มท่ีอณุหภูมิ 37oC นาน 1 ชัว่โมง ล้างเพลทด้วย 0.05%PBS Tween-20 (PBST) 5 ครัง้ แล้วท าการ 
block เพลทด้วย 5% skim milk ใน 0.05% PBST 150 l/หลมุ บ่มท่ีอณุหภมูิ 37oC นาน 1 ชัว่โมง ล้างเพลท และ
เติม MAb ต่อ NP ของ PRRSV ท่ีเจือจางแบบ serial two fold dilution ใน blocking solution ตัง้แต่ 1:100 - 
1:102400 ส่วนซีรัมสกุรท าการเจือจางตัง้แต่ 1:40 - 1:160 เติมแอนติบอดีท่ีเจือจางแล้ว 100 l/หลุม บ่มท่ี
อณุหภูมิ 37oC นาน 1 ชัว่โมง ล้างเพลท 5 ครัง้ แล้วเติม anti-Mouse IgG HRP (Zymed, U.S.A.) ค่าความเจือ
จางท่ี 1:10000 ในเพลทท่ีเติม MAb และเติม anti-Swine IgG HRP (Sigma, U.S.A.) ค่าความเจือจางท่ี 1:5000 
ในเพลทท่ีเติมซีรัมสกุร 100 l/หลมุ บ่มท่ีอณุหภูมิ 37oC นาน 1 ชัว่โมง ล้างเพลท แล้วเติม TMB substrate 100 
l ทุกหลมุ บ่มท่ีอณุหภูมิห้อง 15 นาที และหยุดปฏิกริยาด้วย stop solution (1M H2SO4) 100 l ทุกหลมุ น าไป
วดัคา่ optical density (OD) ท่ีความยาวคลื่น 450 nm  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การเพิ่มปริมาณ RNA ของไวรัสด้วย PCR 

เพาะเลีย้ง PRRSV สายพนัธุ์ในท้องถ่ินได้แก่ PRRSV-NA (NP-01/2011) PRRSV-CH (KK/2007) และ
สายพนัธุ์อ้างอิงยุโรป Lelystad น ามาสกดั RNA และท าเป็น cDNA แล้วท าการเพ่ิมจ านวน cDNA ด้วยวิธี PCR 



 

โดยใช้ primer ท่ีออกแบบขึน้ (ตารางท่ี 1) ซึ่งเป็น primer ท่ีมีล าดบัเบสใกล้เคียงกับท่ีมีรายงานก่อนหน้า 
(Jittavisutthikul et al., 2008, Sagong et al., 2010) โดยมีการปรับเปลี่ยนเบสบางต าแหน่งให้ตรงกบัล าดบัเบส
ของ PRRSV ท่ีพบในประเทศท่ีรายงานใน GenBank มากท่ีสดุ รวมทัง้ได้เติมล าดบัเบส CACC ท่ีปลายด้าน 5’ 
ของ forward (F) primer เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในขัน้ตอนการเช่ือมต่อยีน ORF7 เข้ากบัพลาสมิด และช่วยบงัคบั
ทิศทางท่ีแน่นอนของชิน้สว่น DNA ในขัน้ตอนการท า PCR ใช้ Pfx polymerase ท่ีมีคณุสมบตัิเป็น proof reading 
เอ็นไซม์ และได้ PCR product ชนิดปลายทู่ (blunt end) ท่ีสามารถต่อเข้ากบัพลาสมิดเวกเตอร์ได้พอดี ท าให้ได้ 
PCR product ของยีน ORF7 ของ PRRSV-EU, PRRSV-NA และ PRRSV-CH ขนาด 384 369 และ 369 bp 
ตามล าดบั (รูปท่ี1)  

ตารางที่ 1 ล าดับ primer ที่ใช้ในการทดลอง 
Primer Sequence Product (bp) 

PRRS_US _ORF7_F 
PRRS_US _ORF7_R 
PRRS_EU _ORF7_F 
PRRS_EU _ORF7_R 
T7 F 
T7R 

5’-CACC ATG CCA AAT AAC AAC GGC A-3’ 
5’-TGC TGA GGG TGA TGC TGT-3’   
5’-CACC ATG GCC GGT AAA AAC CAG AG-3’ 
5’-ACT TGC ACC CTG ACT GGC G-3’  
5’-TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG-3’ 
5’-TAG TTA TTG CTC AGC GGT GG-3’ 

369 
 

384 
 

 

                               
รูปที่1 PCR amplification of PRRSV ORF7 gene.  
Lane 1 = 100 bp DNA marker, lane 2 = PRRS-EU, lane 3 = PRRSV-NA and lane 4 = PRRSV-CH 
การสร้างพลาสมิดรีคอมบแินนท์นิวคลีโอโปรตีน 

น า E. coli สายพนัธุ์ One Shot® TOP10 เลีย้งบน agar plate เชือ้ท่ีมีการ transform พลาสมิดจะมี
คณุสมบตัิดือ้ตอ่ยา ampicillin ท าให้เชือ้สามารถขึน้บนอาหารเลีย้งท่ีมียาปฏิชีวนะนีไ้ด้ พบวา่ ทัง้สามเชือ้มีโคโลนี
ขึน้ แสดงว่าขัน้ตอนการท า ligation และ transformation ส าเร็จ ซึ่งต่อไปจะเรียกช่ือทัง้สามพลาสมิดนีว้่า 
pET101/D/PRRSV-EU-ORF7, pET101/D/PRRSV-NA-ORF7 และ pET101/D/PRRSV-CH-ORF7 คดัเลือก
โคโลนีเดี่ยวทุกโคโลนี ตรวจสอบความถูกต้องของโคลนด้วย PCR โดยใช้ primer T7 ท่ีสามารถจบักบัล าดบัเบส
ในส่วนของพลาสมิดได้ พบว่า PCR product มีขนาดใหญ่ขึน้ตามท่ีคาดไว้ คือ PCR product ของรีคอมบิแนนท์ 
PRRSV สายพนัธุ์อเมริกาเหนือ (rNP-PRRSV-NA) และสายพนัธุ์จีน (rNP-PRRSV-CH) มีขนาด 645 bp และรี
คอมบิแนนท์ PRRSV สายพนัธุ์ยโุรป (rNP-PRRSV-EU) มีขนาด 660 bp ตามล าดบั (รูปท่ี 2-3) จากจ านวนโคลน

1        2         3           4 

384 bp 
369 bp 



 

ท่ีคดัเลือกไว้ พบว่า pET101/D/PRRSV-EU-ORF7 ให้ผลบวก 23 โคลนจาก 68 โคลน, pET101/D/PRRSV-NA-
ORF7 ให้ผลบวก 4 โคลนจาก 16 โคลน และ pET101/D/PRRSV-CH-ORF7 ให้ผลบวก 5 โคลนจาก 8 โคลน  

                                         
รูปที่ 2 Selected clone pET101/D/PRRSV-EU-ORF7 

                                        
รูปที่ 3 Selected clone pET101/D/PRRSV-CH-ORF7 (left) and pET101/D/PRRSV-NA-ORF7 (right)  

การแสดงออกของยีน ORF7 และการท าให้ rNP-PRRSV บริสุทธ์ิ 

น าโคลนท่ีให้ผลบวกด้วยวิธี PCR และท าให้อาหารเลีย้งเชือ้ขุ่นไปสกดัพลาสมิด และน าไป transform 
เข้าสู ่E. coli สายพนัธุ์ BL21 (DE3) พบวา่ การกระตุ้นพลาสมิดด้วย IPTG ท่ีความเข้มข้น 0.1 mM บ่มท่ีอณุหภูมิ 
25 oC เขย่าท่ี 100 rpm บ่มข้ามคืน เป็นสภาวะท่ีเหมาะสมท าให้มีการสงัเคราะห์ soluble rNP (รูปท่ี 4) และ
สามารถสร้าง rNP-PRRSV-NA, rNP-PRRSV-CH และ rNP-PRRSV-EU ได้ท่ีความเข้มข้น 0.74, 0.80 และ 0.43 
mg/ml ตามล าดบั (รูปท่ี 5-7) ผลจากการลดเมตาโบลิซมึของแบคทีเรียโดยการเลีย้งท่ีอุณหภูมิต ่า และใช้สาร
กระตุ้นท่ีความเข้มข้นต ่า ท าให้แบคทีเรียค่อยๆ สร้าง soluble โปรตีนออกมา ซึง่เมื่อท าให้เซลล์แตกโปรตีนจะ
สามารถละลายใน purified buffer ท าให้สกดัโปรตีนออกมาได้ง่าย โดยไม่ท าให้เสียโครงสร้าง เมื่อน าไปทดสอบ 
(protein activity test) พบวา่ท าปฏิกริยากบัแอนติบอดีได้ดี แตกตา่งจากรายงานของ Mulupuri และคณะ (2008) 
ซึง่การสร้างโปรตีนเป็นชนิด insoluble การสกดัและท าให้โปรตีนบริสทุธ์ิในสภาวะ denature ท าให้ต้องมีการคืน
สภาพของโปรตีน (refolding) เป็นผลให้มีความยุ่งยากมากขึน้ โดยบางครัง้โปรตีนอาจใช้งานไม่ได้เน่ืองจาก
สญูเสียสภาพอย่างถาวร 

 

                                       
รูปที่ 4 SDS-PAGE for rNP-PRRSV induce with IPTG different concentration at 25oC.  
Lane 1 = SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Standard, lane 2, 5 and 8 = non-induce, lane 3, 6 and 9 = 
induce 0.1 mM IPTG and lane 4, 7 and 10 = induce 0.5 mM IPTG. 

ในช่วงแรกของการศกึษา ได้ท าการกระตุ้นให้มีการสร้างโปรตีนด้วย 0.8 mM IPTG เขย่าท่ี 200 rpm บ่ม
ท่ี 37oC นาน 4 ชัว่โมง พบว่ามีการสร้าง rNP-PRRSV ออกมาจ านวนมาก แต่เป็นชนิด insoluble โปรตีน ซึง่เมื่อ

660 bp 

645 bp 

pET101/D/PRRSV-NA      pET101/D/PRRSV-CH   pET101/D/ PRRSV-EU 

1      2     3      4      5     6      7     8     9     10 

18 kDa 



 

ผ่านกระบวนการท าให้บริสทุธ์ิในสภาวะ denature แล้วน าไปเตรียมเป็นชุดตรวจ ELISA พบว่าท าปฏิกริยากับ
แอนตบิอดีได้ไมด่ี เป็นผลให้คา่ OD titer ต ่า และต้องใช้ rN-PRRSV ท่ีความเข้มข้นสงูมาก (ไมแ่สดงข้อมลู) ดัง้นัน้
การสร้างโปรตีนในสภาวะดงักล่าว จึงไม่เหมาะท่ีจะน ามาใช้ในการผลิต rN-PRRSV ส าหรับเตรียมชุดทดสอบ 
ELISA จากการศึกษา พบว่า pET101/D/PRRSV-CH-ORF7 และ pET101/D/PRRSV-NA-ORF7 มีการ
แสดงออกของยีนได้ดีกว่า pET101/D/PRRSV-EU-ORF7 ตามล าดบั (รูปท่ี 5-7) โดย pET101/D/PRRSV-EU-
ORF7 มีการแสดงออกของยีนได้ไม่ค่อยดี อาจเพราะสภาวะท่ีใช้ไม่ใช่สภาวะท่ีดีท่ีสดุในการกระตุ้นให้มีการสร้าง 
rN-PRRSV-EU แตเ่พ่ือความสะดวก จงึใช้สภาวะเดียวกนัทัง้สามพลาสมิดในการศกึษา 

การท าให้บริสทุธ์ิในสภาวะ native นิกเกิลไอออน (Ni2+) ท่ีเคลือบอยู่บน resin จะจบักบั 6x histidine ท่ี
ปลายด้าน C-terminal ของ rNP-PRRSV เมื่อท าการล้างโปรตีนอื่นจะถูกล้างออกไป ท าให้เหลือแต่ rNP-PRRSV 
ท่ีต้องการ และเม่ือเติม elution buffer ท่ีมี imidazole ความเข้มข้นสงู ซึง่จบักบั Ni2+ ได้ดีกวา่ rNP-PRRSV จะเข้า
มาจบัแทน ท าให้โปรตีนถูกชะออกมา การท าให้ rNP-PRRSV บริสทุธ์ิด้วยวิธีนีท้ าให้ได้โปรตีนท่ีมีความบริสทุธ์ิ
มากกวา่การท า partial purification (Jittavisutthikul et al., 2008)  

 

                                      
รูปที่ 5 SDS-PAGE purified rNP-PRRSV-NA  
Lane 1 = SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Standard, lane 2 = lysate, lane 3 = flow through, lane = 4-11 
wash 1-8 and lane = 12-16 elute 1-5 

              
รูปที่ 6 SDS-PAGE purified rNP-PRRSV-CH  
Lane 1 = SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Standard, lane 2 = lysate, lane 3 = flow through, lane 4-9 = 
wash 1-6 and lane 10-16= elute 1-7 

                  
รูปที่ 7 SDS-PAGE purified rNP-PRRSV-EU  
Lane 1 = SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Standard, lane 2 = lysate, lane 3 = flow through, lane 4-7 = wash 1-4 
and lane 8-16 = elute 1-9 

    1   2   3   4    5   6    7   8  9  10  11 12 13  14  15  16 

    1   2   3   4    5   6    7   8   9  10  11 12 13  14  15  16 

 1     2    3   4     5    6   7   8    9   10   11  12  13  14  15  16 

18 kDa 

18 kDa 

18 kDa 

36 kDa 



 

การตรวจสอบ rNP-PRRSV ด้วย SDS-PAGE และ Western blot 

ท าการตรวจสอบโปรตีนด้วย SDS- PAGE พบแถบโปรตีนท่ีตรงต าแหน่ง 18 kDa เมื่อเทียบกบัเชือ้ท่ี
ไม่ได้กระตุ้น (รูปท่ี 4) และเมื่อท าการตรวจยืนยนัด้วยวิธี Western blot พบว่าแอนติบอดีต่อ 6x histidine C-
terminal และ MAb SDOW17 ท่ีจ าเพาะตอ่นิวคลีโอโปรตีนของเชือ้ PRRSV สามารถท าปฏิกริยากบั rNP-PRRSV 
ท่ีอยู่บนแผ่นเมมเบรนได้ พบแถบสีม่วงเข้มท่ีตรงต าแหน่ง 18 kDa (รูปท่ี 8) ในการสร้างรีคอมบิแนนท์พลาสมิด
ปลายด้าน C-terminal ของ ORF7 ยีนจะเช่ือมต่อด้วยล าดบัเบสของ histidine ไว้ด้วย เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใน
การตรวจติดตามและในขัน้ตอนการท าให้โปรตีนบริสทุธ์ิ เมื่อมีการสร้าง rNP-PRRSV จึงมีส่วนของ histidine 6 
โมเลกลุติดมาด้วย ซึง่หนกัประมาณ 3 kDa ท าให้ขนาดของ rNP มีขนาดใหญ่กวา่เดิมท่ีขนาด 15 kDa  

 
         

                    
รูปที่ 8 Western blot analysis for rNP-PRRSV. 
rNP-PRRSV stain with anti-6x-histidine (C-terminal) antibody on panel A and anti-PRRSV nucleoprotein 
on panel B. Lane 1 = SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Standard, lane 2 = non-induce pET101/D/ PRRSV, 
lane 3 = induce pET101/D/PRRSV-NA, lane 4 = induce pET101/D/ PRRSV-CH, lane 5 = induce 
pET101/D/ PRRSV-EU. 

จากการศึกษาพบว่า ขนาดของ rNP-PRRSV-EU มีน า้หนักมากกว่า rNP-PRRSV-NA และ rNP-
PRRSV-CH เลก็น้อย ซึง่สอดคล้องกบัขนาดของ PCR product (รูปท่ี 1) และน า้หนกัโมเลกุลของ NP-PRRS-EU 
ตามรายงานของ Music และ Gagnon (2010) นอกจากนีย้งัพบว่า ในการตรวจด้วยวิธี SDS-PAGE และ 
Western blot ในสภาวะท่ีไม่เติมสาร reduce มีแถบ rNP-PRRSV ท่ีต าแหน่ง 18 และ 36 kDa (รูปท่ี 5-6 และ 8) 
และในสภาวะท่ีมีการเติมสาร reduce จะพบท่ีต าแหน่ง 18 kDa (รูปท่ี 7) ทัง้นี ้Wootton และ Yoo (2003) ได้
รายงานลกัษณะของนิวคลีโอโปรตีนของ PRRSV ว่ามีการรวมตวัเป็น dimer ด้วยพนัธะ disulfide ท่ีเช่ือมอยู่
ระหว่างโปรตีนสองโมเลกุล ท าให้โปรตีนมีขนาดใหญ่ขึน้เป็นสองเท่า ดงันัน้ การท า SDS-PAGE ในสภาวะท่ีไม่
เติมสาร reduce โปรตีนบางสว่นจึงยงัคงจบักนัเป็น dimer และในขัน้ตอนการเตรียมโปรตีนส าหรับการท า SDS-
PAGE มีการท าให้โปรตีนเสียสภาพด้วยการเติม sodium dodecyl sulfate (SDS) และต้มในน า้ร้อน จึงท าให้
สามารถพบ rNP-PRRSV ได้ทัง้สองขนาดในสภาวะท่ีไมเ่ติม reducing agent 

ทดสอบความใช้ได้ของ rNP-PRRSV ด้วยวิธี ELISA  

จากการน า rNP-PRRSV ทัง้สามชนิดท่ีผลิตได้มาเป็นแอนติเจนส าหรับเตรียมชดุตรวจ ELISA พบวา่ rNP-
PRRSV-NA, PRRSV-CH และ PRRSV-EU ท่ีระดบัความเข้มข้น 4.00 g/ml สามารถท าปฏิกิริยาได้ดีกบั MAb ท่ี
จ าเพาะตอ่นิวคลีโอโปรตีน ได้คา่ OD สงูสดุ ท่ีคา่ความเจือจาง 1:1600 1:6400 และ 1:400 ตามล าดบั (รูปท่ี 9)  

18 kDa 

1    2       3     4      5            1     2      3      4     5 B A 

Anti-6x-histidine (C-terminal) Anti-PRRSV nucleoprotein 

36 kDa 



 

 

     

      
รูปที่ 9 ELISA OD titer of rNP-PRRSV antigen with monoclonal antibody against PRRSV nucleoprotein 

และเม่ือน าชดุตรวจ ELISA ท่ีเตรียมขึน้ไปทดสอบซีรัมสกุรทดลองท่ีติดเชือ้ PRRSV-CH (positive 
control) และซีรัมสกุรปลอดเชือ้ (sterile pathogenic free, SPF) (negative control) พบวา่ positive control ท่ี
คา่ความเจือจาง 1:40 ทัง้ rNP-PRRSV-NA และ rNP-PRRSV-CH ให้คา่ OD titer สงูกวา่ rNP-PRRSV-EU สว่น 
ใน negative control ให้คา่ OD titer ต ่าทัง้สามแอนติเจน แสดงวา่แอนติเจนท่ีผลิตได้ทัง้สามชนิดไมท่ าให้เกิด
ปฏิกริยาไมจ่ าเพาะ (non-specific) เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งแอนติเจน พบวา่ ใน positive control rNP-PRRSV-
CH ให้คา่สงูกวา่ rNP-PRRSV-NA เน่ืองจากมีความจ าเพาะสงูตอ่แอนติบอด ี ขณะท่ี rNP-PRRSV-NA ได้คา่สงู
เน่ืองจากเป็นไวรัสที่อยู่ใน genotype เดียวกนั สว่น rNP-PRRSV-EU ให้คา่ต ่าเน่ืองจากเป็นไวรัสที่อยู่ตา่ง 
genotype ซึง่แสดงให้เหน็วา่แอนติเจนทัง้สามชนิดนีม้ีความจ าเพาะตอ่สายพนัธุ์สงู (รูปท่ี10 ) 

 

   



 

   

   
รูปที่ 10 ELISA OD titer of rNP-PRRSV antigen with infected swine serum and normal serum 

 

สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาครัง้นีพ้บว่า สามารถสร้างรีคอมบิแนนท์พลาสมิด rNP-PRRSV ได้ส าเร็จ และสามารถ
กระตุ้นให้มีการแสดงออกของยีน ORF7 ด้วยการสร้าง rNP-PRRSV ออกมาเป็นจ านวนมาก ซึง่โปรตีนท่ีผลิตได้นี ้
เป็นชนิด soluble โปรตีน ท าให้สกดัออกมาได้ง่ายโดยไม่ท าให้โปรตีนเสียโครงสร้าง มีความใกล้เคียงกบันิวคลีโอ
โปรตีนท่ี PRRSV สร้างขึน้หลงัจากสกุรมีการติดเชือ้ จะเห็นได้จากเมื่อน าไปเตรียมเป็นชุดทดสอบ ELISA และ
น าไปตรวจซีรัมสกุรท่ีติดเชือ้ PRRSV สามารถท าปฏิกริยาได้ดีกบัแอนติบอดีท่ีมีอยู่ในซีรัม ดงันัน้ rNP-PRRSV ท่ี
ผลิตขึน้นี ้น่าจะสามารถใช้เป็นแอนติเจนส าหรับชดุทดสอบ ELISA เพ่ือใช้ตรวจแอนติบอดีตอ่ PRRSV จากสกุรใน
พืน้ท่ีได้ อย่างไรก็ตามชุดทดสอบ ELISA ซึ่งเตรียมจากแอนติเจนรีคอมบิแนนท์โปรตีนทัง้สามชนิด จะต้อง
ท าการศึกษาถึงความไว (sensitivity) และความจ าเพาะ (specificity) ก่อนน าไปใช้จริง ซึ่งจะท าการศกึษาใน
ขัน้ตอนตอ่ไป 
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การประเมินคุณภาพน า้นมดิบในถังนมรวมรายฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในเขตพืน้ที่บ้าน 
ห้วยเตย  จังหวัดขอนแก่น 

ศิริประภา ค าโคตร1/  สาทิส ผลภาค1/ ภทัทิรา จนัทร์อยู่จริง1/  ณฐัณิชา ศภุธีรารักษ์1/  ชญัญาภคั อบอุ่น1/ 

บทคัดย่อ 
ประเมินคุณภาพน า้นมดิบด้านองค์ประกอบน า้นม จ านวนเซลล์โซมาติกและจ านวนเชือ้จุลินทรีย์จาก

ถงันมรวมรายฟาร์มเกษตรกรรายย่อยจ านวน 20 รายในพืน้ที่บ้านห้วยเตย จงัหวดัขอนแก่น ระหว่างเดือนเมษายน 
2557 จนถงึเดือนมีนาคม 2558 ท าการเปรียบเทียบคณุภาพน า้นมดิบช่วง 6 เดือนก่อน(เดือนเมษายน  ถึงเดือน
กนัยายน 2557)และหลงัท าการแก้ไข(เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558) โดยช่วงหลังได้แนะน าวิธีแปล
ผลการวิเคราะห์คณุภาพน า้นมดิบให้แก่เกษตรกร พร้อมทัง้ให้แนวทางการแก้ไขเพื่อพฒันาคณุภาพน า้นมดิบ โดย
ใช้กราฟเส้นแสดงผลต่อเน่ืองรายเดือนเพื่อให้เห็นการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ ท าให้เกษตรกรเข้ าใจง่ายสามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ผลการศกึษาพบคณุภาพน า้นมดิบในช่วง 6 เดือนหลงั มีการเปล่ียนแปลง
ที่ดีขึน้เมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนแรก จากร้อยละของฟาร์มที่ค่าองค์ประกอบน า้นมดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามล าดบัดงันีค้่าไขมนัร้อยละ 80 เทียบกบัเดิมร้อยละ 60ค่าโปรตีนร้อยละ 90 เทียบกบัเดิมร้อยละ 40 ค่าเนือ้นม
ไม่รวมมันเนยร้อยละ100 เทียบกับเดิมร้อยละ 70 และเนือ้นมทัง้หมดร้อยละ 80 เทียบกับเดิมร้อยละ 30 จ านวน
เซลล์โซมาติก  ร้อยละ 90 เทียบกบัเดิมร้อยละ 90 จ านวนเชือ้จลิุนทรีย์ทัง้หมด(Standard Plate Count, SPC)และ
จ านวนเชือ้จลิุนทรีย์ทนร้อน(Laboratory Pasteurization Count, LPC)ร้อยละ 90 เทียบกบัเดิมร้อยละ 80 และ 90 
ตามล าดบั และจ านวนเชือ้จลิุนทรีย์โคลิฟอร์ม (Coliform count) ร้อยละ 80 เทียบกบัเดิมร้อยละ 70 โดยภาพรวม
หลังจากเกษตรกรได้รับค าแนะน าและน าไปปรับปรุงการจัดการฟาร์มโคนม คุณภาพน า้นมดิบได้แก่ ค่าไขมัน 
โปรตีน และเนือ้นมทัง้หมด มีการเปล่ียนแปลงที่ดีขึน้ ดงันัน้สามารถน ารูปแบบ(Model)นีไ้ปใช้เพื่อพฒันาคณุภาพ
น า้นมดิบให้แก่เกษตรกรกลุ่มอื่นได้ 

ค าส าคัญ : เกษตรกรรายย่อย คุณภาพน า้นมดบิ ถังนมรวมรายฟาร์ม บ้านห้วยเตย จังหวัดขอนแก่น 
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Assessment of bulk milk quality collected from small scale farmers in Huey Toei village, 
KhonKaen Province 

Siriprapha Khamkhote1  /Satis Pholpark1/  Pattira Chanyuching1  /Nutnicha Supatheeraruk1/ 
Chanyaphak Oboun1/

Abstract 

Assessment of bulk milk composition, somatic cell and bacterial contamination from 20 small 
scale dairy farms in Huay-Toei district was performed during April 2014 to March 2015.This  study was 
divided into 2 periods : the first period ( April to  September 2014 ) and the second period(October 
2014 to March 2015). Additional guidance on the second period namely : milk composition 
interpretation, monthly linear graph report , correction method were implemented to the farmer in order 
to monitor and solve the individual milk quality problem. The milk composition from the second period 
showed  improvement comparing to the first period regards percentage of farms that passed the 
standard level as follows: fat 80% from 60%, protein 90% from 40%, solid not fat 100% from 70% , 
total solids 80% from 30% somatic cell count 90% from 90%, standard plate count and laboratory 
pasteurization count 90% from 80% and 90% and coliform count 80% from 70%. Overall, after the 
farmers were advised to improve their farm management, the quality of raw milk composition:  fat, 
protein, and total solids had been obviously improved. This model can be utilize for the other to 
improve their milk quality. 

Keywords :small scale farmer, raw milk quality, bulk milk, HuayToeivillage,  KhonKaen Province 
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บทน า 
การเลีย้งโคนมให้ได้ผลผลิตน า้นมดิบที่มีคุณภาพนัน้ขึน้อยู่กับสุขภาพแม่โคต้องสมบูรณ์ การจัดการ

ฟาร์มมีประสิทธิภาพรวมทัง้การให้อาหาร และการปฏิบัติกับน า้นมโดยตรง (สุวิชัยและพรชัย, 2556)ส่วนใหญ่
เกษตรกรรายย่อยที่เลีย้งโคนมประสบปัญหาด้านคุณภาพน า้นมดิบ ซึ่งมีคุณภาพต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ (2553) และประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑ์
นมเร่ือง มาตรฐานการรับซือ้น า้นมโค(กรมปศสุัตว์, 2554) มีค่ามาตรฐานไขมนั โปรตีน เนือ้นมไม่รวมมันเนย เนือ้
นมทัง้หมด ดงันี ้3.35, 3.00, 8.25 และ 12.00 ตามล าดบั จากรายงานของ สภุาวดี และคณะ (2541) ศกึษาปัจจยั
ที่มีผลต่อค่าองค์ประกอบน า้นมของศูนย์รวบรวมนมดิบเอกชนในเขตภาคกลาง พบค่าเฉล่ียของร้อยละไขมัน 
โปรตีน เนือ้นมไม่รวมมันเนย และ เนือ้นมทัง้หมด 3.37, 3.00, 8.21 และ 11.49 รายงานของนัทธมน และคณะ 
(2557) พบค่าเฉล่ียของร้อยละไขมัน โปรตีน เนือ้นมไม่รวมมันเนย และ เนือ้นมทัง้หมด 3.61 , 2.96, 8.31 และ   
11.94 จากถงัรวบรวมนมของเกษตรกรรายย่อยในพืน้ที่มหาสารคามรายงานของเด่นพงษ์ (2557)ศกึษาคณุภาพ
น า้นมดิบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างปี 2549-2553 พบค่าเฉล่ียของร้อยละไขมัน โปรตีน 
เนือ้นมไม่รวมมนัเนย และ เนือ้นมทัง้หมด 3.65, 3.01, 8.36 และ 11.95 ตามล าดบั และรายงานของธีรพรรณ และ
ประสบพร(2551) พบว่าค่าองค์ประกอบน า้นมดิบโคนมรายฟาร์มจังหวดัพัทลุงปี 2548 ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ (2553)  เช่น ค่าร้อยละของโปรตีน เนือ้นมไม่รวมมนั
เนยและเนือ้นมทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 48.93, 43.76 และ 61.01(เปอร์เซ็นต์ที่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน)  

คุณภาพน า้นมของเกษตรกรรายย่อยในพืน้ที่บ้านห้วยเตย ตัง้แต่ช่วงเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือน
มีนาคม 2557  มีปัญหามากที่สุดคือร้อยละของเนือ้นมทัง้หมดและโปรตีน  คือ 60และ 50 ตามล าดับ ซึ่งต ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว เกษตรกรกลุ่มนีเ้มื่อ 20  ปีที่แล้วส่วนมากเคยเลิกเลีย้งโคนมกันไปเกือบหมด เพราะมี
ปัญหามากมายทัง้ด้านการจัดการอาหาร ด้านโรคและการให้ผลผลิตไม่คุ้มค่าการลงทนุ สมาชิกเหลือแค่ 4 ฟาร์ม 
แต่ปัจจุบนัมีสมาชิกเพิ่มขึน้เป็นทัง้หมด 20 ฟาร์ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึน้จากการขาย
นมที่มีคณุภาพดี ดังนัน้คณะผู้วิจัยจึงต้องการเข้าไปศึกษาวิจยัของฟาร์มโคนมในพืน้ที่บ้านห้วยเตย ซึ่งห่างจาก 
ศวพ.ขอนแก่น 15 กิโลเมตร เดินทางง่ายใช้เวลาไม่นาน โดยศกึษาข้อมลูคณุภาพน า้นมดิบย้อนหลงัของเกษตรกร
พืน้ที่ห้วยเตยจังหวัดขอนแก่นในช่วงเดือนเมษายน  2556 – เดือนมีนาคม 2557พร้อมน าเสนอข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ และชีแ้จงปัญหาที่เกิดขึน้ให้เกษตรกรกลุ่มสมาชิกทัง้ 20 ฟาร์ม และมีการจัดอบรมให้เกษตรกรรู้ขัน้ตอน
การเก็บตวัอย่างน า้นมดิบเพื่อส่งห้องปฏิบัติการให้ถกูต้องโดยคณะผู้วิจัยจดัส่งอปุกรณ์การเก็บตวัอย่างน า้นมดิบ
ให้ รวมทัง้แนะน าแนวทางแก้ไขปัญหาคณุภาพน า้นมดิบให้เกษตรกรทกุเดือนดงันัน้คณะผู้วิจยัจงึได้ศกึษาติดตาม
ค่าองค์ประกอบน า้นมดิบ จ านวนเซลล์โซมาติก และเชือ้จลิุนทรีย์ในถงันมรวมรายฟาร์มจากเกษตรกรรายย่อยใน
พืน้ที่บ้านห้วยเตย เป็นระยะเวลาหนึ่งปี โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 ช่วง เพื่อเปรียบเทียบว่าหลงัจากให้ค าแนะน า
วิธีการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรแล้ว คณุภาพน า้นมดิบของเกษตรกรจะมีการพฒันาไปในทิศทางใด 



อุปกรณ์และวิธีการ  
การเก็บตวัอย่าง  

เก็บตวัอย่างน า้นมดิบจากถงัรวมนมของเกษตรกรรายย่อยในพืน้ที่บ้านห้วยเตย จ านวน 20 ฟาร์ม ใช้ที่
ตกันมที่ผ่านการฆ่าเชือ้กวนน า้นมแต่ละถังให้เป็นเนือ้เดียวกนั สุ่มเก็บจากถงัทกุถงัของแต่ละฟาร์ม (แต่ละฟาร์ม
นมรีดตอนเช้าไม่เกิน 6 ถงั) เก็บฟาร์มละ 1 ตวัอย่าง เก็บตวัอย่างน า้นมดิบปริมาณ 100-200 มิลลิลิตร ใส่ขวดแก้ว
ที่ผ่านการฆ่าเชือ้ พร้อมติดรายละเอียด บรรจตุวัอย่างในถงุพลาสติก ปิดปากถงุให้แน่น ใส่ในกระติกน า้แข็ง  เก็บที่ 
1-5 องศาเซลเซียส  แล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน า้นมดิบ ศวพ.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ภายใน 2 ชัว่โมง 
การวิเคราะห์คุณภาพน า้นมดบิทางห้องปฏิบัติการ 

เตรียมตวัอย่างน า้นมดิบ โดยท า ten-fold dilution ด้วย 0.1 % peptone water เพื่อน าไปวิเคราะห์หา
จ านวนเชือ้จลิุนทรีย์ต่างๆดงันี ้

วิธีวิเคราะห์จ านวนเชือ้จุลินทรีย์ทัง้หมด(Standard Plate Count, SPC) โดยวิธี Pour plate 
(Laird et al., 2004) ดดูตวัอย่างน า้นมเจือจางที่ dilution  10-3 ถึง 10-5 อย่างละ 1 มิลลิลิตร ผสมกบัอาหารเลีย้ง
เชือ้ standard plate count agar (Oxiod,England) 15-20 มิลลิลิตร ท า 2 ซ า้ ทิง้ให้อาหารแข็งตวัแล้วบ่มในตู้บ่ม
เชือ้ 32 ±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ±3 ชั่วโมง นับจ านวนเชือ้เฉพาะ plate ที่มีเชือ้ 25-250 โคโลนี  ค านวณ
และรายงานผลเป็นจ านวนโคโลนีต่อมิลลิลิตร (cfu/ml)  

วิธีวิเคราะห์จ านวนเชือ้จุลินทรีย์ทนร้อน(Laboratory Pasteurization Count, LPC) โดยวิธี 
Pour plate(Frank and Yousef, 2004) น าตัวอย่างน า้นมอุ่นในอ่างน า้ควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ  62.8±0.5 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลาก าหนดน าตวัอย่างแช่ในน า้แข็งทนัทีเพื่อลดอณุหภมูิตวัอย่างให้เย็น
เหลือ 10 องศาเซลเซียสหรือต ่ากว่า  ดูดตัวอย่างน า้นมเจือจางที่ dilution  10-1ถึง 10-2 อย่างละ 1 มิลลิลิตร และ
ปฏิบตัิเช่นเดียวกบัวิธีวิเคราะห์จ านวนเชือ้จลิุนทรีย์ทัง้หมด 

 วิธีวิเคราะห์จ านวนเชือ้จุ ลินทรีย์โคลิฟอร์ม (Coliform)(Davidson et al., 2004) ดูด
ตัวอย่างน า้นมเจือจางที่ dilution  100 ถึง 10-2  อย่างละ 1 มิลลิลิตร ผสมกับอาหารเลีย้งเชือ้ Violet red bile 
lactose agar (Oxiod,England)15-20 มิลลิลิตร ท า 2 ซ า้ ทิง้ให้อาหารแข็งตวัแล้วเททบัด้วยอาหารเลีย้งเชือ้ชนิด
เดิมปริมาตร 3-5 มิลลิลิตร หลงัอาหารเลีย้งเชือ้แข็งตัวแล้วน าไปบ่มในตู้บ่มเชือ้ 37±1oC  เป็นเวลา 24±2 ชัว่โมง 
นับจ านวนเชือ้เฉพาะ plate ที่มีเชือ้ 15-150 โคโลนี  ค านวณและรายงานผลเป็นจ านวนโคโลนีต่อมิลลิลิตร 
(cfu/ml)  

วิธีวิเคราะห์หาจ านวนเซลล์โซมาติก ด้วยเคร่ืองตรวจนับเซลล์โซมาติกแบบอัตโนติ(FOSS 
Electric,Denmark) ตรวจสอบประสิทธิภาพเคร่ืองโดยท า Blind test และตรวจสอบความแม่นย าโดยท า FMA 
check ทกุครัง้ก่อนวิเคราะห์ตวัอย่าง อุ่นตัวอย่างน า้นมในอ่างควบคมุอณุหภูมิที่อณุหภมูิประมาณ 37-42 องศา
เซลเซียส  ประมาณ 10 -15 นาที ตามวิธีของคู่มือ Fossomatic 5000 (FOSS Electric, 1997)วิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยเคร่ืองตรวจนับเซลล์โซมาติกแบบอตัโนมตัิรายงานผลเป็นจ านวนเซลล์ต่อมิลลิลิตร (cells/ml)  

วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบน า้นม ได้แก่ ร้อยละของไขมนั โปรตีน แลคโตส เนือ้นมไม่รวมมัน
เนย และเนือ้นมทัง้หมด ด้วยเคร่ืองตรวจวิเคราะห์น า้นมอตัโนมัติ(FOSS Electric,Denmark)โดยเปิดเคร่ืองอย่าง



น้อย 2 ชั่วโมง   ตรวจสอบประสิทธิภาพเคร่ืองโดยท า Repeatability check ทุกครัง้ก่อนวิเคราะห์ตัวอย่าง อุ่น
น า้ยา Rinse solution เพื่อ Purge เคร่ืองก่อนวดัตวัอย่าง แล้วอุ่นตัวอย่างน า้นมในอ่างควบคมุอณุหภมูิที่อณุหภูมิ
ประมาณ 37-42 องศาเซลเซียส  ประมาณ 10 -15 นาที ตามวิธีของคู่มือ CombiFoss 6000 (FOSS Electric, 
2000)  วิเคราะห์ตวัอย่างด้วยเคร่ืองตรวจวิเคราะห์น า้นมอตัโนมตัิรายงานผลเป็นร้อยละ(%)  

การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพน า้นมดบิ 
วิเคราะห์ข้อมูลการกระจายตัวขององค์ประกอบน า้นมดิบ จ านวนเซลล์โซมาติก และจ านวน

เชือ้จลิุนทรีย์ในน า้นมดิบรายฟาร์มแต่ละเดือนโดยใช้ค่าสถิติ  Percentile พิจารณาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อ
ศกึษาคณุภาพน า้นมดิบที่เปล่ียนแปลงไปหลังการให้ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่และด าเนินการแก้ไขโดยเกษตรกร  
โดยเข้าร่วมประชมุประจ าเดือนกบัเกษตรกรเพื่อชีแ้จงผลหลงัการวิเคราะห์ แนะน าวิธีการแปลผลการวิเคราะห์และ
แนะน าวิธีการแก้ไขปัญหาต่อเกษตรกรโดยตรง สรุปและส่งรายงานผลวิเคราะห์รายเดือนแบบกราฟเส้น พร้อมท า
สญัลกัษณ์สีแดงของค่าที่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

ผลการทดลอง 
ผลการศกึษาวิเคราะห์คณุภาพน า้นมดิบ ที่เก็บจากถังนมรวมรายฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในพืน้ที่

บ้านห้วยเตย สมาชิก 20 ราย เก็บตัง้แต่เดือนเมษายน 2557 ถงึเดือนมีนาคม 2558 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของ
สินค้าเกษตร มกษ. 6003-2553  น า้นมโคดิบ (ส านักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2553)  
และประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเร่ือง มาตรฐานการรับซือ้น า้นมโค พ.ศ. 2554(กรมปศสุัตว์, 
2554) จากตารางที่1ผลการตรวจคุณภาพน า้นมดิบด้านองค์ประกอบน า้นม ระหว่างช่วง 6 เดือนแรก (เดือน
เมษายน ถึง เดือนกันยายน 2557)และ ช่วง 6 เดือนหลัง (เดือนตุลาคม  2557ถึง เดือนมีนาคม 2558) 
เปรียบเทียบร้อยละของฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและค่าเฉล่ียองค์ประกอบน า้นม ดงันี ้ค่าไขมัน 60 และ 80 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.47 และ 3.66  ค่าโปรตีน 40 และ 90 ค่าเฉล่ียร้อยละ 2.95 และ 3.76  ค่าเนือ้นมไม่รวมมันเนย 
70 และ 100 ค่าเฉล่ียร้อยละ 8.31 และ 8.69 และ ค่าเนือ้นมทัง้หมด 30 และ 80 ค่าเฉล่ียร้อยละ 11.78 และ 
12.34 

ผลการตรวจคณุภาพน า้นมดิบด้านเซลล์โซมาติกและเชือ้จุลินทรีย์ เปรียบเทียบร้อยละของฟาร์มที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน และค่าเฉล่ีย ช่วง 6 เดือนแรก และ ช่วง 6 เดือนหลัง ดังนี ้จ านวนเซลล์โซมาติก เท่ากันคือ 90 
และ 90 มีค่าเฉล่ีย 270,000  และ 230,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตรจ านวนเชือ้จุลินทรีย์ทัง้หมด 80 และ 90 ค่าเฉล่ีย 
585,297 และ 262,281 โคโลนีต่อมิลลิลิตร จ านวนเชือ้จลิุนทรีย์ทนร้อน 90 และ 90 ค่าเฉล่ีย 240 และ 85 โคโลนี
ต่อมิลลิลิตร และจ านวนเชือ้จลิุนทรีย์โคลิฟอร์ม 70 และ 80 ค่าเฉล่ีย 8,567 และ 5,267 โคโลนีต่อมิลลิลิตร 



ตารางที่ 1 ค่าร้อยละผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคณุภาพน า้นมดิบรายฟาร์มที่แยกรายเดอืน 

ปี เดอืน 
รายการทดสอบ1

ด้านองค์ประกอบน า้นม (%) (%) ด้านจลุินทรีย์(%) 

n Fat Protein SNF TS SCC SPC LPC Coliform 
2557 เมษายน  19 60 30 60 30 90 90 60 80 

2557 พฤษภาคม 18 60 40 80 40 90 90 100 70 

2557 มิถนุายน 12 60 60 80 30 80 80 100 60 
2557 กรกฎาคม 18 60 50 70 30 100 90 100 90 

2557 สิงหาคม 9 60 40 90 20 90 90 100 80 

2557 กนัยายน 18 - - - - 80 60 100 40 
คา่เฉลี่ย(%) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  6 เดือนแรก 

60 40 70 30 90 80 90 70 

2557 ตลุาคม 19 80 90 100 80 90 90 100 80 
2557 พฤศจิกายน 18 90 90 100 90 80 90 100 70 

2557 ธันวาคม 18 100 90 100 100 90 70 90 80 
2558 มกราคม 19 90 100 100 80 90 90 100 90 

2558 กมุภาพนัธ์ 19 80 90 100 80 90 100 100 90 

2558 มีนาคม  20 70 80 100 70 90 100 100 70 
คา่เฉลี่ย(%) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 6 เดอืนหลงั 

80 90 100 80 90 90 90 80 

คา่มาตรฐาน2 3.35 3.00 8.25 12.00 500,000 500,000 1,000 10,000 
คา่เฉลี่ย 6 เดอืนแรก 3.47 2.95a 8.31a 11.78a 270,000 585,297 240a 8,567 

SD  6 เดอืนแรก 0.73 0.21 0.20 0.74 273 2,767,434 655 14,788 
คา่เฉลี่ย 6 เดอืนหลงั 3.66 3.76b 8.69b 12.34b 232,000 262,281 85b 5,267 

SD6 เดอืนหลงั 0.56 0.28 0.25 0.73 166 1,330,298 532 10,644 
หมายเหต ุaและ bหมายถึงอกัษรที่ตา่งกนัในแนวตัง้เดียวกนัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต(ิp <0.05) 
n = จ านวนตวัอย่าง 
1 Fat = ไขมนั(%); Protein(%) = โปรตนี; Solids not fat(SNF)= เนือ้นมไม่รวมมนัเนย(%);Total solids(TS)= เนือ้นม
ทัง้หมด(%) 
Somatic cells count(SCC) = จ านวนเซลล์โซมาติก cells/ml); Standard plate count(SPC)= เชือ้จลุินทรีย์ทัง้หมด;
(cfu/ml) 
  Laboratory pasteurization count(LPC)= เชือ้จลุินทรีย์ทนร้อน(cfu/ml); Coliform= เชือ้จลุินทรีย์โคลิฟอร์ม(cfu/ml) 
- เคร่ืองช ารุดวดัค่าองค์ประกอบน า้นมดบิไม่ได้ 
2  (ค่ามาตรฐาน)มาตรฐานของสินค้าเกษตร มกษ. 6003-2553  น า้นมโคดบิ (ส านักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและ
อาหารแห่งชาต,ิ 2553)  และประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภณัฑ์นมเร่ือง มาตรฐานการรับซือ้น า้นมโค พ.ศ. 
2554(กรมปศสุตัว์, 2554) 



วิจารณ์ผล 
จากการเปรียบเทียบร้อยละของฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระหว่าง 2 ช่วง จากการศกึษาพบว่าในช่วง

หลงัร้อยละของฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของค่าองค์ประกอบน า้นมดิบ มีค่าร้อยละไขมนั โปรตีน เนือ้นมไม่รวม
มนัเนย และเนือ้นมทัง้หมด คือร้อยละ 80, 90, 100 และ 80 ตามล าดับ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสงูกว่าในช่วงแรก 
(ตารางที่ 1)และมีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.66, 3.76, 8.69 และ 12.34 ตามล าดับ สูงกว่า ช่วงแรก เป็นไปได้ว่า การ
แนะน าให้เกษตรกรเข้าใจการแปลผลการวิเคราะห์คุณภาพน า้นมดิบ ที่มีค่าองค์ประกอบน า้นม ได้แก่ ไขมัน 
โปรตีน เนือ้นมไม่รวมมนัเนย และเนือ้นมทัง้หมด แสดงว่าเกษตรกรได้น าความรู้ไปปรับปรุงการเลีย้งดูในการให้
อาหารแก่โคนม ค่าองค์ประกอบน า้นมดิบจะได้มาจากคุณค่าของอาหารที่ให้โคกิน ซึ่งขึน้อยู่กับสัดส่วนอาหาร
หยาบและอาหารข้นด้วย โดยพบว่าไขมนัได้มาจากสัดส่วนอาหารหยาบ ค่าโปรตีนมาจากสัดส่วนอาหารข้นที่มี
วตัถดุิบที่มีการย่อยสลายได้ดี เช่น กากถัว่เหลือง เมล็ดธัญญาพืช และค่าเนือ้นมทัง้หมดจะเพิ่มขึน้ได้เอง (วิโรจน์ , 
2546และ สริุยะ, 2557)  

ส่วนค่าจ านวนเซลล์โซมาติก เป็นตัวบ่งชีข้องโรคเต้านมอักเสบ (ทัศนีย์ และคณะ , 2539 และ อรัญ, 
2554) พบว่าในช่วงหลังร้อยละของฟาร์มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเท่ากนักับช่วงแรก แต่ค่าเฉล่ียช่วงหลังลดต ่ากว่า
ในช่วงแรกแสดงว่าเกษตรกรสามารถจดัการสุขศาสตร์การรีดนมเช่น ก่อนรีดนมท าความสะอาดเต้านมและใช้ผ้า
เช็ดเต้านมตัวละ 1 ผืน เพื่อป้องกันโคนมไม่ให้ติดเชือ้จากโคนมที่เป็นโรคเต้านมอกัเสบ และเจ้าหน้าที่รับนมของ
ศนูย์รวบรวมน า้นมดิบตรวจ CMT  ทุกถงั เพื่อตรวจหาการเกิดโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ เกษตรกรจะ
ได้น าข้อมลูไปตรวจหาและคดัแยกโคนมที่เป็นโรคเต้านมอกัเสบ  

การปนเปือ้นของเชือ้จุลินทรีย์ในน า้นมดิบ เช่น จ านวนเชือ้จุลินทรีย์ทัง้หมด จ านวนเชือ้จลิุนทรีย์ทนร้อน 
และจ านวนเชือ้จลิุนทรีย์โคลิฟอร์มในช่วงหลังผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงกว่าช่วงแรก เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ swab เชือ้
จากอปุกรณ์รีดนมในฟาร์มที่พบเชือ้จลิุนทรีย์ทัง้หมดสงูเกินมาตรฐาน พบว่าแหล่งที่มีจ านวนเชือ้จุลินทรีย์ทัง้หมด
มากที่สดุคือยางไลเนอร์ และวาล์วควบคมุท่อลมอากาศ นอกจากนีย้งัพบว่าอปุกรณ์และเคร่ืองมือรีดนมไม่สะอาด 
มีคราบน า้นมติดอยู่ในขอบฝาถังนมและถังรีดนมล้างไม่สะอาดเพราะหลังจากส่งนมแล้วไม่ล้างถังทันที ซึ่ง
สอดคล้องกบัรายงานของศิริเกศ และคณะ(2548) ที่เกษตรกรขาดการดแูลอปุกรณ์และเคร่ืองรีดนม ขัน้ตอนการ
รีดนมและความสะอาดตวัโคนมท าให้เชือ้จลิุนทรีย์สงู และจ านวนเชือ้จลิุนทรีย์โคลิฟอร์มสงูเกินมาตรฐาน แสดงว่า
ในน า้นมดิบมีการปนเปือ้นของมูลโค เน่ืองจากไม่ล้างหรือเช็ดเต้านมให้สะอาดก่อนรีดนม ดังนัน้เจ้าหน้าที่ได้
แนะน าเร่ืองความสะอาดโครีดนม อุปกรณ์และเคร่ืองรีดนม ขัน้ตอนการรีดนม สภาพโรงเรือน ซึ่งมีผลต่อการ
ปนเปือ้นเชือ้จลิุนทรีย์ในน า้นมดิบ เกษตรกรได้ท าตามค าแนะน า และพบว่าเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดี  
รูปแบบรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน า้นมดิบที่น าเสนอโดยรูปแบบกราฟเส้น เกษตรกรน าผลวิเคราะห์ค่า
องค์ประกอบน า้นมดิบที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการจดัการฟาร์มรวมถงึปรับสูตรอาหารข้นและสัดส่วนอาหารหยาบ 
ส่วนผลวิเคราะห์จ านวนเชือ้จุลินทรีย์ในน า้นมดิบ เกษตรกรน าไปแก้ปัญหาเร่ืองความสะอาด ตัง้แต่ตัวโคนม 
อปุกรณ์รีดนมและขัน้ตอนการรีด ผลการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ท าให้คณุภาพน า้นมดิบของเกษตรกรดีขึน้  



สรุปและข้อเสนอแนะ 
คณุภาพน า้นมดิบของเกษตรกรรายย่อยในพืน้ที่บ้านห้วยเตย ช่วง 6 เดือนหลังมีคุณภาพดีขึน้ เพราะ

ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่แนะน าให้เกษตรกรแปลผลการวิเคราะห์น า้นมดิบ และ
เกษตรกรน าข้อมูลจากห้องปฏิบัติการไปพัฒนาคุณภาพน า้นมดิบของฟาร์มตนเองได้  โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าร่วม
ประชมุกบักลุ่มเกษตรกรทุกเดือนช่วยชีแ้นะให้ทราบปัญหาและวิธีการแก้ไขให้แก่เกษตรกร เกษตรกรยอมรับและ
เปิดใจฟังค าแนะน า โดยที่เจ้าหน้าที่จะไม่สัง่หรือบังคบัให้เกษตรกรท า แต่ให้เกษตรกรเห็นและแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง การศกึษาครัง้นีจ้ะบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ต้องใช้เวลาและความเข้าใจซึง่กนัและกนั มีการแลกเปล่ียนความรู้
จากทัง้สองฝ่าย  และรูปแบบรายงานควรท าแบบที่เกษตรกรเข้าใจและสามารถน าข้อมูลไปจัดการฟาร์มท าให้
คณุภาพน า้นมดิบดีขึน้ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 
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