
ห้องปฏิบัติการวิจัยวัณโรค 
 
ความสําคัญและท่ีมา 

วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และเป็นปัญหามากขึ้นเน่ืองจากเช้ือวัณโรคดื้อยา นอกจากน้ี 
มักพบการติดเช้ือวัณโรคในผู้ป่วยท่ีมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาทิ โรคเอดส์ ห้องปฏิบัติการวิจัยวัณโรค หน่วยวิจัย
ชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเชื้อวัณโรคโดยอาศัยวิธีทางจุลชีววิทยาและชีววิทยาโมเลกุล 
ทิศทางงานวิจัยด้านวัณโรค แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนาวิธีการตรวจสอบยาต้านวัณโรคและศึกษากลไก
การดื้อยา 2) การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยและวัคซีน และ 3) การศึกษาระบาดวิทยาและความหลากหลายของ 
สายพันธ์ุเช้ือวัณโรคในประเทศไทย 

 
สถานภาพปัจจุบัน 
1) การพัฒนาวิธีการตรวจสอบยาต้านวัณโรคและกลไกการด้ือยา มุ่งพัฒนาวิธีการตรวจคัดกรองแบบ high 
throughput สําหรับสารยับย้ังเอนไซม์ท่ีมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเช้ือวัณโรค และอาจมีคุณสมบัติเป็น
เป้าหมายยาต้านวัณโรค นอกจากน้ียังมีการพัฒนาวิธีทดสอบความไวของยาภายในเซลล์แมคโคฟลาจ โดยทําการ
พัฒนาสายพันธ์ุเช้ือวัณโรคร่วมกับการใช้ยีนเรืองแสงสีเขียว (Green fluorescence protein: GFP) 
 
2) การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยและวัคซีน มุ่งพัฒนา Mycobacterium bovis BCG สายพันธ์ุ auxotroph เพ่ือ
ใช้เป็น vaccine delivery system ท่ีไม่มียีนดื้อยา และพัฒนาใช้โปรตีนท่ีจําเพาะกับเช้ือวัณโรคในการพัฒนาชุด
ตรวจวินิจฉัยวัณโรค นอกจากน้ีมีการพัฒนาใช้องค์ความรู้จากการศึกษากลไกการดื้อยาเพ่ือพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยเช้ือ
ดื้อยา 
 
3) การศึกษาระบาดวิทยาและความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อวัณโรคในประเทศไทย ได้พัฒนาวิธีการเพ่ือศึกษา
ระบาดวิทยาและความหลายหลายทางพันธุกรรมของสายพันธ์ุต่างๆ ของเช้ือวัณโรคในประเทศไทย โดยมุ่งเน้น
การศึกษาเช้ือวัณโรคสายพันธ์ุปักก่ิงท่ีพบระบาดมากในเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดท้ังความเก่ียวข้อง
ระหว่างเช้ือกับการเกิดโรค และการศึกษา host-pathogen interaction และ genetic susceptibility ของ host 
เพ่ือนําไปสู่องค์ความรู้ท่ีจะใช้พัฒนาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาวัคซีน การทํานายประสิทธิภาพของวัคซีน  
การทํานายการเกิดโรค ตลอดจนการรักษาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  
 
งานวิจัยท่ีประสบความสําเร็จ ปี 2555-2556 
บทบาทของเอนไซม์ 16S rRNA dimethyltransferase (ksgA) ต่อการด้ือยาคลาริโทรมัยซินในเชื้อวัณโรค
(Mycobacterium tuberculosis) 

นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยวัณโรค หน่วยวิจัยชีวโมเลกุลทางการแพทย์ ร่วมกับ ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบความสําเร็จในการศึกษาบทบาทของเอนไซม์ 16S rRNA dimethyltransferase (ksgA) 
ต่อการดื้อยาคลาริโทรมัยซินในเช้ือวัณโรค ยาคลาริโทรมัยซิน (clarithromycin, CLR) ซ่ึงเป็นยากลุ่มแมคโครไลด ์
(macrolide) ใช้รักษาโรคติดเช้ือท่ีเกิดจากเชื้อมัยโคแบคทีเรียส่วนใหญ่ ยกเว้นเช้ือวัณโรคท่ีดื้อต่อยาน้ีโดยธรรมชาติ  
มีค่าความเข้มข้นของการยับย้ังต่ําสุด [minimum inhibitory concentration (MIC)] เท่ากับ 8 - 16 µg/mL 
การศึกษาน้ีได้ทําการสร้างเช้ือวัณโรคกลายพันธ์ุ ท่ีไวต่อยาคลาริโทรมัยซิน โดยใช้วิธี transposon mutagenesis พบ
การกลายพันธ์ุท่ียีน ksgA ส่งผลให้เช้ือมีค่า MIC เท่ากับ 0.025 µg/mL ในทางกลับกันเม่ือใส่พลาสมิดท่ีมียีน ksgA 
ปกติกลับเข้าไปในเช้ือวัณโรคกลายพันธ์ุน้ี สามารถทําให้เช้ือกลับมาดื้อต่อยาคลาริโทรมัยซินได้เหมือนเดิม จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่ายีน ksgA มีบทบาทต่อการดื้อยาคลาริโทรมัยซินของเช้ือวัณโรค องค์ความรู้ท่ีได้ช่วยอธิบาย



กลไกการดื้อยากลุ่มแมคโครไลด์ของเช้ือวัณโรคและเป็นประโยชน์สําหรับการพัฒนาใช้ยาในกลุ่มน้ีสําหรับรักษาวัณโรค
ในอนาคต  
 
การพัฒนาวิธี high throughput screening assay สําหรับตัวยับย้ังเอนไซม์ Fructose-1,6-Bisphosphate 
Aldolase จากเชื้อวัณโรค  

นักวิจัยห้องปฏิบัติการวัณโรคได้พัฒนาปรับปรุงวิธีการทดสอบตัวยับย้ังท่ีมีผลยับย้ังเอนไซม์ Fructose-1,6-
bisphosphate aldolase (FBA) จากเช้ือวัณโรค ซ่ึงเอนไซม์ FBA อยู่ในวิถีไกลโคไลซีสและวิถีกลูโคนีโอเจเนซิส และ
เกี่ยวข้องกับเมบอลิซึมต่างๆ ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าเอนไซม์ FBA มีความสําคัญต่อ
เชื้อวัณโรค และเป็นเป้าหมายยาท่ีดีสําหรับพัฒนายาต้านเช้ือวัณโรค ผลจากการศึกษาท่ีได้น้ีจะมีประโยชน์สําหรับ
การศึกษาเป้าหมายยาเพ่ือออกแบบตัวยับยั้งต่อเอนไซม์ FBA ต่อไป 

การศึกษาความสัมพันธ์ของการเป็นวัณโรคกับลักษณะทางพันธุกรรมของคน  
นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยวัณโรคและนักวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทําการ 

ศึกษาทางระบาดวิทยาโมเลกุล เพ่ือหาสายพันธ์ุ (genotype) ของเช้ือวัณโรคในจังหวัดเชียงราย ร่วมกับการศึกษาหา
ความสัมพันธ์ของการเป็นวัณโรคกับลักษณะทางพันธุกรรมของคน พบว่าสายพันธ์ุท่ีพบในตัวอย่างคนไทยส่วนใหญ่
เป็นสายพันธ์ุ Beijing และสายพันธ์ุ EAI การทดสอบความสัมพันธ์ของเช้ือกับการก่อโรคในคนพบว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเพศชายมีโอกาสติดเช้ือวัณโรคมากกว่าเพศหญิง การติดเช้ือในคนท่ีมีอายุต่ํากว่า 46 ปี 
มักติดเช้ือวัณโรคสายพันธ์ุ modern Beijing นอกจากน้ี สายพันธ์ุ Beijing มีแนวโน้มทําให้เกิดโรคในเด็กมากกว่าสาย
พันธ์ุอ่ืนๆ เช่น สายพันธ์ุ EAI ท่ีมักพบการติดเชื้อในผู้ใหญ่ 
 
 



Tuberculosis Research Laboratory 
 
Overview 
 

Tuberculosis is still a public health problem in Thailand. The emergence of drug-
resistant Mycobacterium tuberculosis makes the control of tuberculosis more difficult.  
In addition, tuberculosis is the most common infectious disease found in 
immunocompromised hosts such as AIDS patients. The Tuberculosis Research Laboratory, 
Medical Molecular Biology Research Unit conducts researches involved in M. tuberculosis 
using the microbiological and molecular biological tools. Three main aspects of researches 
are as follows: (i) Development of anti-TB drug screening assays and study of resistance 
mechanisms, (ii) Development of diagnostic methods and vaccines, and (iii) epidemiological 
study and genetic diversity of M. tuberculosis in Thailand. 
 
Current status 
1) Development of anti-TB drugs screening assay and study of resistance mechanisms 

Research activities are focusing on developing high throughput screening assays for 
inhibitors of enzymes that are essential for M. tuberculosis and are potential to be drug target. 
In addition, the intramacrophage drug susceptibility assay is also developed by constructing 
the M. tuberculosis reporter strains containing the green fluorescence protein (GFP), of which 
the fluorescence signal can be measured from the bacterial cells. 
 
2) Development of diagnostic methods and vaccines 
 Research activities are focusing on construction of Mycobacterium bovis BCG 
auxotroph strain without antibiotic resistance markers for using as vaccine delivery system. 
For the diagnostic purpose, the serological methods using M. tuberculosis-specific proteins 
have been developed for rapid diagnosis of TB and latent TB infection. In addition, assays for 
detection of drug-resistant M. tuberculosis have been developed by using our knowledge 
from studying drug resistance mechanisms. 
 
3) Epidemiological study and genetic diversity of M. tuberculosis strains in Thailand 

Research aims to develop assays for genotyping of M. tuberculosis strains transmitted 
in Thailand. Studies are focusing on the M. tuberculosis Beijing genotype that is recently 
transmitted in Asia. Host-pathogen interaction and host genetic susceptibility are also 
conducted in order to gain a basic knowledge for further study in aspects of vaccine 
development, prediction of vaccine efficiency, and prognosis of disease and treatment 
outcome. 
 
 
Achievement 2012-2013 
The role of 16S rRNA dimethyltransferase (ksgA) on clarithromycin resistance in M. 
tuberculosis 
 With collaboration of TB Research Laboratory, KMITL, and Mahidol University, the 
role of 16S rRNA dimethyltransferase (ksgA) on clarithromycin resistance was successfully 
studied in M. tuberculosis. Clarithromycin (CLR), a macrolide drug, is used for treatment of 
mycobacterial infection, but not for tuberculosis, because M. tuberculosis is naturally 
resistant to this drug, with minimal inhibitory concentration (MIC) of 8 - 16 µg/ml. In this 
study, the CLR-susceptible mutants of M. tuberculosis were constructed by using the 
transposon mutagenesis. Analysis of one mutant identified the mutation at ksgA, with the 
MIC against CLR of 0.025 µg/ml. In contrast, introduction of the wild type ksgA into the 



mutant could restore the CLR-resistant phenotype. Our finding indicated the role of this gene 
on CLR resistance in M. tuberculosis. The knowledge gained from this study could explain 
the novel mechanism of intrinsic CLR resistance in M. tuberculosis and could be useful for 
development of new anti-TB drugs. 
 
Improvement of the high throughput screening assay for inhibitors of Fructose-1,6-
Bisphosphate Aldolase from Mycobacterium tuberculosis  

Researchers from TB Research Laboratory could develop a high throughput screening 
assay for identifying inhibitors of M. tuberculosis fructose-1,6-bisphosphate aldolase (FBA). 
FBA is a key enzyme in glycolysis and gluconeogenesis pathway and involves, directly or 
indirectly, in other metabolisms. Results from the study revealed that this enzyme is essential 
for M. tuberculosis and could be a potential target for new anti-TB drugs.  
 
Interaction study of host-pathogen genetic variations in tuberculosis  
 Researchers from TB Research Laboratory and National Institute of Health, Ministry 
of Public Health have epidemiologically studied the genotype of M. tuberculosis strains 
isolated in Chiang Rai Province, Thailand.  In addition, the relationship between tuberculosis 
and human genetic factors has also been investigated. Results revealed that M. tuberculosis 
Beijing and EAI strains were most commonly found in Thai population. Male was 
significantly more infected with M. tuberculosis than female. Modern Beijing strains were 
preferably caused disease in younger ages (< 46 years) whereas EAI strains were likely 
caused disease in older ages. 
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