
วิธีการเตรียม Viral transport media (VTM)

Viral Transportation Media คืออาหารท่ีใชส้ ำาหรบัการเก็บตวัอยา่งสง่ตรวจท่ีไดม้าจากการ swab
เพ่ือขนสง่ตวัอยา่งสง่ตรวจไปยงัหอ้งปฎิบตัิการ ซึง่เป็นอาหารท่ีไมส่ง่เสรมิใหเ้ชือ้เกิดการเจรญิเติบโต แตย่งั
คงรกัษาใหเ้ชือ้ ไวรสั แบคทีเรยี ยงัคงมีชีวิตอยู ่วตัถปุระสงคห์ลกัของการใช ้VTM เพ่ือขนสง่และรกัษา
ตวัอยา่งสง่ตรวจใหมี้สภาพใกลเ้คียงดัง้เดิมใหม้ากท่ีสดุ

การเลือกเตรยีม VTM ใหเ้หมาะกบัตวัอยา่งท่ีเพาะเลีย้ง

1.   ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากมนษุย์  

อาหารเพาะเลีย้งท่ีเหมาะสมและสามารถหาซือ้ไดง้า่ยอีกชนิดหนึ่งไดแ้ก่ Eagle Minimum 
Essential Medium (E-MEM) นอกจากนีย้งัสามารถเตรยีมไดเ้องเพ่ือใหมี้ความเหมาะสมในการเก็บ
ตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการ swab จากลำาคอและจมกู ดงันี ้

- เติม veal infusion broth 10 ก. และ bovine albumin fraction V 2 ก. ใน sterile distilled water 400 
มล.

- เติม gentamicin sulfate solution (50 มก./มล.) ปรมิาตร 0.8 มล. และ amphotericin B (250 มก./มล.)

- ทำาใหป้ลอดเชือ้โดยการกรอง (filtration)

2.   ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากสตัว์  

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดแ้นะนำาอาหารเพาะเลีย้ง 2 สตูรท่ีเหมาะสมกบัการเพาะเลีย้ง
ตวัอยา่งท่ีไดม้าจากสตัว ์ไดแ้ก่ Medium 199 เพ่ือเก็บและขนสง่ตวัอยา่งจ ำาพวก clinical specimens ไปยงั
หอ้งปฏิบตัิการ และอาหาร glycerol-based medium ซึง่เหมาะสำาหรบัเก็บตวัอยา่งท่ีไมส่ามารถเก็บรกัษา
ในอณุหภมิูต ำ่าไดใ้นทนัที อาหารสตูรดงักลา่วสามารถเก็บรกัษาตวัอยา่งไดน้านยิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัตอ้งเพิ่ม
เติมในสว่นของ Antibiotics และ Antifungals เพ่ือลดความเสี่ยงในการปนเป้ือนอีกดว้ย อยา่งไรก็ตาม 



Antibiotics และ Antifungals จะเสื่อมประสิทธิภาพหากถกูเก็บไวใ้นอณุภมิู >4 ˚C หรอื freeze and thaw 
cycles ดงันัน้จงึควรเติมลงไปในอาหารก่อนท ำาการเก็บตวัอยา่งเพ่ือคงประสิทธิภาพไวน้ั่นเอง

 Transport medium 199
Medium 199 ท่ีประกอบดว้ย 0.5% bovine serum albumin (BSA)
1. ในอาหาร 1 ลติร จะตอ้งเติม 

- benzylpenicillin (2 x 106 IU/litre) 
- streptomycin (200 mg/litre) 
- polymyxin B (2 x 106 IU/litre) 
- gentamicin (250 mg/litre) 
- nystatin (0.5 x 106 IU/litre)
- ofloxacin hydrochloride (60 mg/litre) 
- sulfamethoxazole (0.2 g/litre) 

2. ทำาใหป้ลอดเชือ้โดยการกรอง (filtration) และแบง่ใส่ 1.0–2.0 ml ใน screw-capped tubes

 PBS-Glycerol transport medium
1. เตรยีม Phosphate-buffered saline (PBS):

- NaCl 8g 
- KCl 0.2g 
- Na2HPO4 1.44g
- KH2PO4 0.24g 
- เติม Distilled water ใหมี้ปรมิาตร 1 ลติร

2. นึ่งฆา่เชือ้ (Autoclave) PBS และ ผสมกบั sterile glycerol ในอตัราสว่น 1:1 (ใหมี้ปรมิาตร 1 
ลิตร)
3. ใน 1 ลติรของ PBS/glycerol จะตอ้งเติม: 

- benzylpenicillin (2 x 106 IU/litre) 
- streptomycin (200 mg/litre) 
- polymyxin B (2 x 106 IU/litre) 
- gentamicin (250 mg/litre) 
- nystatin (0.5 x 106 IU/litre) 
- ofloxacin hydrochloride (60 mg/litre)
- sulfamethoxazole (0.2 g/litre)

4. แบง่ใสใ่น cryovial tube และเก็บไวใ้นอณุภมิู -20 ˚C อยา่งไรก็ตามอาหารสตูรดงักลา่ว
สามารถเก็บไวใ้นอณุภมิู 4 ˚C ไดใ้นช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เพียง 48-96 ชั่วโมง หรอืเก็บไวท่ี้อณุภมิูได ้1-2 วนั



อ้างองิจาก:  World Health Organization. (2006). Collecting, preserving and shipping specimens 
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