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ขอแนะนําสําหรับผูเขยีน 
 

 วารสารชีวผลิตภัณฑ กําหนดออกปละ 2 ฉบับ คือ เดือนมีนาคมและกันยายน  
 

1. เรื่องที่จะนําลง 

1.1   ผลงานวิจัย (Research article) เปนการเสนอผลการวิจัยท่ีผูเขียนไดทําขึ้นเอง มีการกําหนด

ปญหาและวัตถุประสงคท่ีชัดเจน มีการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

อันนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ 

1.2   บทความทางวิชาการ (Technical article) เปนงานเขียนขนาดสั้น ซึ่งมีการกําหนดประเด็นท่ี

ชัดเจนโดยผูเขียนเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือของผูอ่ืนในลักษณะท่ีเปน

การวิเคราะห วิจารณ หรือเสนอแนวความคิดใหม ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการน้ันๆที่รวบรวม

ขอมูลความคิดเห็นและประสบการณ ของผูเขียน 

1.3 บทความปริทรรศน (Review article) คือบทความท่ีรวบรวมผลงาน หรือแนวคิดเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงโดยเฉพาะ ซึ่งเคยลงตีพิมพมาแลว นํามาวิเคราะห วิจารณ เพื่อใหเกิดความกระจางใน

เรื่องน้ันยิ่งขึ้น  

1.4   เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีคณะบรรณาธิการวารสารพิจารณาเห็นสมควร 

2. การจัดทําตนฉบับ 

2.1 ตนฉบับท่ีจะเผยแพรในวารสารชีวผลิตภัณฑตองไดรับการอนุมัติใหเผยแพรจากตนสังกัด  

และตองไมเปนเรื่องท่ีเคยเผยแพรหรืออยูระหวางการพิจารณาเพื่อเผยแพรในสื่ออ่ืน 

2.2 การพิมพผลงานทางวิชาการ 

2.2.1 ตัวพิมพ ใชตัวอักษร Angsana New แบบปกติ ขนาด 15 ชื่อหัวขอใหญ เชน ช่ือเรื่อง 

บทคัดยอ บทนํา อุปกรณและวิธีการ ผล วิจารณ สรุป กิตติกรรมประกาศ 

และ เอกสารอางอิง ใชตัวอักษรแบบหนา (Bold) ขนาด 17 สวนหัวขอยอย เชน คําสําคัญ 

ตาราง รูปภาพ เปนตน พิมพโดยใชตัวอักษรแบบหนา ขนาด 15  

2.2.2  กระดาษที่ใชพิมพ  ใชกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว จํานวนไมเกิน 10 หนา 

2.2.3  การเวนที่วางขอบกระดาษ  ดานบนท่ี 6.5 ซม. และดานซายท่ี 4.5 ซม. สวนดานขวาและ

ลางท่ี 1.5 ซม. 

2.2.4  การลําดับหนา   ใชหมายเลข 1,2,3…... ท่ีก่ึงกลางหนา ดานบน และใชตัวอักษรปกติ

ขนาด 15 
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2.2.5  ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ  จัดพิมพแยกหนาเฉพาะ และจัดวางหลังเอกสารอางอิง 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

• ตาราง ระบุเลขท่ีของตาราง (table number) ชื่อของตาราง (table title) หัวตาราง 

(table heading) และท่ีมาของตาราง (ถามี) ใหทําเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยท้ัง

ตาราง พิมพอยูในหนาเดียวกันท้ังหมด ถาตารางมีความยาวเกิน 1 หนา ใหพิมพสวน

ท่ีเหลือในหนาถัดไปโดยพิมพเลขท่ีตารางและตามดวยคําวา (ตอ) คําบรรยายตาราง

ใหเขียนไวดานบนของตาราง 

• รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ควรเปนภาพขาวดํา และทําเชนเดียวกับตาราง แตคําบรรยาย

ใหเขียนไวดานลาง 

2.2.6  การพิมพช่ือวิทยาศาสตรของส่ิงมีชีวิต ชื่อวิทยาศาสตรเปนไปตามการตั้งชื่อระบบ

ทวินาม (Binomial nomenclature) พิมพดวยตัวเอน เชน Escherichia coli ในกรณีไม

ระบุชื่อสปชีสหรือตองการกลาวถึงหลายสปชีส เชน Salmonella spp. 

3. ตนฉบับเพื่อพิจารณาเผยแพรในวารสารชีวผลิตภัณฑ 

3.1   จัดทําตนฉบับผลงานทางวิชาการ (original manuscript) และสําเนา  (photocopied 

manuscript) อีกจํานวน 3 ชุด พรอมแผนบันทึกไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส ที่ระบุ

รายละเอียดชื่อผลงาน ชื่อเจาของผลงาน  และท่ีอยูพรอมเบอรโทรศัพท 

3.2  สงตนฉบับท้ังหมดพรอมเอกสารนําสงถึง 

 กองบรรณาธิการวารสารชีวผลิตภัณฑ 

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130 

              โทรศัพท 0-4431-1476  ตอ 122, 123 โทรสาร 0-4431-5931 

3.3  ไมสงคืนตนฉบับ 

3.4  ตนฉบับท่ีสงใหพิจารณาจะมีใบตอบรับใหเจาของผลงาน และจะแจงผลการพิจารณาใหทราบ

ภายใน 2 เดือน 

3.5  ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในวารสาร เจาของผลงาน (เฉพาะชื่อแรก) จะไดรับ

วารสารชีวผลิตภัณฑ จํานวน 1 เลม พรอม reprint จํานวน 5 ชุด 

 4. การลําดับเรื่อง 

4.1 ช่ือเรื่อง (Title) ต้ังชื่อใหสั้นและสื่อความหมายไดดี  

4.2 ชื่อผูเขียนและผูรวมงาน (Author and co-workers) เขียนชื่อนามสกุลเต็มทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ วางก่ึงกลางใตชื่อเรื่อง พรอมท้ังสถานท่ีทํางานท่ีติดตอไดสะดวก พิมพเปน

เชิงอรรถ  
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4.3 บทคัดยอ (Abstract) สั้นไดเน้ือความคลุมเรื่องท้ังหมด โดยเฉพาะวัตถุประสงค วิธีการ และผล

การทดลองความยาวไมควรเกิน 15 บรรทัด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเขียนแยกหนา  

4.4 คําสําคัญ (Key words) คําหรือขอความสั้น ๆ ท่ีมีความหมายแสดงถึงความเปนไปของการ

ทดลองน้ัน ๆ ไมเกิน 5 คําสําคัญ โดยพิมพอยูใตบทคัดยอ 

4.5  เน้ือหา (Text) สําหรับผลงานวิจัยประกอบดวย 

4.5.1  บทนํา (Introduction) บรรยายถึงความเปนมาและวัตถุประสงค รวมท้ังควรมีการทบทวน

วรรณกรรม (literature review) ประกอบ 

 4.5.2  อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) ถาเปนการคิดคนขึ้นใหมควรอธิบายอยาง

ละเอียด แตถาเปนท่ีทราบกัน ควรเขียนในลักษณะอางอิงถึง ถาเปนชื่อการคาใหทําเปน

เชิงอรรถ 

 4.5.3  ผล (Results) บรรยายผลการทดลองใหเขาใจงาย อาจเสนอเปนตาราง รูปภาพ หรือ

กราฟ  พรอมคําบรรยายประกอบ  

 4.5.4  วิจารณ (Discussion) วิจารณถึงหลักการที่แสดงออกมาจากผลการทดลอง เพื ่อ

สนับสนุน หรือคัดคานทฤษฎีท่ีมีผูเสนอมากอน เพื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองและ

การตีความหมายของผู อ่ืน เนนถึงปญหาขอโตแยงในสาระสําคัญของเรื่องท่ีกําลัง

กลาวถึง และการนําผลไปใชใหเปนประโยชน 

 4.5.5  สรุป (Conclusion) เขียนใจความท่ีสําคัญและคุณคาของงานเพื่อผูอานเขาใจไดงายขึ้น 

 4.5.6  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ระบุแหลงสนับสนุนทุนวิจัย เครื่องมือ 

อุปกรณ และความชวยเหลือจากบุคคลตาง ๆ 

 4.5.7  เอกสารอางอิง (References)  

ก.  การอางอิงในเน้ือเรื่อง  

1.  วารสารหรือหนังสือ เม่ืออยูตนประโยค เชน นพพร (2539), Lin and Lee (1981) 

เม่ืออยูกลางหรือทายประโยค เชน (วิไลและคณะ, 2532; Kumakai et al., 1961) 

กรณี อางอิงเอกสารหลายเรื่องท่ีเขียนโดยผูแตงคนเดียวกันและปท่ีพิมพซ้ํากัน ให

ใช a b c หรือ d ตามหลังปที่พิมพสําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ และใช ก ข 

ค หรือ ง ตามหลังปท่ีพิมพ สําหรับเอกสารภาษาไทย เชน  เจือ และคณะ (2516ก),  

Katz (1984a) 

2.  บุคคลหรือขอมูลท่ีไมเคยลงพิมพมากอน ใหอางเฉพาะในเน้ือเรื่องเทาน้ัน ไมตอง

นําไปรวมในรายชื่อเอกสารอางอิง เชน .....similar results (Layton, R. B. and 
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Weathers, C. C., unpublished data), .....for other bacteria (Jones, A. X., personal 

communication) 

3.  เอกสารท่ีหนวยงานเปนผูจัดทํา ใหระบุชื่อหนวยงานเต็มในการอางถึงครั้งแรก 

และระบุชื่อยอท่ีเปนทางการหลังเครื่องหมายจุลภาค (,) การอางถึงครั้งตอไปให

ใชชื่อยอน้ัน กรณีท่ีไมมีชื่อยอ ใหระบุชื่อหนวยงานเต็มทุกครั้ง เชน (องคการ

รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ร.ส.พ., 2519)  

ข. การเขียนเอกสารอางอิงทายเรื่อง เริ ่มจากเอกสารอางอิงภาษาไทยเขียนเรียง

ตามลําดับพยัญชนะของผูเขียน เอกสารอางอิงภาษาอังกฤษเขียนเรียงลําดับชื่อสกุล

ตามดวยชื่อยอของผูเขียน 

1) วารสาร ระบุชื่อผูเขียน ตามดวยป ชื่อเรื่อง ชื่อยอวารสาร ปท่ี ฉบับท่ี และหนาท่ี

อางถึง  เชน 

สายพิณ ขุมทรัพย  สุรพล ขุมทรัพย และจาตุรนต พลราช  2544   การเจริญเติบโตของ

เซลล IFFA-3 ชนิดแขวนลอยในมีเดียมท่ีมีกรดอะมิโนและวิตามินผสม

สําเร็จ วารสารชีวผลิตภัณฑ 11(1-2): 27-35 

Johnson, R. H. and Collings, D. F. 1971. Transplacental infection of piglets with 

a porcine parvovirus. Res. Vet. Sci. 12: 570-572. 

กรณีอางอิงเอกสารหลายเรื่องท่ีเขียนโดยผูแตงคนเดียวกันและปท่ีพิมพซ้ํากัน ให

ใช a b c หรือ d ตามหลังปท่ีพิมพ สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ และใช ก ข ค 

หรือ ง ตามหลังปท่ีพิมพ สําหรับเอกสารภาษาไทย เชน   

Carter, G.R. 1963a. A discussion of recent developments relating to Pasteurella hemolytica 

with special reference to strains pathogenic for cattle. Can. Vet. J. 4(7): 

170–174.  

Carter, G.R. 1963b. Immunological differentiation of type B and E strains of 

Pasteurella multocida. Can. Vet. J. 4(3): 61–63. 

2) หนังสือ ระบุชื่อผูเขียน ปท่ีพิมพ ชื่อเรื่อง บรรณาธิการ (ถามีบรรณาธิการหลาย

คนใหอางทุกคน) ชื่อหนังสือ ครั้งท่ีพิมพ สํานักพิมพ เมืองท่ีพิมพ ประเทศ หนา

แรกและหนาสุดทายท่ีอางถึง สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ ถาอางเพียง 1 หนา ใช 

p. ถาอางอิงหลายหนาใช pp. เชน  

กองแผนงาน กรมปศุสัตว 2543 ขอมูลจํานวนปศุสัตวในประเทศไทย โรงพิมพ

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด กรุงเทพฯ หนา 81 
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ไพโรจน จวงพานิช  2520 โรคออยท่ีเกิดจากเชื้อรา ใน เกษม สุขสถาน และอุดม พูลเกษ 

บรรณาธิการ หลักการทําไรออย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรุงเทพฯ 

หนา 141-145 

Office International des Epizooties. 2000. Principles of Veterinary Vaccine 

Production. In Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 4th 

ed. OIE. Paris, France. p. 42. 

Dutta, S. K., Shankarappa, B. and Mattingly-Napier, B. 1991. Antigenic analysis of 

Ehrlichia risticii isolates. In Plowright, W., Rossdale, P. D., Wade, J. F. (ed.), 

Equine Infectious Diseases VI Proceedings of the Sixth International Conference 

7-11 July 1991. R&W Publication (Newmarket) Limited. Suffolk, UK. 

pp. 61-65. 

Van Oirschot, J. T. 1986. Hog Cholera. In Leman, A. D. (ed.), Diseases of 

Swine, 6th ed. Iowa State University Press. Iowa. pp. 293-297. 

3) เว็บไซต ระบุชื่อผูเขียน ปท่ีพิมพ ชื่อเรื่อง ชื่อหนังสือ (ถามี) แหลงท่ีมาและวันท่ี

เขาถึง เชน 

จันทรา แปนตุม  จุฑาพร ศรีวิพัฒน  วรวิทย แสงสิงแกว และพึ่งพิศ ดุลยพัชร 2541

อาหารจากข าวโพด คู มือสง เสริมการเกษตรท่ี  43   แหลง ท่ีมา 

http://www.ku.ac.th/agri/cornn/corn.htm  27 มีนาคม 2541 

Boscos, C. M. 2004.  Canine TVT: Clinical findings, Diagnosis and Treatment. The 

29th World Congress of the World Small Animal Veterinary 

Association. 6-9 October 2004. Rhodes, Greece. Available from 

http://www.vin.com/proceedings/Proceedings.plx [Accessed 10 January 2006]. 
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จากกองบรรณาธิการ 

 

กองบรรณาธิการมีความจําเปนตองรวมวารสารฉบับประจําป 2554 และ 2555 ไวเปนเลม

เดียวกันคือวารสารฉบับน้ี  เน่ืองจากในปที่ผานมาจํานวนผลงานของนักวิชาการที่ขอเผยแพร                 

ไมเพียงพอสําหรับการออกวารสารแตละฉบับตามเวลาที่กําหนดไว  อยางไรก็ตามแมวาวารสารจะ

ออกลาชาแตประโยชนจากเน้ือหาผลงานวิชาการในฉบับน้ียังเปนปจจุบันซึ่งนักวิชาการที่ทํางานใน

หองปฏิบัติการดานไวรัสและในพื้นที่สามารถใชเปนขอมูลในการดําเนินการตอยอดทางวิชาการได 

โดยเฉพาะเกี่ยวกับคุณสมบัติของไวรัสและวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 

กองบรรณาธิการขอเชิญชวนใหนักวิชาการไดอานและใชประโยชนจากผลงานตาง ๆ                 

ในฉบับน้ีรวมถึงสงผลงานวิจัย บทความดานวิชาการตลอดจนเกร็ดความรูตาง ๆ ที่จะเปนประโยชน

ตองานทางชีวภัณฑสัตวมาเผยแพรเพื่อวารสารฉบับตอๆไปจะไดออกตามกําหนด  

สําหรับรูปแบบวารสารฉบับน้ีเราไดปรับปรุงรูปเลมวารสารใหมีขนาดกะทัดรัดโดยลดขนาด

ของเลมและตัวอักษรใหเล็กลงเพื่อความเหมาะสมมากขึ้นสําหรับผูอาน และในฉบับตอไป                      

กองบรรณาธิการจะปรับปรุงสาระภายในเลมใหมีบทความสั้น ๆ และเพิ่มเติมเกร็ดความรูดาน                 

ชีวภัณฑสัตวและดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งเกิดจากทักษะและประสบการณของผูทํางานเปนเวลานาน

โดยมุงหวังใหผูอานไดรับประโยชนสูงสุด 

  

 

 ขอขอบคุณ 
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Immuno-detection of 12S subunits as the degradation products of 

foot and mouth disease virus 
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Abstract 

 

The 12S subunits are inactive antigens resulting from the degradation of 146S particles which are 

important immunogen in foot and mouth disease (FMD) vaccine production. The immuno-detection  of  

12S subunits was established in this study.  The 12S subunits were prepared by heat treatment method by 

incubating the purified 146S particles at 56 °C for 1 hour,  at this stage the 146S particles would be 

degraded into 12S subunits, then  the purification of 12S subunits was performed by using 5-25% sucrose 

density gradient ultracentrification.   An indirect ELISA and indirect sandwich ELISA  were used to detect 

the 12S subunits, it was found that the indirect sandwich ELISA demonstrated  high sensitivity when 

compared with indirect ELISA.  In conclusion, this method would be able to apply for the detection of 12S 

subunits in routine vaccine production. 

  

Key words: foot-and-mouth disease, ELISA, 12S subunits, 146S particles degradation 
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Introduction 

 

Foot and mouth disease (FMD) virus is a single-stranded RNA virus belonging to Picornaviridae 

family, genus Aphthovirus , it causes severe economic loss in cloven-hoofed animals.    For controlling the 

disease, regular prophylactic vaccination is recommended for immunization of cattle, sheep, goats and 

pigs.  To meet the standard requirement for vaccine production follow the guidance of the  Manual of  

Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, World Organization for Animal Health (OIE), 

FMD vaccine is recommended to be inactivated and purified virus which mainly consists of the whole 

particle of 146S (OIE, 2000).     

In Thailand, the FMD vaccines are produced by the Bureau of Veterinary Biologics (BVB), 

Pakchong, Nakhonratchasima. The vaccines are distributed over the country under the cold chain system 

such that the vaccines have to be maintained at 4OC to ensure the stability of 146S particles in the vaccines 

(Sangaprakhon and Limpananont, 2001; Anderson, 1983). It has been reported that 146S particles, an 

important immunogen    in the vaccine could be degraded into subunits (12S particles) if the vaccines’ 

temperature are elevated to be 25 – 37OC (Brown and Wild, 1966; Cartwright et al., 1980, Cartwright et 

al., 1982).   The immunogenicity of 12S subunits is very poor comparing to 146S particles (Crowther et 

al., 1995; Doel and Baccarini, 1981; Rweyemamu et al., 1979; Doel and Chong 1982). However, the 

quantification of 146S and 12S using monoclonal antibody in sandwich ELISA  has been reported by 

Crowther et al. (1995),  but the procedure for preparing and cloning the specific monoclonal antibodies is 

time consuming and laborious. In Thailand, no   specific method has been reported in determining the 

presence of 12S subunit particles which might be presented in viral culture fluid or routine vaccine 

manufacture process.   Recently, testing of final product of vaccine production is the potency test in target 

animals as cattle or pigs that might be indicated the reduction of immunogenicity of vaccine due to the 

degradation of 146S particles into 12S subunit. The vaccine  potency test is generally time consuming and 

expensive, in this regard, a new technology need to be developed and researched. Therefore, the objective 

of this study is to prepare the 12S subunits from 146S particle degradation and to establish a new technique 

for detecting 12S subunits by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using polyclonal antibodies. 
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Materials and methods 

 

Chemicals and reagents 

All chemicals and reagents were of analytical grade and used as received. Those purchased from 

Merck (Damstadt, Germany), were potassium di-hydrogen phosphate, sodium carbonate (anhydrous), 

sodium bicarbonate, sodium chloride, potassium chloride, di-sodium hydrogen phosphate,  tween 20,  3, 3’, 5, 5’-

tetra  methyl benzidine (TMB), hydrogen peroxide, sulfuric acid, citric acid. Skim milk was from Becton 

Dickinson and company (Difco, USA).  The concentration of those chemicals were used according to the 

assay protocol.    

Biological  reagents 

Purified 146S particles, guinea pig polyclonal anti-146S serum and anti-guinea pig peroxidase 

conjugate were generously supplied by BVB and Regional Reference Laboratory for foot and mouth disease 

in South East Asia (RRLFMD),  Department of Livestock Development, Pakchong, Nakornratchasima.  The 

working dilution of those biological reagents were used according to the assay protocol of BVB and 

RRLFMD.  

Preparation of 12S subunit particles 

Because 12S subunits are the degradation products of 146S particles by acidifying and heat 

treatment (Crowther et al., 1995), the degradation of 146S particles could be elevated at temperature higher 

than the storage temperature (Brown and Wild, 1966; Cartwright et al., 1980, Cartwright et al., 1982). This 

study, we determined  the exposure time and temperature in which 146S particles could be completely  

degraded  into 12S subunits and used this condition for preparing 12S subunits for further study.  The 

preparation of 12S subunit was described below; 

 50 µg/ml of purified 146S particles in 0.01 M phosphate bufferd saline , pH 7.6 were prepared. 

An aliquot of each 2 ml. was transferred  into twenty-four bottles in which they were separated into four 

sets. Six replications per each set were treated under different temperatures. They were 4OC, 25OC, 37OC 

and 56OC (Brown and Wild, 1966; Doel and Chong 1982; Rweyemamu et al., 1979). A 300 µl of each 

bottle was withdrawn at 1, 3, 6, 12, 18 and 24 hours, respectively. At different temperature treatment, 

sample at each sampling time point was pooled and loaded on 15-45% sucrose density gradient   

ultracentrification at 100,000 x g for 3 hours. The fractionated solutions were estimated by the UV 

detection spectophotometer  at  254 nm  (Bachrach et al.,1964),   the purified untreated 146S particles peak 
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was used  as a control and the decrease of 146S absorption peak in treated sample was defined as  

degradation of 146S particles into 12S subunits. The  exposure time and temperature in which no virus 

peak was observed by UV detection at 254 nm, would be used as the suitable condition for preparing 12S 

subunits. 

 Purification of 12S  subunit  particles 

There are two methods for 12S subunit purification; one is 5-15% sucrose density gradient  

ultracentification  method, the other is heat treatment of 146S particle before 5-15% sucrose density 

gradient  ultracentification method.   Both procedures were described below; 

 - Two milliliters of purified virus (146S) containing 8 µg virus was directly loaded on 5-25% 

sucrose density gradient and  ultracentrifugation  at 100,000x g for 10 hours. The gradient was fractionated 

0.5 ml from bottom, each fraction was diluted with carbonate buffer, pH 9.6 and would be used as  

untreated sample or control in both indirect  ELISA and indirect sandwich ELISA . 

  - Two milliliters of purified virus (146S) containing 8 µg virus was incubated at 56OC for 1 

hour. This treated sample was loaded on 5-25% sucrose density gradient, and ultracentrifugation at 

100,000 x g for 10 hours. The gradient was fractionated 0.5 ml from bottom, each fraction was diluted with 

carbonate buffer, pH 9.6 and used as treated sample in both indirect ELISA and indirect sandwich ELISA. 

Enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) technique for the detection of 12S subunits 

The appropriate ELISA method for 12S subunits detection was performed and compared with   

indirect ELISA and indirect sandwich ELISA . The technique could quantitatively in differentiating 12S 

subunit from 146S particles.  Procedure as described below. 

Indirect ELISA 

 50 µl of each diluted fraction of untreated 146S particles and 50 µl of each diluted fraction of 

degraded 146S particles which were supposed to be 12S subunits were separately coated into ELISA plate  

using carbonate/bicarbonate coating buffer, three replications per dilution. The plate was incubated at  

37OC for 2 hours. After washing with PBS, 50 µl of blocking solution containing 5% skim milk in ELISA  

diluent was added and incubated at 37OC for 1 hour. Plate was then washed and   50 µl of guinea pig anti-

146S solution was added and incubated at 37OC for 1 hour, wash with PBS, this step an excess of 146S 

antiserum was washed out. Then 50 µl of  anti-guinea pig immunoglobulin peroxidase conjugate solution 

was added, incubated at 37OC for 1 hour and washed with PBS. Then 100 µl of freshly prepared 
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chromogen-substrate solution containing TMB in citrate-acetate buffer and hydrogen peroxide were  

added. Leave the plate at room temperature for 20 min, then stopping solution of 50 µl of 0.1 N sulfuric 

acid was added in every wells. Absorbance values at 540 nm were measured by ELISA reader. The 

absorbance value of each fraction was determined and plotted versus the fraction withdrawn from the 

sucrose density gradient. 

Indirect sandwich ELISA 

ELISA plate was coated with 50 µl/well of rabbit anti146S serum in carbonate/bicarbonate 

buffer. Each diluted fraction of untreated 146S particles and each diluted fraction of degraded 146S 

particles   supposing to be 12S subunits was separately added into the coated plate,   three replications per 

dilution.   The plate was incubated at 37OC for 2 hours.  Plate was then washed with PBS, this step, an 

excess 12S subunits was washed out.    50 µl of guinea pig anti-146S solution was added and incubated at 

37OC for 1 hour. 50 µl of anti-guinea pig immunoglobulin peroxidase conjugate solution was added, 

incubated at 37OC for 1 hour, washed with PBS, then 100 µl of freshly prepared chromogen-substrate 

solution containing TMB in citrate-acetate buffer and hydrogen peroxide was added.  Leave plate at room 

temperature for 20 min, then add stopping solution of 50 µl of 0.1 N sulfuric acid in every wells.  

Absorbance values at 540 nm were measured by Multiskan ELISA reader. The absorbance value of each 

fraction was determined and plotted versus the fraction withdrawn from the sucrose density gradient.  

Dose-response correlation 

The correlation between the concentration of 12S subunits and their detection response was   

analyzed by liner regression method (R2) from indirect ELISA and indirect sandwich ELISA. 

The 12S subunits particles were prepared by heat treatment method (Crowther et al., 1995) using 

two milliliters of purified  146S particle containing 8 µg viral protein, it was incubated at 56OC for 1 hour  

in order to complete degradation into 12S subunit particles. This treated sample was divided into two 

portions, the first portion represented the high level of 12S subunits, the second portion represented the 

low level of 12S subunits by diluting with phosphate buffered saline at dilution ratio of 1:16. Both portions 

were purified by using 5-25% sucrose density gradient ultracentrification as method described in above 

paragraph.  The fraction sample was made 2 fold series dilution from 1:20 to 1:2560 respectively, using  

carbonate buffer, pH 9.6. Each series dilution was used as sample solution in both indirect ELISA and 

indirect sandwich ELISA. 
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  Take 50 µl of each series dilution of 12S high level and  50 µl of each series dilution of 12S 

low level was separately added into ELISA plate for indirect ELISA  and indirect sandwich ELISA as 

method described above. 

 

Results 

 

1. Preparation of 12S subunit particles 

12S subunit particles could be prepared by heat treatment of 146S particles. In table 1, the 

degradation of 146S particles was significantly elevated at the temperature higher than 25oC, whereas at 

56OC, the 146S particles were completely degraded within one hour of heat exposure such that no 

absorbance peak of 146S particles was observed as shown in figure 1(b). Therefore, in this study the 12S 

subunits were prepared  by incubating 146S particles at 56OC for 1 hour. 

2. Immuno-detection of 12S subunit particles 

         Figure 2 and 3 showed the performance of untreated 146S particles and 12S subunit particles 

treated from 146S particles. An indirect ELISA and indirect sandwich  ELISA were used to detect those 

particles. The result found that an indirect sandwich ELISA in Figure 3 could detect both 146S particles 

and 12S subunits. As well as the purified 12S particles prepared from 5-25% sucrose density gradient 

ultracentrifuge method could detect the 146S and 12S by indirect ELISA only at fraction no. 3, 7 and 9 

respectively. In contrast, the poor detection of 146S and 12S were found by indirect sandwich ELISA as 

shown in figure 2.   

Dose-response correlation  

Figure 4  and  5  demonstrated  the  relationship between the  concentration of  12S  at  high  level (a)  and 

low level (b). For indirect sandwich ELISA in Figure  4,  the correlation between 12S high and low level by 

liner regression (R2) analysis was 0.8718 (R2 = 0.8718). While the indirect ELISA in figure 5 demonstrated 

the correlation between 12S high and low level by liner regression (R2) analysis was 0.9362 (R2 = 0.9362). 

In figure 6 and  7  demonstrated the preparation of 12S from 146S particles degradation in different 

exposure time and temperature,  exposure time was at 1, 5, 10, 15, 20  and  25 hour,  respectively  and  temperature 

condition was at 4,  25, 37 and 56oC,  respectively. 
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Discussion 

 

 The 146S particles could be completed degeneration into 12S subunits within 1 hour at 56OC. 

The total degradation of 146S was indicated from the undetectable absorbance peak of 146S at UV 254 nm 

as shown in figure 1 (b) when compared with untreated 146S particle in figure 1 (a) as a control which 

illustrated the absorbance peak representing the RNA content of 146S.   

    At high temperature condition, the ultraconfiguration of 146S particles at 100,000 x g for 10 

hours were broken down into 12S subunits (Brown and Wild, 1966). It is then not possible to detect 146S 

degradation by UV spectrophotometer at 254 nm. Hence, as a result, the immuno-detection would be 

essential for  detecting 12S subunits. Using a different immuno-detection technique of indirect ELISA and 

indirect sandwich ELISA might give a different result with several reasons. An indirect ELISA, the 

fractionated solution of 146S and 12S were coated directly into the solid phase of  ELISA plate, this might 

contain a non-specific protein binding in the assay system or low concentration of 146S and 12S particles, 

therefore a low specific detection was found (figure 2).  As well as an indirect sandwich ELISA , the rabbit 

anti 146S serum was coated into ELISA plate. Then the 146S and 12S in fractionated solution were added 

in the assay system, the low specific detection were found, this might be resulting from cross reaction of 

12S subunit to rabbit anti146S serum or from non specific protein containing in the serum or fractionated 

samples as shown in figure3.  Recently, the purification of 146S particle by using 15-45% sucrose density 

gradient ultracentrification method was being used as routine preparation in laboratory and vaccine 

production manufacture. However, the purification of 12S by using 5-15% sucrose density gradient 

ultracentrification method would be a meaningful tool for identifying 146S from 12S particle.  

In this study, an indirect sandwich ELISA method indicated a high sensitive than indirect ELISA in 

detecting of 12S subunit particles (figure 4) as well as the series dilution of 12S subunits could be detected 

in samples containing high level and low level of 12S. In contrast, by indirect ELISA method indicated a 

low binding reaction in both samples (figure 5). Although Crowther et al.(1995) reported the quantification 

of 12S by using monoclonal antibody, but this study demonstrated the possibility of using polyclonal anti-

146S serum for 12S detection (Figure 6 and 7), therefore, this method could be applied for the detection of 

12S subunit particles in routine vaccine production.    
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Conclusion 

 

   The 146S particles which are the important immunogen in FMD vaccine, could be completely 

degraded into 12S subunits by heat treatment at 56oC for 1 hour.  In order to detect the occurrence of 12S 

subunits, the use of 5-25 % sucrose density gradient ultracentrifuge method could be separated and 

purified of 12S subunits from 146S particles.  An indirect sandwich ELISA using  polyclonal antibody 

could be performed  for 12S subunits detection which giving a satisfactory results. 
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Table 1   The stability 146S particles under different conditions of exposure time and temperature. 

 

Sampling time 

(hours) 

Mean 146S particles (µg/ml) (n = 2) 

Temperature (OC) 

             4                             25                        37                           56  

1 48.5 46.0 43.0 0 

3 48.0 41.5 34.0 0 

6 47.0 38.5 39.0 0 

12 48.0 36.5 28.0 0 

18 42.0 39.5 28.5 0 

24 41.0 39.0 25.0 0 
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Figure 1  Absorbance peak of 146S particles at 254 nm by 15-45% sucrose density gradient ultracentrifugation 

(a) Untreated 146S particles as control                                   (b) Treated 146S particles at 56OC for 1 hour 
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Figure 2  Indirect ELISA of 12S and control(146S)             Figure 3  Indirect sandwich ELISA of 12S and control 
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e 4  Indirect sandwich ELISA for 12S subunits detection        Figure 5   Indirect ELISA  for 12S subunits detection 

(a) high level of 12S                                                                  (a) high level of 12S 

(b) low level of 12S               (b) low level of 12S 
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Figure 6  Indirect sandwich ELISA in detection of 146S            Figure 7  Indirect sandwich ELISA in detection of 12S  

particles at different exposure time and temperature                    subunits at different exposure time and temperature 
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การใชวิธีทางอิมมูนในการตรวจหา 12S ซับยูนิต ซึ่งเกิดจากการสลายตัว 

ของไวรัสโรคปากและเทาเปอย 

 

กฤษดา ลิมปนานนท1   เพ็ญศรี ทองนพเน้ือ1*   วิไล ลินจงสุบงกช3 

ไชยา สงาประโคน3   วิมลมาศ ลิปพัน1 

 

บทคัดยอ 

 

  12S ซับยูนิต เกิดจากการสลายตัวของอนุภาค 146S ซึ่งเปนอนุภาคสําคัญในการผลิตวัคซีนโรคปาก

และเทาเปอย   การเตรียมอนุภาค 12S ซับยูนิตทําไดโดยการใชความรอนบมอนุภาค 146S ท่ีอุณหภูมิ 56O ซ. 

เปนเวลา 1 ชั่วโมง   ทําใหบริสุทธ์ิไดโดยวิธี 5-25% sucrose density gradient  ultracentrification     นํา

อนุภาค 12S ซับยูนิตท่ีไดไปตรวจดวยวิธี indirect  ELISA และ indirect sandwich  ELISA  โดยใช 

polyclonal antibodies     พบวาวิธี indirect sandwich ELISA ใหความไวสูงกวาวิธี indirect ELISA    สรุป

โดยภาพรวมวิธีน้ีสามารถใชตรวจสอบ อนุภาค 12S ซับยูนิตท่ีไดจากการสลายตัวของอนุภาค 146S ซึ่ง

เปนอิมมูนแอนติเจนสําคัญในการผลิตวัคซีน     

 

 

 

คําสําคัญ:  โรคปากและเทาเปอย   อีไลซา   12S ซับยูนิต   การสลายตัวของอนุภาค 146S 
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ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของนํ้ายาฆาเช้ือ 1% glutaraldehyde                                                           

ในถังจุมฆาเช้ือในการทําลายไวรัสโรคปากและเทาเปอย 

 

วิไล ลินจงสุบงกช     ชาลินี ดีแปลง     จรรยา สมานิตย    สุรเชษฐ คุณแกว    

      รัตนีย ทองทา    ปยภรณ เจริญผล   

         

บทคัดยอ 

 

                 การทดสอบประสิทธิภาพและอายุการใชงานนํ้ายาฆาเชื้อ 1% glutaraldehyde  ซึ่งเปนสารละลาย

ใสในถังจุมฆาเชื้อท่ีติดต้ังในอาคารหองปฏิบัติการท่ีมีความปลอดภัยชีวภาพระดับ 3 หรือ Biosafety 

Laboratory level-3 (BSL-3) ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อใชสําหรับ

ทําลายไวรัสโรคปากและเทาเปอยท่ีปนเปอนมากับวัสดุ อุปกรณ  สารตรวจสอบตางๆ หรือ viral RNA ท่ีมี

ความประสงคจะนําออกนอกพื้นท่ีเขตควบคุมของหองปฏิบัติการ BSL-3    ผลการทดสอบประสิทธิภาพใน

การทําลายไวรัสของนํ้ายาฆาเชื้อ 1% glutaraldehyde และการเจือจางนํ้ายาฆาเชื้อใหมีความเขมขนเปน 0.5%, 

0.1% และ 0.01% เม่ือผสมกับไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปเอเชียวัน  พบวา 1% glutaraldehyde สามารถ

ทําลายไวรัสโรคปากและเทาเปอยไดอยางสมบูรณ  และเม่ือเจือจางใหมีความเขมขนเปน 0.5 % และ 0.1 % 

ยังคงมีประสิทธิภาพในการทําลายไวรัสโรคปากและเทาเปอยไดเชนกัน ในขณะท่ีความเขมขน 0.01% พบวา

ไมมีประสิทธิภาพทําลายไวรัสได   สวนการทดสอบอายุการใชงานของนํ้ายาฆาเชื้อ  glutaraldehyde ภายหลัง

การเตรียมและใชงานในถังจุมฆาเชื้อท่ีระยะ 3, 4, 5 , 6 และ 7 เดือน  พบวาท่ีความเขมขน  1%, 0.5% และ 

0.1%  ยังคงมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไดและมีอายุการใชงานนานถึง 7 เดือน ซึ่งเปนการยืดอายุการใชงาน

และประหยัดนํ้ายาฆาเชื้อโดยไมจําเปนตองเปล่ียนทุกๆ 3 เดือนตามปกติ 

 

คําสําคัญ:  ไวรัสโรคปากและเทาเปอย   glutaraldehyde   ถังจุมฆาเชื้อ 
 

 

 

 

 

 

                                                                                

ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ  กรมปศุสัตว     

อ.ปากชอง  จ.นครราชสีมา 3013 
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บทนํา 

 

โรคปากและเทาเปอยเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งจัดอยูในกลุม picornavirus สามารถแพรระบาดอยาง

รวดเร็วจากสัตวปวยและจากสิ่งของท่ีปนเปอนเชื้อ  วิธีการควบคุมและปองกันโรคไมใหแพรกระจายไปสู

สัตวอ่ืนหรือสิ่งแวดลอมบริเวณขางเคียงใหไดผลดีคือการตัดวงจรการแพรเชื้อโดยการฆาเชื้อไวรัสท่ี

ปนเปอนในสิ่งของตางๆ  วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชหรือบริเวณพื้นท่ีท่ีเกิดโรคหรือท่ีมีเชื้อไวรัส

ปนเปอน   การใชนํ้ายาฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพเปนวิธีท่ีดีและเหมาะสมในการฆาหรือทําลายไวรัสไดอยาง

สมบูรณและยังปองกันการแพรกระจายเชื้อไวรัสไปสูบริเวณขางเคียงหรือสูสิ่งแวดลอม  มีรายงานการใช

สารเคมีท่ีมีคุณสมบัติเปนกรดและดางชนิดเขมขนจะสามารถฆาเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยไดผลดี 

(Sellers, 1968)  แตมีขอเสียคือสารบางชนิดทําใหเกิดอันตรายตอผิวหนังและกัดกรอนอุปกรณหรือเครื่องมือ   

ปจจุบันไดมีการใชเปนยาฆาเชื้อไวรัสท่ีมีคุณสมบัติในการฆาหรือทําลายเชื้อไวรัสอยางแพรหลาย เชนสาร

ในกลุม quaternary ammonium compound, chlorine และ iodine สําหรับฆาเชื้อไวรัส Swine Vesicular 

Disease, Vesicular Stomatitis ไดผลและมีประสิทธิภาพโดยไมเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

(Shirai et al., 1999)  จากรายงานของพยนตและคณะ (2543) ไดมีการศึกษาประสิทธิภาพนํ้ายาฆาเชื้อชนิด

ตางๆท่ีสามารถฆาหรือทําลายเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยไดอยางสมบูรณภายใน 5 นาที  ไดแก  4% 

โซดาแอช (Na2CO3 ),  0.5% Glutar-Z (glutaraldehyde) และ 0.25% speedyne เปนตน   จากขอมูลเหลาน้ีจึงมี

การนําสารละลาย 1% glutaraldehyde มาใชเปนนํ้ายาฆาเชื้อไวรัสใสในถังจุมฆาเชื้อเพื่อใชสําหรับทําลาย

ไวรัสท่ีอาจปนเปอนมากับวัสดุ อุปกรณ หรือภาชนะท่ีใสสารหรือ viral RNA ตางๆ ท่ีไดใชงานในพื้นท่ี

ควบคุมของหองปฏิบัติการมีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 หรือ BSL-3 กอนท่ีจะสงตอไปยังหนวยลาง

เพ่ือทําการลาง อบหรือน่ึงฆาเชื้อเพื่อใชงานใหมตอไปหรือมีความประสงคจะนําสารตรวจสอบหรือ viral 

RNA ไปใชในการศึกษาวิจัยตอไปจําเปนตองผานกระบวนการฆาเชื้อปนเปอนกอนตามหลักการ biosecurity 

system ของอาคาร BSL-3 โดยนําวัสดุอุปกรณดังกลาวในถังจุมฆาเชื้อ  ซ่ึงเปนถังใสนํ้ายาฆาเชื้อ 1% 

glutaraldehyde เปนเวลา 20 นาทีกอนนําออกนอกพื้นท่ี  BSL-3      

โดยปกติจะทําการเตรียมสารละลาย 1% glutaraldehyde จํานวนปริมาตร 70 ลิตรใสในถังจุมฆาเชื้อ

และทําการเปล่ียนใหมทุกๆ 3 เดือน ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดาน  biocontainment จากออสเตรเลีย

(เอกสารไมตีพิมพ)  ซึ่งคอนขางจะสิ้นเปลืองนํ้ายาฆาเชื้อและมีราคาแพง  หากสามารถยืดอายุการใชงานของ

นํ้ายาฆาเชื้อดังกลาวโดยยังคงประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไวรัสไดจะทําใหประหยัดงบประมาณไดระดับหน่ึง    

ดัง น้ันการศึกษาครั้ ง น้ี เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพและอายุการใชงานของนํ้ายาฆา เชื้อ  1% 

glutaraldehyde ในถังจุมฆาเชื้อภายหลังการเตรียมและใชงานเกิน 3 เดือน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการ

ทําลายไวรัสโรคปากและเทาเปอย  
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อุปกรณและวิธีการ 

 

เพาะเลี้ยงเซลล 

เพาะเล้ียงเซลล baby hamster kidney-21(BHK-21)ใน growth medium ประกอบดวย  MEM + 5% 

bovine serum + 0.07% NaHCO3  บมในตู incubator  37oC เปนเวลา 2 วัน เพื่อใหไดเซลลเปน confluent 

monolayer สําหรับใชศึกษาดาน cell toxicity และ inhibitory test ของนํ้ายาฆาเชื้อ   

ไวรัสโรคปากและเทาเปอย  

เพาะเล้ียงไวรัสโรคปากและเทาเปอย (FMDV) ไทปเอเชียวันในเซลล BHK-21 ทําการเก็บนํ้าเล้ียง

เชื้อเม่ือเกิด complete cytopathic effect (CPE) ภายใน 18 ชั่วโมง ตกตะกอนเซลลโดยการปน แยกเก็บสวน

ใสเปนสต็อคสําหรับการทดลองและตรวจสอบ virus titer โดยวิธี 50% tissue culture infectivity dose 

(TCID50)  คํานวณ virus titer ตามวิธีของ Reed and Muench (1938)  

นํ้ายาฆาเช้ือ 1% glutaraldehyde สําหรับใสในถังจุมฆาเช้ือ     

นํ้ายาฆาเชื้อ Glutar-vet ซึ่งมีสวนประกอบของ 10 %  glutaraldehye (W/V) จากบริษัทผูผลิต  ทํา

การเตรียมเปนนํ้ายา 1% glutaraldehyde  โดยการเจือจางดวย deionized (DI) water ในอัตราสวน 1: 10 เตรียม

ปริมาตรท้ังหมด 70 ลิตรใสในถังจุมฆาเชื้อโดยใช glutaraldehyde 7 ลิตร ผสมนํ้า DI จํานวน 63 ลิตร จด

บันทึกวันท่ีเตรียมและวันท่ีเปล่ียนนํ้ายาซึ่งปกติจะเปล่ียนนํ้ายาฆาเชื้อใหมทุก ๆ 3 เดือนโดยเปดวาลวดานลาง

ถังเพื่อท้ิงนํ้ายาเดิมออกใหหมด  ลางทําความสะอาดถังและใสนํ้ายา 1 % glutaraldehyde ท่ีเตรียมใหมลงใน

ถังจุมฆาเชื้อในการใชงานตามปกติ ในการศึกษาครั้งน้ีไมมีการเปล่ียนนํ้ายาเม่ือครบกําหนดโดยยังใชงาน

ตามปกติ  แตจะทําการเก็บตัวอยางนํ้ายาฆาเชื้อตอเน่ืองในถังจุมท่ีระยะการใชงานท่ี 3, 4, 5, 6 และ 7 เดือน

ตามลําดับ ตัวอยางท่ีเก็บในแตละครั้งตองทําการตรวจสอบทันที โดยตรวจสอบประสิทธิภาพในการฆาหรือ

ทําลายไวรัสดวยวิธี virus titration   

การตรวจสอบคุณสมบัติดานความเปนกรดและดาง 

นํ้ายาฆาเชื้อ 1% glutaraldehyde นํามาทําการเจือจางใหเปน 0.5%, 0.1 และ 0.01 % โดยใช DI water 

นําไปตรวจสอบคุณสมบัติความเปนกรดและดาง โดยการวัดดวยเครื่อง pH meter   ทําการวัดคา pH จํานวน 3 

ครั้งแลวหาคาเฉล่ีย 

การตรวจสอบคุณสมบัตินํ้ายาฆาเช้ือที่มีผลเปนพิษตอเซลล  (Cytotoxicity)  

ตรวจสอบความเปนพิษของนํ้ายาฆาเชื้อท่ีมีตอเซลล BHK-21 โดยเจือจางนํ้ายาฆาเชื้อโดยวิธี10-fold 

serial dilution จาก undiluted ถึง 10-5 จากน้ัน inoculate ลงบนเซลล BHK-21 บมในตู CO2 incubator 37oC เปน
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เวลา 48 ชั่วโมง ตรวจดูการเปล่ียนแปลงของเซลล ภายใน 24-48 ชั่วโมง โดยแสดงคาเปนความเจือจางสูงสุด

ท่ีมีผลเปนพิษตอเซลล   

การตรวจหาประสิทธิภาพในการฆาไวรัสโรคปากและเทาเปอย (Inhibition test)  

เปนการตรวจสอบคุณสมบัติของนํ้ายาฆาเชื้อ 1% glutaraldehyde ในความเขมขนตางๆท่ีสามารถฆา

หรือทําลายคุณสมบัติดาน infectivity ของไวรัสไดอยางสมบูรณ           

วิธีการมีดังน้ี นําตัวอยางนํ้ายาฆาเชื้อ 1% glutaraldehyde ใน dunk tank ทําการเจือจางใหมีความ

เขมขน 0.5 %, 0.1 % และ 0.01 % ตามลําดับโดยใช DI water   เตรียมไวรัสโรคปากและเทาเปอย (FMDV) 

ไทปเอเชียวัน โดยใชปริมาณความรุนแรงไวรัส (virus titer)ไมตํ่ากวา 6.0 log TCID50/0.2 ml  ทําการผสม 

virus-disinfectant mixture ในปริมาณท่ีเทากันผสมใหเขากัน  นําไปตรวจสอบดวยวิธี virus titration โดยเจือ

จางแบบ 10-fold serial dilution และ inoculate สารละลายดังกลาวปริมาตร 0.2 ml ลงบนเซลล BHK-21 ใน

ไมโครเพลทแบบ 24 หลุม  บมในตู CO2 incubator ท่ี 37oC ตรวจด ูCPE ภายใน 48 ชั่วโมง หาปริมาณไวรัสท่ี

มีหลงเหลือโดยวิธี TCID50 คํานวณตามวิธีของ Reed and Muench (1938) และวิเคราะห เปนคา log inhibition 

titer หรือ log reduction titer ซึ่งคาท่ียอมรับจะตองมีคาไมตํ่ากวา 3 log inhibition titer หรือ reduction titer   

ซึ่งถือวานํ้ายาฆาเชื้อมีประสิทธิภาพในการฆาหรือทําลายคุณสมบัติดาน infectivity ของไวรัสไดตาม

มาตรฐานของ United State Environmental  Protection Agency หรือ UEPA (1976) 

การตรวจสอบไวรัสที่หลงเหลืออยูในสารละลาย virus-disinfectant mixture 

เปนการตรวจหาไวรัสท่ีหลงเหลืออยูในสารละลาย virus-disinfectant mixture โดยวิธี virus isolation 

test และ ELISA typing เพื่อยืนยันผลการทดสอบ   

วิธีการมีดังน้ีนําสารละลาย virus-disinfectant mixture ในแตละ dilution ของแตละชุดมาทําการ 

inoculate ลงบน primary lamb kidney  cell  ปลอยใหสารละลายถูก absorb  เปนเวลา 1 ชั่วโมง ในตู CO2 

incubator 37oC   ดูด inoculum ท้ิงใหหมด จากน้ันเติม maintenance medium ใหม  บมใน Incubator  อานผล 

CPE ภายใน 48 ชั่วโมง นําตัวอยางท้ังหมดไปทําการตรวจหาไวรัสท่ีหลงเหลือ ดวยวิธี ELISA typing ตาม

วิธีการของ Roeder and Le Blanc Smith (1987)      

                              

ผล 

 

1. การตรวจสอบคุณสมบัติความเปนกรด-ดางของนํ้ายาฆาเชื้อ 1%, 0.5% ,0.1% และ 0.01%  glutaraldehyde  

ดังแสดงในตารางท่ี 1 

2. การตรวจสอบคุณสมบัตินํ้ายาฆาเชื้อท่ีเปนพิษตอเซลล  ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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3.  การตรวจสอบหาประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อ FMDV (Inhibition test) และอายุการใชงานของ      

นํ้ายาฆาเชื้อ 1%, 0.5%, 0.1% และ 0.01% glutaraldehyde  ท่ีสามารถทําลายหรือยับยั้งคุณสมบัติทาง 

infectivity ของ FMDV ไดอยางสมบูรณ และการใชงานใน dunk tank ท่ีระยะ 3–7 เดือน ดังแสดงในตารางท่ี 

3, 4, 5, 6 และ 7 ตามลําดับ 

   

สรุปผลและวิจารณ 

 

จากการศึกษาสภาวะความเปนกรด-ดางของนํ้ายาฆาเชื้อ พบวามีสภาวะปนกรดอยางแรง (ชวง 

pH 4.9 - 5.6)  ซึ่งไวรัสโรคปากและเทาเปอยจะไว (sensitive) และถูกทําลายไดงายในสภาวะเปนกรด 

(Sellers, R.F, 1968) การศึกษาความเปนพิษตอเซลล BHK-21 ของนํ้ายาฆาเชื้อในระดับความเขมขนตางๆ 

เพื่อหาปริมาณความเขมขนนอยท่ีสุดท่ีทําใหเซลลตาย เปนการปองกันการอานผลผิดพลาดในการจําแนก

ระหวางเซลลตายเน่ืองจากความเปนพิษของนํ้ายาฆาเชื้อหรือเน่ืองจากไวรัสหลงเหลืออยูใน virus-

disinfectant mixture จากตารางท่ี 2 พบวาอยูท่ี dilution 1:1905 (log 3.28)  หมายถึงตองเจือจางนํ้ายาฆาเชื้อ

เปน 1905 เทาจะทําใหเซลลไมเปนพิษหรือตาย  นอกจากน้ียังทําการยืนยันผลโดยการตรวจสอบ virus 

isolation และ ELISA typing เพื่อใหการวิเคราะหผลถูกตองและมีความสมบูรณมากท่ีสุด   จากการศึกษาการ

ใชนํ้ายาฆาเชื้อ 1% glutaraldehyde ในถังจุมฆาเชื้อสําหรับจุมหรือแชวัสดุ อุปกรณหรือภาชนะใสสารหรือ 

viral RNA เพื่อทําลายเชื้อไวรัสท่ีปนเปอนในหองปฏิบัติการ BSL-3 กอนนําออกนอกพื้นท่ีเขตหวงหามหรือ

อาคารปฏิบัติการท่ีมีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 ตามหลักการ biosecurity น้ัน   ผลการทดสอบใน

ตารางท่ี 7 สรุปไดวานํ้ายาฆาเชื้อ 1% glutaraldehyde สามารถฆาหรือทําลายไวรัสโรคปากและเทาเปอยได

อยางสมบูรณ  สวนการทดสอบอายุการใชงานของ 1% glutaraldehyde ใน dunk tank พบวาสามารถใชงาน

ตอไปไดถึง 7 เดือนโดยยังคงใหประสิทธิภาพการทําลายไวรัสไดอยางสมบูรณตามตารางท่ี 3      

กรณีการทดสอบนํ้ายา glutaraldehyde ในระดับความเขมขนตางๆ ไดแก 0.5%. 0.1 % และ 0.01%  

จากตารางท่ี 4 และ 5   พบวานํ้ายาฆาเชื้อท่ีความเขมขน 0.5 % และ 0.1% ใหประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อ

ไวรัสไดอยางสมบูรณ คือมีคา log inhibition titer > 3 ซึ่งสอดคลองกับรายงานของพยนตและคณะ (2543) 

ไดทดสอบนํ้ายาฆาเชื้อ glutaraldehyde ท่ีความเขมขน 0.25% สามารถทําลายไวรัสโรคปากและเทาเปอยได

ภายในเวลา 5 นาที  และจากการศึกษาครั้งน้ียังพบวานํ้ายาฆาเชื้อดังกลาวมีอายุการใชงานไดนานถึง 7 เดือน

เชนเดียวกัน ในขณะท่ีระดับความเขมขนท่ี 0.01% glutaraldehyde น้ันไมมีประสิทธิภาพในการทําลายไวรัสได 

เน่ืองจากตรวจพบมีไวรัสหลงเหลืออยูจึงไมแนะนําใหใชท่ีความเขมขน 0.01% ตามตารางท่ี 6  จากการ

ศึกษาวิจัยครั้งน้ีทําการทดลองอายุการใชงานของนํ้ายาฆาเชื้อเพียง 7 เดือนเทาน้ัน เน่ืองจากพบวาการยืดเวลา

การใชงานนานมากกวา 7 เดือน พบวานํ้ายาฆาเชื้อมีความเปนพิษตอเซลลเพาะเล้ียงสูงขึ้น ทําใหไมสามารถ
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อานผลการเปล่ียนแปลงเซลลหรือจําแนกระหวางเซลลตายจากความเปนพิษหรือตายเน่ืองจากไวรัสได   โดย

ปกติการนําวัสดุ อุปกรณหรือภาชนะใสสารตางๆออกนอกพื้นท่ี BSL-3  จําเปนตองผานกระบวนการทําลาย

หรือฆาเชื้อไวรัสท่ีอาจปนเปอนออกสูภายนอก  โดยการแชสิ่งตางๆดังกลาวลงในถังจุมฆาเชื้อท่ีบรรจุนํ้ายา

ฆาเชื้อ 1% glutaraldehyde เปนเวลา 20 นาที ซึ่งจากการศึกษาทดลองของพยนตและคณะ (2543) ใช 1% 

glutaraldehyde สําหรับฆาหรือทําลายไวรัสโรคปากและเทาเปอยใชเวลาเพียง 5 นาทีเทาน้ัน ดังน้ันระยะเวลา

ในการแชสิ่งของในถังจุมฆาเชื้อเปนเวลา 20 นาทีในอาคาร BSL-3  ทําใหม่ันใจวานํ้ายาฆาเชื้อสามารถทําลาย

ไวรัสโรคปากและเทาเปอยไดอยางสมบูรณและยังพบวานํ้ายาฆาเชื้อดังกลาวสามารถมีประสิทธิภาพและมี

อายุการใชงานนานถึง  7 เดือน ซึ่งผูเชี่ยวชาญ Biocontainment จากออสเตรเลียแนะนําใหเปล่ียนนํ้ายาฆาเชื้อ

ใน dunk tank ทุก 3 เดือน (เอกสารไมติมพ) จากการศึกษาครั้งน้ีพบวาสามารถยืดอายุการใชงานและ

ประหยัดนํ้ายาฆาเชื้อดังกลาวโดยไมจําเปนตองเปล่ียนทุกๆ 3 เดือนตามปกติ ท้ังน้ียังทําใหเกิดความเชื่อม่ันวา

วัสดุ อุปกรณ หรือสิ่งตางท่ีผานการจุมฆาเชื้อใน dunk tank แลวมีความปลอดภัย ไมมีโอกาสเสี่ยงตอการ

แพรกระจายเชื้อไวรัสไปสูภายนอกหรือสิ่งแวดลอมตามหลักความปลอดภัยและม่ันคงทางชีวภาพ (biosafety 

and biosecurity)       
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เทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ท่ีใหความชวยเหลือในการเตรียมสารละลายตางๆ และเซลล
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ตารางที่ 1  แสดงคาเฉล่ียความเปนกรด-ดาง (pH) ของนํ้ายาฆาเชื้อในความเขมขนตางๆ 

ขนาดความเขมขนนํ้ายาฆาเชื้อ คาเฉล่ีย pH 

1 %   glutaraldehyde 

0.5%  glutaraldehyde 

0.1%  glutaraldehyde 

0.01%  glutaraldehyde 

4.91 

4.90 

5.12 

5.62 

 

ตารางที่ 2  แสดงคาความเปนพิษของนํ้ายาฆาเชื้อตอเซลล BHK-21 

ขนาดความเขมขนนํ้ายาฆาเชื้อ ระดับความเจือจางสูงสุดท่ีมีผลตอเซลล 

1%  glutaraldehyde 1:1905 (log 3.28) 

0.5%  glutaraldehyde 1: 316 (log 2.50) 

0.1%  glutaraldehyde 1:316 (log 2.50) 

0.01% glutaraldehyde 1:56 (log 1.75) 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปนพิษตอเซลลและประสิทธิภาพนํ้ายาฆาเชื้อ 1% glutaraldehyde ในการทําลาย 

หรือยับยั้งคุณสมบัติทาง infectivity ของไวรัส  แสดงผลเปน log inhibition titer (log TCID50/0.2 ml) 
 

น้ํายาฆาเชื้อ อายุการใชงาน ของน้ํายาฆาเชื้อ 1 % glutaraldehyde ใน dunk tank 

3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 

 TCID50

/ 0.2ml 

Inhibition 

titer 

TCID50

/ 0.2ml 

Inhibition 

titer 

TCID50/ 

0.2ml 

Inhibition 

titer 

TCID50/ 

0.2ml 

Inhibition 

titer 

TCID50

/ 0.2ml 

Inhibition 

titer 

1% glutar 2.75 - 2.50 - 3.50 - 3.50 - 3.50 - 

Virus control 6.75 - 6.0 - 6.875 - 7.25 - 6.5 - 

1% glutar + 

virus 

0 6.75* 0 6.0* 0 6.875* 0 7.25* 0 6.5* 

*Log inhibition titer =  virus titer of control – virus titer of sample 

หมายเหตุ:  Log inhibition titer ท่ียอมรับไดจะตองมีคาไมตํ่ากวา 3 log inhibition titer ถือวานํ้ายาฆาเชื้อมี

ประสิทธิภาพในการทําลายคุณสมบัติทาง infectivity ของไวรัสได ตามมาตรฐาน UEPA 
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ตารางที่ 4  แสดงผลการเปนพิษตอเซลลและประสิทธิภาพนํ้ายาฆาเชื้อ 0.5% glutaraldehyde ในการทําลาย

หรือยับยั้งคุณสมบัติทาง infectivity ของไวรัส โดยแสดงผลเปน log inhibition titer (log TCID50/0.2 ml) 
 

น้ํายาฆาเชื้อ อายุการใชงาน ของน้ํายาฆาเชื้อ 0.5 % glutaraldehyde ใน dunk tank 

3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 

 TCID50/ 

0.2ml 

Inhibition 

Titer 

TCID50

/ 0.2ml 

Inhibition 

titer 

TCID50/ 

0.2ml 

Inhibition 

titer 

TCID50/ 

0.2ml 

Inhibition 

titer 

TCID50/ 

0.2ml 

Inhibition 

titer 

0.5% glutar ND**  2.50 - 2.50 - ND**  ND**  

Virus control ND**  6.0 - 7.25 - ND**  ND**  

0.5% glutar + 

virus 

ND**  2.75 3.25* 2.625 4.525* ND**  ND**  

*Log inhibition titer =   virus titer of control – virus titer of sample,        **  = Not done 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการเปนพิษตอเซลลและประสิทธิภาพนํ้ายาฆาเชื้อ 0.1% glutaraldehyde ในการทําลาย 

หรือยับยั้งคุณสมบัติทาง infectivity ของไวรัส โดยแสดงผลเปน log inhibition titer (log TCID50/0.2 ml) 
 

น้ํายาฆาเชื้อ อายุการใชงาน ของน้ํายาฆาเชื้อ 0.1 % glutaraldehyde ใน dunk tank 

3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 

 TCID50/ 

0.2ml 

Inhibition 

Titer 

TCID50

/ 0.2ml 

Inhibition 

titer 

TCID50/ 

0.2ml 

Inhibition 

titer 

TCID50/ 

0.2ml 

Inhibition 

titer 

TCID50

/ 0.2ml 

Inhibition 

titer 

0.1% glutar 2.50 - ND**  2.50 - 2.50  2.50  

Virus control 7.25 - ND**  6.50 - 7.25  6.50  

0.1% glutar + 

virus 

2.50 4.75* ND**  2.50 4.0 * 2.375 4.875* 2.65 3.938* 

*Log inhibition titer =   virus titer of control – virus titer of sample,        ** = Not done 

หมายเหตุ: Log inhibition titer ท่ียอมรับไดจะตองมีคาไมตํ่ากวา 3 log inhibition titer ถือวานํ้ายาฆาเชื้อ

มีประสิทธิภาพในการทําลายคุณสมบัติทาง infectivity ของไวรัสไดตามมาตรฐาน UEPA 
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ตารางที่ 6 แสดงผลการเปนพิษตอเซลลและประสิทธิภาพนํ้ายาฆาเชื้อ 0.01%glutaraldehyde ในการทําลาย

หรือยับยั้งคุณสมบัติทาง infectivity ของไวรัส โดยแสดงผลเปน log inhibition titer (log TCID50/0.2 ml) 

น้ํายาฆาเช้ือ อายุการใชงาน ของน้ํายาฆาเช้ือ 0.01 % glutaraldehyde ใน dunk tank 

3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 

 TCID50

/ 0.2ml 

Inhibition 

titer 

TCID50

/ 0.2ml 

Inibition 

titer 

TCID50/ 

0.2ml 

Inhibition 

titer 

TCID50/ 

0.2ml 

Inhibition 

titer 

TCID50/ 

0.2ml 

Inhibition 

titer 

0.01% glutar ND**  ND**  1.50 - ND**  1.50 - 

Virus control ND**  ND**  6.50 - ND**  5.75 - 

0.01% glutar + virus ND**  ND**  3.75 2.75 * ND**  4.0 1.75* 

** = Not done 

 

ตารางที่ 7  สรุปผลประสิทธิภาพนํ้ายาฆาเชื้อในการทําลายหรือยับยั้งคุณสมบัติทาง infectivity ของไวรัส 

โรคปากและเทาเปอย และอายุการใชงานของนํ้ายาฆาเชื้อ 1%, 0.5%, 0.1% และ 0.01%                       

glutaraldehyde ใน dunk tank ท่ีระยะ 3, 4, 5, 6 และ 7 เดือน 

 

อายุการใชงานของน้ํายา

ฆาเชื้อ glutaraldehyde ใน 

dunk tank 

Virus titer ของ FMDV  ที่ระดับความเขมขน

ตางๆ ของ glutaraldehyde  (log TCID50/0.2ml) 

Log inhibition titer * ที่หลงเหลือ ในระดับ 

ความเขมขนตางๆ  (log TCID50/0.2ml) 

1 % 0.5 % 0.1 % 0.01% 1 % 0.5 % 0.1 % 0.01% 

3 เดือน 0 ND** 2.50 ND** 6.75 ND 4.75 ND** 

4 เดือน 0 2.75 ND** ND** 6.0 3.25 ND** ND** 

5 เดือน 0 2.625 ND** 3.75 6.875 4.625 ND** 2.75 

6 เดือน 0 ND** 2.375 ND** 7.25 ND** 4.437 ND 

7 เดือน 0 ND** 2.50 4.0 6.5 ND** 3.938 1.75 

*  Log inhibition titer  =  log titer of control virus – log titer of sample, 

** = Not done 

หมายเหตุ:   Log inhibition titer มีคานอยกวา log 3 หมายถึงนํ้ายาฆาเชื้อไมมีประสิทธิภาพในการ

ทําลายไวรัสไดตามมาตรฐาน UEPA   
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The efficacy and expiry time of 1% glutaraldehyde as a disinfectant                                                                          

in dunk tank for killing foot and mouth disease virus 
 

Wilai Linchongsubongkoch    Chalinee  Deepang    Janya Samanit 

  Surached Khunkeaw    Rattanee Thongtha    Piyaporn Chareonpol     

 

Abstract 
 

                The efficacy and expiry time of 1% glutaraldehyde used as a disinfectant in dunk tank for killing 

foot and mouth disease virus (FMDV) contaminated in materials or reagents were studied. As the 

biosecurity laboratory principle, all those materials need to be passed the decontamination process before 

taking out from the restriction area in the biosafety laboratory level-3 (BSL-3) at the FMD Regional 

Reference Laboratory. The results of this studies showed that 1% glutaraldehyde could kill FMDV 

completely. The similar results were occurred when used glutaraldehyde at the concentration 0.5% and 

0.1%, whereas the concentration of 0.01% gluataraldehyde could not kill FMDV completely. In addition, 

the expiry time of the glutaraldehyde after being prepared and kept in dunk tank during period of 3, 4, 5, 6 

and 7 months were investigated  in order to study the duration of effective glutaraldehyde. It was showed 

that only 1%, 0.5% and 0.1% glutaraldehyde were effective at the period of 7 months. In conclusion, it was 

indicated that 1%, 0.5% and 0.1% glutaraldehyde could kill FMDV completely and could be prolong in 

using for 7 months. This investigation would be benefit for saving budget and time in routine changing and 

preparing of disinfectant.  

 

  

Key words:  Foot and mouth disease virus, glutaraldehyde, dunk tank 
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ปริมาณไวรสัตอจํานวนเซลลท่ีเหมาะสมในการเพาะเล้ียงไวรัสกาฬโรคเปด 

 

ธวัชชัย  ปจฉานุกูล1      ฤทธ์ิลือชัย ปูสูงเนิน1 

 

บทคัดยอ 

 

ศึกษาปริมาณไวรัสตอจํานวนเซลลหรือmultiplicity of infection (MOI) ท่ีเหมาะสม                      

ในการเพาะเล้ียงและเพิ่มปริมาณไวรัสกาฬโรคเปดสําหรับผลิตวัคซีน โดยการหาจํานวนและเวลาท่ีเหมาะสม

ในการเพาะเล้ียงเซลลเริ่มตนของเซลลคัพภะไกปฐมภูมิ เพื่อใหไดเซลลท่ีเจริญเติบโตเต็มพื้นผิวขวด               

เพาะเซลลกอนนํามาเพาะเล้ียงไวรัสในขนาด MOI ตาง ๆ กัน ไดแก 0.01, 0.025, 0.05, 0.10 และ 0.15                        

เก็บตัวอยาง หลังการเพาะเล้ียงไวรัส 24, 36 และ 48 ชั่วโมง นําไปหาปริมาณไวรัสดวยวิธี 50% tissue culture 

infective dose (TCID50)  จากการศึกษาพบวาจํานวนเซลลเริ่มตนท่ีเหมาะสมในการเพาะเซลลคือ 1.4x106

เซลล/มล. ระยะเวลา 2 วัน และพบวาขนาด MOI 0.05, 0.10 และ 0.15 หลังการเพาะเล้ียงไวรัสท่ี 48 ชั่วโมงมี

ผลผลิตไวรัสสูงเทากับ 6.83±0.05, 6.88±0.12 และ 6.86±0.05 log TCID50/มล. ตามลําดับ ขณะท่ี MOI 0.01 

และ 0.025 ใหผลผลิตไวรัสคอนขางตํ่ากวาคือ เทากับ 6.01±0.06 และ 6.33±0.02 log TCID50/มล. ตามลําดับ 

สวนการเพาะเล้ียงไวรัสท่ี 24 ชั่วโมง พบวา MOI 0.01, 0.025, 0.05, 0.10 และ 0.15 ใหผลผลิตตํ่าเทากับ 

4.20±0.08, 4.23±0.09, 4.67±0.18, 4.80±0.14 และ 4.83±0.16 log TCID50/มล. ตามลําดับ  เชนเดียวกับ               

การเพาะเล้ียงไวรัสท่ี 36 ชั่วโมง ใหผลผลิตคอนขางตํ่า เทากับ 5.58±0.08, 5.70±0.06, 6.40±0.08, 6.46±0.05  

และ 6.44±0.04 log TCID50/มล. ตามลําดับ การศึกษาครั้งน้ีสรุปไดวาปริมาณไวรัสตอจํานวนเซลล                      

ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเพาะเล้ียงไวรัสท่ีใหผลผลิตสูงคือ MOI เทากับ 0.05 และเวลาในการเพาะเล้ียงคือ           

48 ชั่วโมง  

  

 

คําสําคัญ: ปริมาณไวรัส   วัคซนีกาฬโรคเปด    multiplicity of infection   เซลลคัพภะไกปฐมภูมิ 

 

 

 
 

1สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  อ.ปากชอง   จ.นครราชสีมา   30130 
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บทนํา 

 

 การผลิตวัคซีนกาฬโรคเปดโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว เปนวัคซีนท่ีผลิตจาก

เซลลคัพภะไกปฐมภูมิ (primary chicken embryo fibroblast, 1๐ CEF)  อายุ 11 วัน ซึ่งการเตรียมเซลลตาม

วิธีการเดิมจะวัดปริมาณเซลลท่ีความเขมขน 0.5-0.6% ของปริมาตรเซลลท้ังหมดท่ีเตรียมไดในแตละครั้ง   

ใชเวลาประมาณ 48-96 ชั่วโมงในการเพาะเล้ียงเซลลจนเต็มพื้นผิวขวดเพาะเซลล (Roux flask) ใสไวรัส   

สเตรนเเจนเซน (Jansen strain) ซึ่งมีปริมาณไวรัสเทากับ 3.0-4.0 log 50% tissue culture infective dose 

(TCID50)/มล. บมท่ีอุณหภูมิ 39 ๐ซ. จนเกิด cytopathic effect (CPE) อยางสมบรูณ จึงเก็บไวรัสโดยปนเพื่อ

แยกสวนนํ้าใสออกจากสวนกากเซลล กอนนําไปผลิตวัคซีน เก็บตัวอยางนํ้าไวรัสเพื่อนําไปทดสอบคุณภาพ 

การเพาะเล้ียงเซลลปฐมภูมิโดยการใชความเขมขนของเซลลเริ่มตนท่ี 0.5-0.6% ทําใหไดปริมาณเซลล                

ในแตละครั้งไมคงท่ีและไมทราบจํานวนเซลลตอปริมาณไวรัส  สงผลใหการเพิ่มปริมาณไวรัสและการเกิด 

CPE ในขั้นตอนการเพาะเล้ียงไวรัสไมคงท่ีเชนกัน ทําใหมีโอกาสไดผลผลิตไวรัสตํ่า ซึ่งไมเหมาะสําหรับ

นําไปผลิตเปนวัคซีน ปจจุบันไดมีการนับจํานวนเซลลเพื่อหาปริมาณเซลลเริ่มตนท่ีเหมาะสมสําหรับการ

เพาะเล้ียงเซลลท่ีมีปริมาณและความสมบรูณคงท่ีเชนเดียวกับการเพาะเล้ียงไวรัสสําหรับผลิตวัคซีนให 

ผลผลิตไวรัสสูงในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ดังน้ันการศึกษาทดลองครั้งน้ีเพื่อหาอัตราสวนระหวางไวรัสตอ

จํานวนเซลล หรือ multiplicity of infection (MOI) ในการเพาะเล้ียงไวรัสเพื่อใหไดผลผลิตไวรัสสูง โดยใช

คา  MOI ตาง ๆ กัน   เพื่อหาคา MOI ท่ีเหมาะสม และหาปริมาณเซลลต้ังตนและระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ

เพาะเล้ียงเซลลใหมีปริมาณและคุณภาพคงท่ี 

 

อุปกรณและวิธีการ 

 

อาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเซลลและไวรัส 

  อาหารสําหรับการเพาะเล้ียงเซลล 1๐ CEF  หรือ growth medium (GM) ซ่ึงมีสวนประกอบของ              

9% Medium 199 Earle solution, 3.6% calf serum, 2.6% NaHCO3 solution, 1% penicillin streptomycin 

solution, 0.1% MEM vitamin  solution และ 0.1% amphotericin B solution  และอาหารสําหรับเพาะเล้ียง

ไวรัสหรือ maintenance medium (MM) ซึ่งมีสวนประกอบของ 4.7% Medium 199 Earle solution, 3.6% calf 

serum, 2.5% NaHCO3 solution, 1% penicillin streptomycin solution, 0.1% MEM vitamin solution, 0.1% 

amphotericin B solution,  4% Ham F10 solution และ 4% tryptose  phosphate broth  solution ตามขั้นตอน

และวิธีการเตรียมของศูนยผลิตชีวภัณฑ (2530) 
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การเตรียมเซลล 1๐ CEF 

  ใชตัวออนไขไกฟกปลอดเชื้อเฉพาะ (specific pathogen free, SPF)  อายุ 11 วัน จํานวน 150 ฟอง 

เก็บตัวออนใสจานแกวท่ีสะอาด ตัดสวนหัวท้ิง บดผานไซริงคแกวขนาด 20 มล. ลางเน้ือเยื่อโดยเติม 

phosphate buffered saline (PBS) pH 6.8-7.2 และกวนดวยเครื่องกวนแมเหล็กนาน 5 นาที ต้ังใหเน้ือเยื่อ

ตกตะกอน เทสวนใสท้ิง ลางเน้ือเยื่อดวย PBS  จํานวน 3 ครั้ง  จากน้ันยอยเน้ือเยื่อใหเปนเซลลเดี่ยวโดยการ

เติมสารละลาย 0.25% trypsin นาน 30 นาที (ศูนยผลิตชีวภัณฑ, 2530)  เก็บสวนท่ีเปนของเหลวหรือเซลล

แขวนลอยโดยกรองผานตะแกรงลวดสแตนเลสขนาดรู 0.25 มม.  ผสมสารละลาย lactalbumin hydrolysate  

50% โดยปริมาตร ปนเหว่ียงท่ีความเร็ว 1,000 รอบ/นาที (Beckman model J-6B centrifuge) นาน 10 นาที   

ละลายตะกอนเซลลดวยซีรัมลูกโค 1.5 เทาโดยปริมาตร  ปนอีกครั้งท่ีความเร็วและเวลาเทาเดิม เก็บสวน

ตะกอนมาเติม GM  และเก็บเซลลแขวนลอยบางสวนนํามายอมดวย trypan blue  เพื่อนับจํานวนเซลล และ 

ทําการคํานวณเซลลเริ่มตนสําหรับการเพาะเล้ียงเซลลตอไป 

การหาจํานวนเซลลเริ่มตนที่เหมาะสม 

  เพาะเล้ียงเซลล 1๐ CEF ในขวด Roux flask ขนาด 250 ซม.2   โดยนับจํานวนเซลลเริ่มตนในปริมาณ

ตาง ๆ กัน เติม GM ปริมาตร 130 มล. ตอขวด  แบงการเพาะเล้ียงเซลลเปน 5 กลุม ๆ ละ 5 ขวด  ดังน้ี 

                  กลุมท่ี 1 จํานวนเซลลเริ่มตน  0.8 x 106 เซลล/มล. 

                  กลุมท่ี 2  จํานวนเซลลเริ่มตน 1.0 x 106 เซลล/มล. 

                  กลุมท่ี 3 จํานวนเซลลเริ่มตน  1.2 x 106 เซลล/มล. 

                  กลุมท่ี 4 จํานวนเซลลเริ่มตน  1.4 x 106 เซลล/มล. 

                  กลุมท่ี 5 จํานวนเซลลเริ่มตน  1.6 x 106 เซลล/มล. 

 เพาะเล้ียงเซลลท้ัง 5 กลุมในตูบมอุณหภูมิ 39 ๐ซ. เปนเวลา 2 วัน ยอยเซลล ดวย trypsin-versene 

(Freshney, 1984) และนับจํานวนเซลลเฉล่ียตอขวดโดยใช hemocytometer  เลือกจํานวนเซลลเริ่มตนจาก 

กลุมท่ีใหเซลลเจริญเติบโตสมบูรณเต็มพื้นท่ีผิวขวดและมีจํานวนเซลลท่ีเหมาะสม  สําหรับนําไปใชใน             

การเพาะเล้ียงไวรัสกาฬโรคเปด สําหรับหาคา MOI ตอไป 

การเตรียมไวรัสกาฬโรคเปด 

 สต็อกไวรัสกาฬโรคเปดสเตรนเเจนเซน (Jansen strain) ท่ีเก็บในตูแชแข็ง -70 ๐ซ. นํามาตรวจสอบ 

หาปริมาณไวรัสกอนเพ่ือใชในการคํานวณหาคา MOI  ตามวิธีการดังน้ี เพาะเล้ียงเซลล 1๐ CEF ใน                                     

ไมโครเพลทชนิดกนแบน 96 หลุมโดยมีจํานวนเซลลประมาณ 4x104 เซลลตอหลุม บมในตูอุณหภูมิ 39 ๐ซ.  

ท่ีมี 5% คารบอนไดออกไซดเปนเวลา 2 วัน เพื่อใหเซลลเจริญเต็มกนเพลท เตรียมตัวอยางไวรัสโดยการ              

เจือจางแบบ ten-fold series dilution ท่ีความเจือจาง 10-1-10-6    ดวย PBS pH 6.8-7.2  เติมนํ้าไวรัสลงใน                

ไมโครเพลทท่ีเพาะเล้ียงเซลลและถายมีเดียมเกาท้ิงหลุมละ 50 ไมโครลิตร โดยใสความเจือจางละ 8 หลุม  
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บมในตูอุณหภูมิ 39 ๐ซ.ท่ีมี 5% คารบอนไดออกไซด  อานผลการเกิด CPE จนครบ 5 วัน  คํานวณหาคา 

TCID50/มล.  ดวยวิธีของ Reed and Muench (1938) 

การหาปริมาณไวรัสตอจํานวนเซลล หรอื MOI 

               เพาะเล้ียงเซลล 1๐ CEF ในขวดเพาะเซลล Roux flask จํานวนท้ังสิ้น 48 ขวด  โดยใชจํานวนเซลล

เริ่มตนจากผลของการทดลองในขอ 3 ท่ีใหเซลลเจริญเติบโตสมบูรณเต็มพื้นท่ีผิวขวดในท่ีน้ีคือ กลุมท่ี 4 

จํานวนเซลลเริ่มตน 1.4x106 เซลล/มล. ทําการเพาะเล้ียงเซลลในตูบมอุณหภูมิ 39 ๐ซ. เปนเวลา 2 วัน                   

สุมตัวอยางเซลล 3 ขวด มายอยหาคาเฉล่ียจํานวนเซลลตอขวด เพื่อนําไปใชในการทดลองการหาปริมาณ

ไวรัสตอจํานวนเซลลท่ีเหมาะสม หรือ MOI สําหรับการเพาะเล้ียงไวรัสเพื่อผลิตวัคซีนตอไป  ดังน้ี 

 

   ปริมาตรไวรัสท่ีตองใช (มล.) =   

 

 นําเซลลท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีเหลือจํานวน 45 ขวด แบงเปน 5 กลุม ๆ ละ 9 ขวด นํามาใสไวรัสใน

ขนาด MOI ตาง ๆ ดังน้ี 0.01, 0.025, 0.05, 0.10 และ 0.15 ตามลําดับ บมในตูอุณหภูมิ 39 ๐ซ. เก็บตัวอยาง

ไวรัสหลังการเพาะเล้ียงท่ีระยะเวลา 24, 36 และ 48 ชั่วโมง โดยเก็บกลุมละ 3 ขวด คํานวณหาคา  TCID50/มล.  

ดวยวิธีของ Reed and Muench (1938) 

  

ผล 

 

การหาจํานวนเซลลเริ่มตนที่เหมาะสม 

 เพาะเล้ียงเซลล 1๐ CEF จากจํานวนเซลลเริ่มตนท่ี 0.8x106, 1.0x106, 1.2x106, 1.4x106 และ 1.6x106

เซลล/มล. ในเวลา 2 วัน เม่ือนํามายอยและนับจํานวนเซลลไดคาเฉล่ียดังแสดงในตารางท่ี 1 พบวาเซลล

เริ่มตนท่ี 1.4x106 และ 1.6x106  เซลล/มล. สามารถเพิ่มจํานวนและเจริญเต็มพื้นท่ีผิวขวด เทากับ 1.0±0.04x106   

เซลล/มล. และ 1.01±0.02x106 เซลล/มล. ตามลําดับ   ซึ่งไมมีความแตกตางกัน ในขณะท่ีเซลลเริ่มตนท่ี 

0.8x106, 1.0x106, 1.2x106 เซลล/มล. ใหจํานวนเซลลเพียง 0.55±0.02x106, 0.69±0.02x106 และ 

0.82±0.03x106 เซลล/มล. ตามลําดับ ซึ่งถือวาเพาะขยายเซลลไดนอย      

การหาปริมาณไวรัสตอจํานวนเซลลที่เหมาะสมโดยใชคา MOI ตาง ๆ   

  การเพาะเลี้ยงไวรัสโดยคํานวณปริมาณไวรัสตอเซลล หรือ MOI ที่ตางกัน ใหผลดังแสดงใน

ตารางที่ 2 และรูปท่ี 1 ผลการตรวจปริมาณไวรัสพบวาขนาด MOI 0.05, 0.10 และ 0.15 ของการเพาะเล้ียง

ไวรัสท่ี 48 ชั่วโมงจะใหผลผลิตไวรัสสูงสุดเทากับ 6.83±0.05, 6.88±0.12 และ 6.86±0.05 log TCID50/มล.

ตามลําดับ ในขณะท่ี MOI 0.01 และ 0.025 ใหผลผลิตไวรัสคอนขางตํ่ากวาคือเทากับ 6.01±0.06 และ 

 คา MOI x จํานวนเซลลท้ังหมด (เซลล/ขวด) 

         ปริมาณไวรัส (TCID50/มล.) 
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6.33±0.02 log TCID50/มล. สวนการเพาะเล้ียงไวรัสท่ี 24 ชั่วโมง พบวา MOI  0.01, 0.025, 0.05, 0.10 และ 

0.15 ใหผลผลิตไวรัสตํ่า เทากับ 4.20±0.08, 4.23±0.09, 4.67±0.18, 4.80±0.14  และ 4.83±0.16 log TCID50/มล. 

ตามลําดับ เชนเดียวกับการเพาะเล้ียงไวรัสท่ี 36 ชั่วโมงใหผลผลิตไวรัสคอนขางตํ่า เทากับ 5.58±0.08,  

5.7±0.06, 6.40±0.08, 6.46±0.05, และ 6.44±0.04 log TCID50/มล. ตามลําดับ    

 

วิจารณ 

 

      การหาอัตราสวนของปริมาณไวรัสตอเซลลหรือ MOI เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเพิ่มปริมาณ

ไวรัสในขั้นตอนการเพาะเล้ียงไวรัสเพื่อใหไดผลผลิตไวรัสสูง สําหรับนําไปผลิตวัคซีนใหมีคุณภาพ                  

ในการศึกษาทดลองหาคา  MOI   ท่ีเหมาะสมและการหาจํานวนเซลลเริ่มตนในขั้นตอนการเพาะเล้ียงเซลล

เพื่อใหไดเซลลท่ีสมบรูณและเจริญเติบโตขยายเต็มพื้นท่ีผิวขวดในระยะเวลาท่ีกําหนดจะทําใหกระบวนการ

ผลิตวัคซีนไดผลผลิตและมีคุณภาพคงท่ีและเปนไปอยางมีระบบ สามารถนํามาบริหารจัดการและ                  

วางแผนการผลิตไดตามเปาหมาย การผลิตวัคซีนแบบเดิมน้ันไมมีการนับจํานวนเซลลอาจทําใหปริมาณ

ไวรัสไมสัมพันธกัน การปรับหรือหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมระหวางปริมาณไวรัสตอเซลล ทําใหสามารถ

เพาะเล้ียงและขยายปริมาณไวรัสไดมากขึ้น หรือใหผลผลิตไวรัสสูง จากการศึกษาทดลองครั้งน้ีพบวา             

การเพาะเล้ียงไวรัสท่ีขนาด MOI 0.05 ทําใหเซลลเกิด CPE อยางสมบรูณในระยะเวลา 48 ชั่วโมง ซึ่งได

ปริมาณไวรัสเฉล่ียเทากับ 6.83±0.05 log TCID50/มล. เชนเดียวกับการเพาะเล้ียงไวรัสท่ีใชขนาด MOI 0.10 

และ 0.15 ไดปริมาณไวรัสเฉล่ียเทากับ  6.88±0.12 และ 6.86±0.05 log TCID50/มล. ซึ่งไมมีความแตกตางกัน 

ในทางปฏิบัติการใชปริมาณไวรัสนอยหรือขนาด MOI ตํ่า จะทําใหการเพาะเล้ียงไวรัสไดผลดีใหผลผลิต

ไวรัสสูงและมีคุณภาพคงท่ี ในการศึกษาครั้งน้ีจึงแนะนําใหใชขนาด MOI ท่ีเหมาะสมคือ 0.05 ซึ่งสอดคลอง

กับการทดลองของ Hajjar et al. (1989) ท่ีเพาะเล้ียง Herpes simplex virus ในเซลล arterial smooth muscle 

โดยใชคา MOI เทากับ 0.05-0.1 นอกจากน้ียังมีรายงานวาการเพาะเล้ียงไวรัสชนิดอ่ืน ๆ เชน การเพาะเล้ียง

ไวรัสอหิวาตสุกรในเซลลไตสุกรจะใชคา MOI เทากับ 0.1 (กัญญาและคณะ, 2548)  

 สวนการศึกษาจํานวนเซลลเริ่มตน 1๐ CEF ท่ีเหมาะสมจะทําใหการเพิ่มจํานวนเซลลและการ

เจริญเติบโตเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดและไดเซลลมีคุณภาพคงท่ี  สามารถวางแผนระบบการผลิตได

อยางถูกตอง เน่ืองจากเซลลปฐมภูมิมีอัตราสวนเซลลท่ีรอดชีวิตคอนขางตํ่า (Freshney, 1984) จึงจําเปนตองมี

การนับจํานวนเซลลเริ่มตน ซึ่งมีผลกระทบตอปริมาณและคุณภาพการเพาะเล้ียงไวรัสในกระบวนการผลิต

วัคซีน จากการทดลองครั้งน้ีพบวาจํานวนเซลลเริ่มตนท่ีเหมาะสม คือ 1.4×106เซลล/มล.  และ 1.6×106  เซลล/มล. 

จะไดเซลลเจริญเต็มพ้ืนท่ีผิวขวดภายในระยะเวลา 2 วัน มีคาเฉล่ียจํานวนเซลลเทากับ 1.0±0.04x106 เซลล/มล. 

และ1.01±0.02 x106 เซลล/มล. ตามลําดับ ซึ่งไมมีความแตกตางกัน  
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สรุป 

   

การศึกษาปริมาณไวรัสตอจํานวนเซลลในการเพาะเล้ียงไวรัสกาฬโรคเปดโดยใช MOI ตาง ๆ กัน  

สรุปไดวาขนาด MOI  0.05, 0.1 และ 0.15 ทําใหเซลลเกิด CPE ไดอยางสมบรูณ ในระยะเวลา 2 วันและ      

ใหผลผลิตไวรัสสูงเฉล่ียเทากับ 6.83±0.05, 6.88±0.12 และ 6.86±0.05 log TCID50/มล. ตามลําดับ  ในทาง

ปฏิบัติคา MOI ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 0.05 สวนการศึกษาจํานวนเซลลเริ่มตนสําหรับการเพาะเล้ียง 1๐ CEF    

สรุปไดวาเซลลเริ่มตนท่ีเหมาะสมท่ีใชเพาะเล้ียงเซลลและขยายจํานวนเซลลเต็มพื้นท่ีผิวขวด Roux flask               

ในเวลา 2 วันคือเซลลเริ่มตนท่ี 1.4x106  เซลล/มล. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาทดลองครั้งน้ีจะเปนประโยชนใน

การวางแผนและบริหารจัดการดานกระบวนการผลิตวัคซีนกาฬโรคเปดท้ังระบบใหไดคุณภาพและเปนไป

ตามเปาหมาย 
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รูปที่ 1 การเกิด CPE ของเซลล 1๐ CEF หลังการเพาะเล้ียงไวรัสกาฬโรคเปดเปนเวลา 36 และ 48 ชั่วโมง       

ท่ีใชคา MOI เทากับ 0.05 (ภาพขยาย 40 X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 36 ชั่วโมง                                               48 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 1 จํานวนเซลล 1๐ CEF ท่ีไดหลังการเพาะเล้ียงเซลล เปนเวลา 2 วัน โดยใชจํานวนเซลลเริ่มตนตางกัน 

 

ขวดท่ี 
จํานวนเซลลเริ่มตนเฉล่ีย (x106  เซลล/ มล.) 

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 

1 

2 

3 

4 

5 

0.55 

0.53 

0.55 

0.58 

0.57 

0.74 

0.70 

0.71 

0.67 

0.60 

0.81 

0.81 

0.86 

0.85 

0.77 

1.07 

1.01 

0.93 

0.99 

1.01 

1.00 

1.05 

1.01 

0.98 

1.02 

Mean±SD 0.55±0.02 0.69±0.02 0.82±0.03 1.00±0.04 1.01±0.02 

      

 

 

 

 

ตารางที่ 2  ปริมาณไวรัสท่ีคา MOI ตาง ๆ หลังการเพาะเล้ียงไวรัสนาน 24, 36 และ 48 ชั่วโมง 

 

 

ตัวอยางท่ี 

ปริมาณไวรัสท่ีใชคา MOI ตาง ๆ (log TCID50 /มล.) 

24  ชั่วโมง 36  ชั่วโมง 48  ชั่วโมง 

0.01 0.025 0.05 0.10 0.15 0.01 0.025 0.05 0.10 0.15 0.01 0.025 0.05 0.10 0.15 

1 4.30 4.10 4.80 4.90 4.90 5.55 5.80 6.40 6.40 6.40 6.00 6.35 6.80 6.80 6.80 

2 4.10 4.30 4.55 4.70 4.70 5.70 5.64 6.30 6.50 6.43 6.10 6.35 6.80 7.05 6.90 

3 
4.20 4.30 4.70 4.80 4.90 5.50 5.70 6.50 6.50 6.50 5.94 6.30 6.90 6.80 6.90 

Mean 

±SD 

4.20 

±0.08 

4.23 

±0.09 

4.67 

±0.18 

4.80 

±0.14 

4.83 

±0.16 

5.58 

±0.08 

5.71 

±0.06 

6.40 

±0.08 

6.46 

±0.05 

6.44 

±0.04 

6.01 

±0.06 

6.33 

±0.02 

6.83 

±0.05 

6.88 

±0.12 

6.86 

±0.05 
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Optimum multiplicity of infection for duck plague viral culture 

 

Tawatchai Patchanukool1     Ritluechai Poosungnuen1 

 

Abstract 

 

 The multiplicity of infection (MOI) for duck plague viral culture in vaccine production was 

studied. The initial cell number and incubation time for primary chicken embryo fibroblast (1๐CEF) culture 

were first optimized. The result showed that 1๐ CEF at the initial amount of 1.4x106 cells/ml form a 

confluent monolayer within 2 days. The cells were then inoculated with duck plague virus at different 

MOIs as followings: 0.01, 0.025, 0.05, 0.1 and 0.15. The virus titration was carried out by 50% tissue 

culture infective dose method (TCID50). The result demonstrated that, after cultivation for 48 hours, the 

viral cultures at MOIs of 0.05, 0.10 and 0.15 give high viral titers of 6.83±0.05, 6.88±0.12 and 6.86±0.05 

log TCID50/ml, respectively. Whereas the cultures at MOIs of 0.01 and 0.025 gave low viral titers of 

6.01±0.06 and 6.33±0.02 log TCID50/ml, respectively. In addition, the low viral titers were obtained after 

cultivation for 24 and 36 hours with the same MOI variations. The viral titers were 4.20±0.08, 4.23±0.09, 

4.67±0.18, 4.80±0.14 and 4.83±0.16 log TCID50/ml, respectively after cultivation for 24 hours and they 

were 5.58±0.08, 5.70±0.06, 6.40±0.08, 6.46±0.05 and 6.44±0.04 log TCID50/ml, respectively after 

cultivation for 36 hours. In conclusion, the appropriate MOI and cultivation time for duck plague virus 

high yield production were 0.05 and 48 hours. 

 

 

          

Key words: viral titer, duck plague vaccine, multiplicity of infection, primary chicken embryo fibroblast 
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การสูญเสยีปรมิาณไวรัสในขั้นตอนแชแข็งและทําแหงของการผลิตวัคซีนกาฬโรคเปด 

 

ฤทธ์ิลือชัย  ปูสูงเนิน1    ธวัชชัย ปจฉานุกูล1 

 

บทคัดยอ 

 

  ศึกษาการสูญเสียปริมาณไวรัสในขั้นตอนการเก็บแชแข็งและการทําแหงวัคซีนกาฬโรคเปด โดย

การตรวจหาปริมาณไวรัสดวยวิธี 50% tissue culture infective dose (TCID50) โดยใชเซลลคัพภะไกปฐมภูมิ 

ในการศึกษาครั้งน้ีไดทําการเปรียบเทียบปริมาณไวรัสในขั้นตอนกอนและหลังการเก็บนํ้าไวรัสแชแข็งท่ี

อุณหภูมิ -700ซ เปนเวลา 6 เดือน จํานวน 6 ชุด พบวามีคาเฉล่ียปริมาณไวรัสเทากับ 7.15±0.26 และ 

6.98±0.25 log TCID50/มล. ตามลําดับ  ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.01) นอกจากน้ีได         

ทําการเปรียบเทียบหาปริมาณไวรัสในขั้นตอนการผลิตเปนวัคซีนกอนและหลังการทําแหงจํานวน 6 ชุด   

พบวามีคาเฉล่ียปริมาณไวรัสเทากับ 6.96±0.11 และ 6.46±0.20 log TCID50/มล. ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) คิดเปนคาเฉล่ียการสูญเสียเทากับ 0.49±0.28 log TCID50/มล. หรือคิดเปน

รอยละ7.08±2.54 ซึ่งคาปริมาณไวรัสท่ีมีอยูในวัคซีนท่ีทําการศึกษาครั้งน้ียังคงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน           

ท่ีกําหนด 

   

 

คําสําคัญ:  วัคซีนกาฬโรคเปด  การสูญเสียปริมาณไวรัส   การแชแข็ง   การทําแหง 
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บทนํา 

 

 วัคซีนกาฬโรคเปดผลิตโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว เปนวัคซีนไวรัสเชื้อเปน 

ชนิดทําแหง สเตรนแจนเซน (Jansen strain) ซึ่งมีปริมาณไวรัสเปนไปตามมาตรฐาน ASEAN ตองไมนอย

กวา 5.5 log 50% tissue culture infective dose (TCID50)/มล. (ASEAN Secretariat, 1998) กระบวนการผลิต

วัคซีน 1 ชุดใชระยะเวลาประมาณ 28 วัน เริ่มจากกระบวนการเพาะเล้ียงเซลล การเพาะเล้ียงไวรัส ผสมเปน

วัคซีน การบรรจุ และการทําแหงวัคซีน และการทดสอบคุณภาพและความคุมโรควัคซีน การทดสอบคุณภาพ

ในกระบวนการผลิต (in-process testing) เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหม่ันใจวาไดผลผลิตวัคซีนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด ไดแก ขั้นตอนการผลิตไวรัสจะมีการเก็บไวรัสแชแข็งท่ีอุณหภูมิ -70°ซ. กอนเพื่อการ

ทดสอบหาปริมาณไวรัสดวยวิธี TCID50 และการทดสอบคุณภาพอ่ืน ๆ กอนนําไปผสมเปนวัคซีน  นอกจากน้ี

ระยะเวลาการเก็บไวรัสขึ้นอยูกับความตองการวัคซีนของผูใช รวมท้ังปจจัยในการผลิต เชน ไขไกฟก 

สารเคมี สภาพเครื่องจักร และอ่ืน ๆ ท่ีอาจทําใหกระบวนการผลิตวัคซีนไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

จําเปนตองเก็บไวรัสแชแข็งไว  โดยปจจุบันจะเก็บรักษาไวไมเกิน 6 เดือน เม่ือตองการผลิตเปนวัคซีนจึงนํา

ไวรัสละลายในอางนํ้าควบคุมอุณหภูมิท่ี 25°ซ. นาน 3 ชั่วโมง นําไปผสมเปนวัคซีนตามองคประกอบของ

วัคซีนท่ีกําหนดพรอมใสสารคงสภาพ (stabilizer) และบรรจุลงขวดขนาด 12 มล. ขวดละ 2  มล. ดวยเครื่องบรรจุ

อัตโนมัติในหองสะอาดปราศจากเชื้อ (clean room) ควบคุมอุณหภูมิท่ี  22°ซ. ใชเวลาบรรจุประมาณ  3 ชั่วโมง 

กอนเขาเครื่องทําแหง (lyophilizer) และใชเวลาทําแหงอีก 44 ชั่วโมง จากน้ันปดฝาอลูมิเนียม ติดฉลากและ

บรรจุกลอง โดยวัคซีนตองมีปริมาณไวรัสไมนอยกวา 5.5 log TCID50/มล. จะเห็นวากระบวนการผลิตวัคซีน

มีขั้นตอนท่ีอาจทําใหเกิดการสูญเสียปริมาณไวรัส เชน การแชแข็ง การละลายไวรัส และการทําแหงวัคซีน  

หากมีการปรับปรุงกระบวนการเหลาน้ีอาจลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตได 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคศึกษาการสูญเสียปริมาณไวรัสในกระบวนการผลิตวัคซีน ไดแก ขั้นตอน

กอนและหลังการแชแข็งท่ี -70°ซ.  และขั้นตอนกอนและหลังการทําแหงวัคซีนกาฬโรคเปด เพื่อใชเปนขอมูล

ในการหาสาเหตุหรือปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของในการสูญเสียปริมาณไวรัสในกระบวนการผลิตวัคซีน  เพื่อนํามา

ปรับปรุงกระบวนการผลิตวัคซีนกาฬโรคเปดตอไป     
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อุปกรณและวิธีการ 

 

การเพาะเลี้ยงเซลล 

                  เพาะเล้ียงเซลลคัพภะไกปฐมภูมิ (primary chicken embryo fibroblast, 1๐ CEF) โดยนําตัวออน            

ไขไกฟกปลอดเชื้อเฉพาะ (specific pathogen free, SPF) อายุ 11 วัน  บดและลางเน้ือเยื่อดวย phosphate 

buffered saline (PBS)  pH 6.8-7.2 จํานวน 3 ครั้ง นําตะกอนมายอยดวย 0.25% trypsin นาน 30 นาที เก็บสวน

ท่ีเปนของเหลวโดยกรองผานตะแกรงลวดสแตนเลส  ผสมสารละลาย lactalbumin hydrolysate 50% โดย

ปริมาตร ปนเหว่ียงท่ีความเร็ว 1,000  รอบ/นาที (Beckman model J-6B centrifuge) นาน 10 นาที ละลาย

ตะกอนเซลลดวยซีรัมลูกโค 1.5 เทาโดยปริมาตร ปนอีกครั้งท่ีความเร็วและเวลาเทาเดิม นําสวนตะกอนมาเติม 

growth medium และยอมดวย trypan blue นับปริมาณเซลลเพื่อเพาะเล้ียงตอไป (ศูนยผลิตชีวภัณฑ, 2530) 

การเพาะเลี้ยงไวรัสสําหรับผลิตวัคซีนกาฬโรคเปด 

 ทําการเพาะเล้ียงไวรัสกาฬโรคเปด สเตรนแจนเซน ในเซลล 1๐ CEF ใหไดปริมาณตามท่ีกําหนด

ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  และตามมาตรฐาน OIE (2012) 

 เก็บตัวอยางไวรัสท่ีใชในการผลิตวัคซีนกาฬโรคเปดท่ีบรรจุในขวดพลาสติกปริมาตร 1,500 มล./ขวด 

กอนและหลังการแชแข็งท่ีอุณหภูมิ -70°ซ. นาน 6 เดือน จํานวน 6 ชุดๆ ละ 5 ตัวอยาง ๆ ละ 5 มล. เพื่อ

ทดสอบหาปริมาณไวรัส  โดยละลายตัวอยางหลังจากการแชแข็งในอางนํ้าควบคุมอุณหภูมิท่ี 25°ซ.                     

นาน 3 ชั่วโมง   

การผลิตวัคซีน 

นําไวรัสท่ีผานการทดสอบปริมาณไวรัสไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ผสมกับสวนประกอบตามสูตร

วัคซีน และเติมสารคงสภาพ (stabilizer) ไดแก โพลีไวนีลไพโรลิโดน  แลคโตส และทริปโตน ตามท่ีกําหนด  

เก็บตัวอยางวัคซีนกอนและหลังการทําแหง  จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 3 ตัวอยาง เพื่อทดสอบหาปริมาณไวรัส   

การหาปริมาณไวรัสโดยวิธี  TCID50/มล. 

 เพาะเล้ียงเซลล 1๐ CEF ในไมโครเพลทชนิดกนแบน 96 หลุม โดยมีปริมาณเซลลประมาณ 4x104 

เซลลตอหลุม บมในตูอุณหภูมิ 39Oซ. ท่ีมี 5% คารบอนไดออกไซด  เปนเวลา 2 วัน เพื่อใหเซลลเจริญเต็ม              

กนเพลท ทําการถายมีเดียมเกาท้ิง เตรียมตัวอยางไวรัสโดยการเจือจางแบบ ten-fold series dilution ท่ี            

ความเจือจาง 10-1-10-6    ดวย PBS  pH 6.8-7.2 เติมนํ้ายาไวรัสหลุมละ 50 ไมโครลิตร โดยใช  dilution ละ          

8 หลุม  บมในตูอุณหภูมิ 39Oซ. ท่ีมี 5% คารบอนไดออกไซด อานผลการเกิด cytopathic effect (CPE)        

จนครบ 5 วัน  คํานวณหาปริมาณไวรัสเปนคา TCID50/มล. ตามวิธีการของ Reed and Muench (1938) 
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การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 วิเคราะหคาทางสถิติโดยวิธี t-test (วิสาข, 2548) เปรียบเทียบหาปริมาณไวรัสกอนและหลัง                  

การแชแข็งนํ้าไวรัสท่ี  -70oซ   และเปรียบเทียบในวัคซีนกอนและหลังการทําแหง  

 

ผล 

 

 ผลการตรวจหาปริมาณไวรัส  เพื่อใชเตรียมวัคซีนกาฬโรคเปดกอนการแชแข็งจํานวน 6 ชุด ได

คาเฉล่ีย เทากับ 7.15±0.26 log TCID50/มล. และปริมาณไวรัสหลังการเก็บแชแข็งท่ี -70o ซ เปนเวลา 6 เดือน 

ไดคาเฉล่ียเทากับ 6.98±0.25 log TCID50/มล.  ดังแสดงในตารางท่ี 1   

 ผลการตรวจหาปริมาณไวรัสท่ีผสมเปนวัคซีนพรอมสารคงสภาพ จํานวน 6 ชุด ไดคาเฉล่ียปริมาณ

ไวรัส 6.96±0.11 log TCID50/มล. และปริมาณไวรัสหลังการทําแหงวัคซีนไดคาเฉลี่ยเทากับ 6.46±0.20 

log TCID50/มล. ซึ่งพบวามีปริมาณไวรัสลดลงเล็กนอย เฉล่ียเทากับ 0.49±0.28 log TCID50/มล. หรือคิดเปนรอยละ 

7.08±2.54 ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

วิจารณ  

 

            ในการผลิตวัคซีนกาฬโรคเปดชนิดทําแหงขั้นตอนการเพาะเล้ียงไวรัสสามารถเก็บสต็อคไวรัสไวท่ี             

ตูแชแข็งอุณหภูมิ -70 Oซ. เปนเวลานาน 6 เดือน เพื่อนํามาผลิตเปนวัคซีนไดตามแผนและเปาหมายการผลิต   

ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีพบวาปริมาณไวรัสกอนและหลังการแชแข็งท่ีอุณหภูมิ -70Oซ. นาน 6 เดือน                        

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.01) สวนปริมาณไวรัสในวัคซีนหลังการทําแหงมีคา

นอยกวากอนการทําแหงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.01) คิดเปนรอยละ7.08±2.54 สอดคลองกับการ

ทดลองของกัญญาและคณะ (2548) พบวาขั้นตอนการทําแหงวัคซีนอหิวาตสุกรมีการสูญเสียปริมาณไวรัส

รอยละ 9.19±2.76 ซึ่งในวัคซีนอหิวาตสุกรใชนํ้าตาลแลคโตสและโพลีไวนีลไพโรลิโดนเปนสารคงสภาพ 

เชนเดียวกับวัคซีนกาฬโรคเปด และมีสารทริปโตนเปนสวนประกอบเพิ่ม   จากการศึกษาของ Scott และคณะ

(1976) พบวาการใชนํ้าตาลซูโครสหรือนํ้าตาลแลคโตสเปนสารคงสภาพอยางเดียวจะมีการสูญเสียปริมาณ

ไวรัสมากกวาการใชนํ้าตาลสองชนิดรวมกันและถาใชนํ้าตาลซูโครสรวมกับโบไวนอัลบูมินและกลูตาเมทใน

ฟอสเฟตบัพเฟอรจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาไวรัสไดดียิ่งขึ้น  จะเห็นไดวาสารคงสภาพท่ีใชใน              

การทําแหงวัคซีนมีผลตอปริมาณไวรัสภายหลังการทําแหง  นอกจากน้ีปจจัยอ่ืน ๆ เชน โปรแกรมการทําแหง

ก็มีผลตอการสูญเสียปริมาณไวรัสซึ่งควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป 
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สรุป 

 

   จากการศึกษาปริมาณไวรัสกาฬโรคเปดกอนและหลังการแชแข็งท่ีอุณหภูมิ -70°ซ. นาน 6 เดือน 

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.01) สวนปริมาณไวรัสในวัคซีนกอนและหลัง                

การทําแหงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.01)  พบวามีการสูญเสียปริมาณไวรัสหลัง          

การทําแหง จึงแนะนําการเตรียมไวรัสเริ่มตนกอนผลิตเปนวัคซีนควรมีปริมาณไวรัสคอนขางสูง                           

ตองไมนอยกวา06.50log0TCID50/มล.   ในทางปฏิบัติวัคซีนบรรจุปริมาตร010มล.  เทากับ01000โดส                            

เม่ือนําไปใชในพื้นท่ีจะตองเจือจางเปน 100 เทา ดังน้ันเม่ือคํานวณเปนปริมาณไวรัสตอโดสจะตองมีไวรัส 

ไมนอยกวา 3.5 log TCID50/โดส ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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ตารางที่ 1  คาเฉล่ียปริมาณไวรัสกาฬโรคเปด สเตรนแจนเซน กอนและหลังแชแข็งท่ีอุณหภูมิ -70oซ  
 

 

ชุดที่ 

คาเฉลี่ย (Geometric mean, GM+SD ) ปริมาณไวรัสกาฬโรคเปด 

สเตรนแจนเซน (log TCID50/มล.) 

 กอนแชแข็ง หลังแชแข็ง การสูญเสีย 
รอยละการ

สูญเสีย* 

1 7.12+0.29 6.95+0.22 0.17 2.39 

2 7.16+0.14 7.07+0.16 0.09 1.26 

3 7.17+0.30 6.99+0.38 0.18 2.51 

4 7.31+0.25 7.03+0.18 0.28 3.83 

5 7.04+0.24 6.92+0.34 0.12 1.70 

6 7.08+0.31 6.94+0.20 0.14 1.98 

GM+SD 7.15±0.26 6.98±0.25 0.16±0.07 2.28±0.89 

  

ตารางที่ 2  คาเฉล่ียปริมาณไวรัสกาฬโรคเปด สเตรนแจนเซนในวัคซีนกอนและหลังการทําแหง 
 

ชุดที่ 

คาเฉลี่ย (Geometric mean , GM+SD)  ปริมาณไวรัสกาฬโรคเปด 

สเตรนแจนเซน (log TCID50/มล.) 

กอนทําแหง หลังทําแหง การสูญเสีย รอยละการสูญเสีย* 

1 6.87+0.11 6.49+0.16 0.38+0.19 5.53+2.75 

2 6.85+0.09 6.13+0.18 0.71+0.20 10.36+2.41 

3 7.17+0.06 6.38+0.07 0.78+0.06 10.88+0.44 

4 7.15+0.07 6.72+0.14 0.43+0.32 6.01+4.24 

5 6.88+0.14 6.55+0.00 0.33+0.14 4.80+1.97 

6 6.85+0.13 6.52+0.20 0.33+0.24 4.82+3.43 

GM+SD 6.96±0.11 6.46±0.20 0.49±0.28 7.08±2.54 

 

หมายเหตุ ในวัคซีน  1 มล. เทากับ  100 โดส 

*รอยละการสูญเสีย =  ปริมาณไวรัสกอนแชแข็ง/ทําแหง – ปรมิาณไวรัสหลังแชแข็ง/ทําแหง x 100 

    ปริมาณไวรัสกอนแชแข็ง/ทําแหง 
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The loss of virus titer on freezing storage and lyophilization of duck plaque vaccine production 

 

           Ritluechai Poosungnuen1    Tawatchai  Patchanukool1 

 

Abstract 

 

 A study of duck plague virus titer loss  during  freezing storage and lyophilization in the 

vaccine production process was performed. Six batches of duck plague viral stocks and vaccines were 

tested for the viral contents by 50% Tissue Culture Infective Dose (TCID50) method using primary chicken 

embryo fibroblast. The results showed no significant difference (p>0.01) between the mean  log TCID50 of 

the viral stocks before and after freezing for 6 months which were 7.15±0.26 and 6.98±0.25 log 

TCID50/ml., respectively. However, the mean log TCID50 of the vaccines showed significant difference 

(p<0.01) between the vaccine before and after lyophilization which were 6.96±0.11and 6.46±0.20                    

log TCID50/ml., respectively. The mean percentage loss of viral content was 7.08±2.54. Nevertheless,                

in this study the viral content in the vaccines were indicted virus titer  higher than standard minimum 

requirement. 

 

 

Key words:  duck plaque vaccine,  virus titer loss,  freezing storage, lyophilization 
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การศึกษาการปนเปอนนอนสตรัคเจอรัลโปรตีนในวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 

 

ไชยา  สงาประโคน1  ดิลก  อวนพรมมา2  กาณต  กีเนีย1 

 

 

บทคัดยอ 

 

     การศึกษาการปนเปอนของนอนสตรัคเจอรัลโปรตีนในวัคซีนโรคปากและเทาเปอย ท่ีผลิตจาก

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว โดยฉีดวัคซีน 2  เทาของโดสปกติ ใหสัตวทดลอง จํานวน 5 ครั้ง 

หางกันทุก 4 สัปดาห (สัปดาหท่ี 0, 4, 8, 12 และ 16) และเจาะเลือดเพื่อตรวจหาแอนติบอดีตอนอนสตรัค

เจอรัลโปรตีน (3ABC) ทุกๆ 2 สัปดาห จนถึงสัปดาหท่ี 24  ใชสัตวทดลอง จํานวน 5 ตัว/ชดุการผลิต พบวา 

วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับสุกร จํานวน 3 ชุดการผลิต (HT53W, HT53X, HT53Y) และวัคซีนโรค

ปากและเทาเปอย สําหรับโค กระบือ แพะ แกะ ท่ีใชในการทดสอบจํานวน 3 ชุดการผลิต (T54B, T54C, 

T54D) ใหผลลบทุกตัวตลอดการทดลอง แสดงวา วัคซีนโรคปากและเทาเปอยท่ีผลิต มีความบริสุทธ์ิเพียงพอ

โดยไมกระตุนใหสัตวสรางแอนติบอดีตอนอนสตรัคเจอรัลโปรตีนตามมาตรฐานท่ีองคการโรคระบาดสัตว

ระหวางประเทศ (OIE)  กําหนด ดังน้ันวัคซีนสามารถนําไปใชในทองท่ีเพื่อสรางเขตปลอดโรคปากและเทา

เปอยได  

 

 

คําสําคัญ: นอนสตรัคเจอรัลโปรตีน, แอนติบอดี, วัคซีนโรคปากและเทาเปอย  

 

 

 

 

 

 

 
1 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว   อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา 30130 
2 ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา 30130 
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บทนํา 

 

 โรคปากและเทาเปอย เปนโรคระบาดท่ีมีความรุนแรงและแพรกระจายไดอยางรวดเร็วในสัตว

เศรษฐกิจ สงผลใหเกิดความสูญเสียรายไดทางเศรษฐกิจในดานการสงออกปละหลายรอยลานบาท เน่ืองจาก

ตางประเทศใชเปนขอกีดกันทางการคาทําใหไมสามารถสงสัตวหรือผลิตภัณฑสัตวไปยังตางประเทศได การ

ปองกันและควบคุมโรคปากและเทาเปอยใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ คือ วิธีการเสริมสรางภูมิคุมกันและ

ควบคุมการเคล่ือนยายสัตวและปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด ดังน้ันกรมปศุสัตวจึงมีโครงการรณรงค

การฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโค-กระบือ ในพื้นท่ีปละ 2 ครั้ง ใหครอบคลุมไมนอยกวา 80% 

ของประชากรสัตวท่ัวประเทศ สําหรับสุกร อาจมีการฉีดวัคซีนมากกวาปละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะฟารมพอ-แม

พันธุและขึ้นอยูกับสภาวะการระบาดหรือความชุกของโรคในพื้นท่ี เน่ืองจากกรมปศุสัตวมีนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรในการสรางเขตปลอดโรคปากและเทาเปอยโดยการใชวัคซีนในพื้นท่ีเขต 2 ตามขอกําหนดของ

องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (World Organization for Animal Health, OIE) โดยมีเปาหมายและ

ระยะเวลาในการดําเนินงานเปนเวลา 5 ป ต้ังแตป 2552-2556 ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม

มาตรฐานและขอกําหนด OIE ดานการใชวัคซีนเพื่อสนับสนุนโครงการใหประสบความสําเร็จไดน้ัน วัคซีน

โรคปากและเทาเปอยท่ีจะใชในการสรางเขตปลอดโรคจะตองเปนวัคซีนท่ีมีคุณภาพและมีความบริสุทธ์ิสูง

ปราศจากการปนเปอนสวนท่ีเรียกวา non-structural proteins (NSP) ของไวรัสโรคปากและเทาเปอย (foot 

and mouth disease virus, FMDV)  โดยในภาวะท่ีสัตวมีการติดเชื้อ ไวรัสจะเจริญเพิ่มจํานวน (replication) 

สรางสวนท่ีเรียกวา structural protein (SP) ไดแก VP1, VP2, VP3 และ VP4 ประกอบกันเปนแคปสิด 

(capsid) ของไวรัสและสวนท่ีเรียกวา NSP  ไดแก 3A, 3B, 3C, 2A, 2B, 2C และ 3D ซึ่งเปนเอ็นไซมตางๆ 

เชน protease, RNA dependent RNA polymerase หรือเรียกวา virus infection associated antigen (VIA 

antigen) ดังน้ันสัตวจะมีการสรางแอนติบอดีตอท้ัง SP และ NSP ขณะท่ีถาฉีดวัคซีนท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง

ปราศจากการปนเปอน สัตวจะมีการสรางแอนติบอดีเฉพาะตอ SP เทาน้ัน ทําใหสามารถแยกสัตวท่ีไดรับการ

ติดเชื้อออกจากสัตวท่ีไดรับการฉีดวัคซีนได (OIE,2009) 

 วัคซีนโรคปากและเทาเปอยท่ีผลิตโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว เปนวัคซีนชนิด

บริสุทธ์ิ โดยผานขั้นตอนการเตรียมแอนติเจนท่ีเขมขนและบริสุทธ์ิดวยวิธี ultrafiltration  และตกตะกอนดวย

สารเคมี ทําใหหมดฤทธ์ิ ดวย binary ethyleneimine (BEI) (พยนต, 2547; Bartelling, 2002) ซึ่งขั้นตอนน้ีจะ

สามารถขจัดสวนของ NSP ใหเหลือนอยท่ีสุดหรือหมดไปได ทําใหไดแอนติเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง เมื่อ

นําไปผสมเปนวัคซีน จะไดวัคซีนที่ไมมีการปนเปอน NSP ดังนั้นเพื่อเปนการยืนยันคุณภาพของ

วัคซีนโรคปากและเทาเปอย จําเปนตองตรวจสอบวามีสวน NSP อยูในวัคซีนหรือไม โดยการฉีดวัคซีนใน

สัตวซ้ําหลายๆครั้ง ดวยขนาด 2 เทาของโดสปกติ และตรวจหาแอนติบอดีตอ NSP  
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อุปกรณและวิธีการ 

 

สัตวทดลอง 

โค พันธุพื้นเมือง ไมจํากัดเพศ อายุไมนอยกวา 6 เดือน สุขภาพแข็งแรง จํานวน 15 ตัว และสุกรพันธุ

ผสม 3 สายพันธุ ไมจํากัดเพศ อายุ 8 สัปดาห สุขภาพแข็งแรง จํานวน 15 ตัว เปนสัตวท่ีไมมีแอนติบอดีตอ SP 

และ NSP  

 วัคซีน 

 วัคซีนโรคปากและเทาเปอย ชนิดเอเควียส สําหรับโค กระบือ แพะ แกะ  ชนิดรวม 3 ไทป จํานวน 3 

ชุดการผลิต (T54B, T54C และ T54D) และวัคซีนโรคปากและเทาเปอยชนิดนํ้ามัน สําหรับสุกร ชนิดรวม 3 

ไทป จํานวน 3 ชุดการผลิต (HT53W, HT53X และ HT53Y) ท่ีผลิตโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรม

ปศุสัตว 

การฉีดวัคซีนและเจาะเลือดในสัตว 

 -ฉีดวัคซีนใหแกสัตว โดยใชปริมาณเปน 2 เทาของโดสปกติ จํานวน 5 ครั้ง หางกันครั้งละ 4 

สัปดาห โดยใชสัตว 5 ตัว/ชุดวัคซีน  

-เจาะเลือดสัตว ทุก 2 สัปดาห ต้ังแตกอนฉีดวัคซีนจนถึง 24 สัปดาห  และแยกเก็บซีรัมสําหรับ

ทดสอบหาแอนติบอดีตอ SP และ NSP  

การทดสอบระดับแอนติบอดีในซีรัม 

 การตรวจหาแอนติบอดีตอ SP โดยวิธี Liquid phase blocking enzyme-linked immunosorbent 

assay (LP-ELISA) 

ตรวจหาระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทป โอ, เอ และ เอเชียวัน โดยวิธี  Indirect 

double antibody sandwich ELISA (ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต, 2554) 

โดยการ coat rabbit anti-FMDV ลงใน flat-bottom microplate เก็บคางคืนท่ีอุณหภูมิ 4oC แยกเตรียม virus-

serum mixture ใน U-bottom microplate แยกแตละไทป โดยเจือจางซีรัมแบบ 2-fold dilution แลวเติมไวรัสท่ี

มีความเขมขนคงท่ี (เม่ืออานคา 50% ของ ODmax ท่ี 450 nm. มีคา = 1.5 จากการทํา antigen titration) ลงใน

ซีรัมควบคุม และตัวอยางซีรัมท่ีจะทดสอบซึ่งทําเปน dilution ไว ดวยปริมาตรเทากันคือ 50µl นําไปเขยาคาง

คืนท่ีอุณหภูมิ 4oC หลังจากน้ันถายสารละลาย virus-serum mixture จาก U-bottom microplate ไปยัง flat-

bottom microplate ซึ่ง coat rabbit anti-FMDV และลางดวยสารละลาย Phosphate buffered saline (PBS) แลว 

นําไปอบท่ีอุณหภูมิ 37oC เปนเวลา 1 ชั่วโมง ลางดวย PBS แลวเติม Guinea pig anti-FMDV serum นําไป

เขยาในตูอบท่ีอุณหภูมิ 37oC เปนเวลา 1 ชั่วโมง ลางดวย PBS หลังจากน้ันเติม anti guinea pig IgG-HRP 
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conjugate เขยาในตูอบท่ีอุณหภูมิ 37oC เปนเวลา 1 ชั่วโมง ลางดวย PBS แลวเติม substrate หลุมละ 100 µl 

ปลอยใหทําปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิหอง 20 นาที แลวหยุดปฏิกิริยาของ substrate ดวย 1M H2SO4 หลุมละ 50 µl 

นําไปอานคา Optical density(OD) ท่ีความยาวคล่ืน 450 nm ดวย ELISA reader นําคา OD ท่ีไดมาคํานวณคา

แอนติบอดีตามวิธีของ Hamblin และคณะ (1986) ซึ่งตามมาตรฐาน OIE (2009) กําหนดไววา  

         - คา log ELISA ≤ 1.60 หรือ 1:40 แปลผลเปนลบ    และ 

- คา log ELISA ≥ 1.95 หรือ 1:90 แปลผลเปนบวก 

 

 การตรวจหาแอนติบอดีตอ NSP โดยวิธี non-structural protein test (NSP  test) 

 ตรวจหาระดับแอนติบอดีตอสวน 3ABC ของ NSP  ของไวรัสโรคปากและเทาเปอย โดยใชชุดตรวจ

สําเร็จรูปซ่ึงผลิตในเชิงพาณิชย (PrioCHECK


FMDV NS, Switzerland) ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ

ดําเนินการตามคูมือของผูผลิต โดยการเจือจางซีรั่มท่ีตองการตรวจ และซีรัมควบคุม เปน 1:5 ใน  plate ท่ี 

coat ดวย 3ABC monoclonal antibody ซึ่งถูกจับดวย 3ABC protein FMDV ท่ีมีความจําเพาะกัน ท่ีมากับชุด

ตรวจสอบ เขยาใหเขากัน วางคางคืนท่ีอุณหภูมิหอง(20-25oC) ลางดวย PBS เติม conjugate หลุมละ 100µl 

วางท่ีอุณหภูมิหอง นาน 1 ชั่วโมง ลางดวย PBS  เติม substrate หลุมละ 100µl วางท่ีอุณหภูมิหอง นาน 20 นาที เติม 

stop solution หลุมละ 100µl นําไปอานคา OD ท่ีความยาวคล่ืน 450 nm ดวย ELISA reader นําคา OD ท่ีไดมา

คํานวณคา percentage inhibition (PI) ซึ่งถา 

  - คา PI <  50% แปลผลเปนลบ คือ ไมมีแอนติบอดีตอ 3ABC-NSP of FMDV 

  - คา PI ≥ 50% แปลผลเปนบวก คือ มีแอนติบอดีตอ 3ABC-NSP of FMDV 

 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 หาคาเฉล่ียของระดับแอนติบอดี (antibody titer) ตอ SP จากการทดสอบโดยวิธี LP-ELISA  
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ผล 

 

 จากการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยในสัตวทดลอง โดยใชปริมาณเปน 2 เทาของโดสปกติ 

จํานวน 5 ครั้ง หางกันทุก 4 สัปดาห และเจาะเลือดสัตว ทุก 2 สัปดาห ต้ังแตกอนฉีดวัคซีนจนถึง 24 สัปดาห  

ไดผลดังน้ี 

 แอนติบอดีตอ SP โดยวิธี LP-ELISA  

 -วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับโค กระบือ แพะ แกะ ท้ัง 3 ชุด เม่ือฉีดวัคซีนเข็มแรกจะกระตุนให

รางกายสัตวสรางแอนติบอดีตอไทปโอ และ เอ มีคาเฉล่ีย log  ELISA ตํ่ากวา 1.95 (รูปท่ี 1A, 1B) ขณะท่ีไทปเอเชีย

วัน มีคาเฉล่ีย  log  ELISA สูงกวา 1.95 ต้ังแตฉีดเข็มแรก (รูปท่ี 1C)   

 -วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับสุกร ท้ัง 3 ชุด เม่ือฉีดวัคซีนเข็มแรกจะกระตุนใหรางกายสัตวสราง

แอนติบอดีตอไทปโอมีคาเฉล่ีย log ELISA ตํ่ากวา 1.95 (รูปท่ี 2A) ,ไทปเอ มีคาเฉล่ีย log ELISA ตํ่ากวา 1.95 ใน

วัคซีนชุด HT53W สวนวัคซีนชุด HT53X และ HT53Y มีคาเฉล่ีย log ELISA สูงกวา 1.95  (รูปท่ี 2B) สําหรับ

ไทปเอเชียวัน มีคาเฉล่ีย log ELISA ตํ่ากวา 1.95 ในวัคซีนชุด HT53W  ขณะท่ีวัคซีนชุด HT53X และ HT53Y มี

คาเฉล่ีย log ELISA สูงกวา 1.95 (รูปท่ี 2C) และหลังฉีดวัคซีนเข็มท่ี 2 แลว ระดับแอนติบอดีตอท้ัง 3 ไทป จะมี

คาเฉล่ีย log ELISA สูงกวา 1.95  

 แอนติบอดีตอ NSP โดยวิธี NSP test 

 -วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับโค กระบือ แพะ แกะ ท้ัง 3 ชุด มี %PI<  50% ในโคทดลองทุก

ตัว แสดงวาไมมีแอนติบอดีตอ 3ABC-NSP หรือใหผลลบ (รูปท่ี 3A, 3B และ 3C) 

 -วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับสุกร ท้ัง 3 ชุด มี %PI<  50% ในสุกรทดลองทุกตัว แสดงวาไม

มีแอนติบอดีตอ 3ABC-NSP หรือใหผลลบ (รูปท่ี 4A, 4B และ 4C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                1.95 log 

1.60 
1.90 
2.20 
2.50 
2.80 
3.10 
3.40 
3.70 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 weeks 

log 10  ELISA 

O-T54B 
O-T54C 
O-T54D 

1A : โอ(O189) 

 



วารสารชีวผลิตภัณฑ  ปที่ 20 ฉบับที่ 1-2 และปที ่21 ฉบับที่ 1-2 J.Vet.Biol. Vol.20 No.1-2  and  Vol.21 No.1-2               53 

 

 
                

 
 

  รูปท่ี  1   แสดงคาเฉล่ียของระดับแอนติบอดีตอ SP ของ  FMDV ไทปโอ เอ และเอเชียวัน โดยวิธี  LP-ELISA  

จากการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยชนิดเอเควียส สําหรับโค กระบือ แพะ แกะ ชนิดรวม 3 ไทป ชุด T54B, 

T54C และ T54D เปน  2  เทาของโดสปกติ  จํานวน 5 ครั้ง หางกันทุก 4 สัปดาห (สัปดาหที่ 0, 4, 8, 12 และ 

16) และเจาะเลือดสัตวทุก 2 สัปดาห (n=5 ตอชุดวัคซีน) 
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  รูปที่  2   แสดงคาเฉลี่ยของระดับแอนติบอดีตอ SP ของ FMDV ไทปโอ เอ และเอเชียวัน โดยวิธี  LP-

ELISA  จากการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยชนิดนํ้ามัน สําหรับสุกร ชนิดรวม 3 ไทป ชุด HT53W, HT53X 

และ HT53Y  เปน  2 เทาของโดสปกติ จํานวน  5 ครั้ง หางกันทุก 4 สัปดาห (สัปดาหท่ี 0,  4, 8, 12  และ 

16) และเจาะเลือดสัตวทุก 2 สัปดาห (n=5 ตอชุดวัคซีน) 
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  รูปท่ี  3   แสดง %PI ของ 3ABC-NSP test จากการฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอยชนิดเอเควียส สําหรับ

โค  กระบือ แพะ แกะ ชนิดรวม 3 ไทป ชุด T54B, T54C และ T54D เปน 2 เทาของโดสปกติ จํานวน  5    ครั้ง 

ทุก 4 สัปดาห(สัปดาหท่ี 0, 4, 8, 12 และ 16 ) และเจาะเลือดสัตว ทุก 2 สัปดาห (n=5 ตอชุดวัคซีน)   
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วิจารณ 

 

   จากการศึกษาระดับแอนติบอดีตอ SP ของวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับโค กระบือ แพะ แกะ 

และสุกร ท่ีใชในการทดลองครั้งน้ี พบวาหลังฉีดวัคซีนในสัตว ท้ังโคและสุกรมีการตอบสนองตอไวรัสแอนติเจน

ท้ัง 3 ไทป โดยมีคา log ELISA สูงกวา 1.95 หรือ 1:90  ท่ีถือวาใหผลบวกตามมาตรฐาน (OIE, 2009) เม่ือฉีดวัคซีน

เข็มท่ี 2 (รูปท่ี 1A และ 1B) ในไทป โอ และ เอ ยกเวนไทป เอเชียวัน คา log ELISA สูงกวา 1.95 ต้ังแตการฉีดวัคซีน

เข็มแรก (รูปท่ี1C) ขณะท่ีวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับสุกร มีคา log ELISA สูงกวา 1.95 หลังฉีดวัคซีนเข็มท่ี 

2 แลว ท้ัง 3 ไทป (รูปท่ี 2A, 2B และ 2C)  

  จากขอกําหนดขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE, 2009) ระบุใหมีการทดสอบการ

ปนเปอนนอนสตรัคเจอรัลโปรตีนของไวรัสในวัคซีนโรคปากและเทาเปอย โดยทําการฉีดวัคซีนในสัตวซ้ํา

หลายๆครั้ง ไมนอยกวา 3 ครั้ง ภายในเวลา 3-6 เดือน โดยฉีดครั้งละไมนอยกวา 2 เทาของโดสปกติ หลังจาก

ฉีดเข็มสุดทาย 30-60 วัน ใหเจาะเลือดตรวจหาแอนติบอดีตอนอนสตรัคเจอรัลโปรตีน โดยวิธี NSP test ซึ่งถา

ใหผลลบ แสดงวา วัคซีนน้ันมีความบริสุทธ์ิ (purity) เพียงพอ  และจากผลการศึกษาครั้งน้ี แสดงวา วัคซีนโรคปาก

และเทาเปอยท่ีผลิตจากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว มีความบริสุทธ์ิไดตามมาตรฐาน สามารถ

นําไปใชในทองท่ี 

เพื่อประโยชนในการแยกสัตวท่ีติดเชื้อออกจากสัตวท่ีไดรับการฉีดวัคซีนได  

 

สรุป 

 

  วัคซีนโรคปากและเทาเปอยท่ีผลิตจากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว สามารถนําไปใช

ในทองท่ีเพื่อประโยชนในการแยกสัตวท่ีติดเชื้อออกจากสัตวท่ีไดรับการฉีดวัคซีนได 

 

กิตติกรรมประกาศ 

   

  ขอขอบคุณคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย กรมปศุสัตว ท่ีไดอนุมัติเงินทุน

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คณะกรรมการพัฒนาวิชาการและประชาสัมพันธ คณะกรรมการสัตวทดลอง สํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว และสัตวแพทยหญิงวิไล ลินจงสุบงกช ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและวินิจฉัยโรคปาก

และเทาเปอย ท่ีไดชวยพิจารณาโครงการและใหคําแนะนําในครั้งน้ี 
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  ขอขอบคุณ เจาหนาท่ีฝายทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเทาเปอย ท่ีใหความชวยเหลือในการ

ดูแลสัตวทดลอง และเจาหนาท่ีศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท่ีใหความ

ชวยเหลือในการตรวจ LP-ELISA และ NSP test 
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A study on non-structural protein contamination in foot and mouth disease vaccine 

 

Chaiya Sangaprakhon1   Dilok  Auonpromma2   Kan  Keenia1 

 

 

Abstract 

 

  A study on non-structural protein (NSP) contamination in foot and mouth disease (FMD) vaccine, 

produced by Bureau of Veterinary Biologics (BVB), Department of Livestock Development, was 

conducted. Five animals per batch number of vaccine were vaccinated 5 times with a double dose of 

vaccine every 4 weeks (0, 4, 8, 12 and 16) and collected blood every 2 weeks (up to 24 weeks) for NSP-

3ABC antibodies detection. The results found that 3 batches of  the trivalent (O, A, Asia1) FMD vaccine 

for swine (HT53W, HT53X and HT53Y) and 3 batches of the trivalent (O, A, Asia1) FMD vaccine for 

cattle  (T54B, T54C and T54D) gave negative results in all animals every times.   

  In accordance with the OIE standard procedure for the quality control of FMD vaccine by testing 

for antibody against non-structural proteins, the FMD vaccine produced from BVB was purified enough to 

not  inducing antibody to the NSP. It can be used to vaccinate animals for establishing free zone with 

vaccination.  

     

 Key words:     non-structural protein, antibody, foot and mouth disease vaccine 
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