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ขอแนะนําสําหรับผูเขยีน 
 

 วารสารชีวผลิตภัณฑ กําหนดออกปละ 2 ฉบับ คือ เดือนมีนาคมและกันยายน  
 

1. เรื่องที่จะนําลง 

1.1   ผลงานวิจัย (Research article) เปนการเสนอผลการวิจัยที่ผูเขียนไดทําขึ้นเอง มีการกําหนด

ปญหาและวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

อันนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ 

1.2   บทความทางวิชาการ (Technical article) เปนงานเขียนขนาดสั้น ซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่

ชัดเจนโดยผูเขียนเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือของผูอื่นในลักษณะที่เปน

การวิเคราะห วิจารณ หรือเสนอแนวความคิดใหม ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการนั้นๆที่รวบรวม

ขอมูลความคิดเห็นและประสบการณ ของผูเขียน 

1.3 บทความปริทรรศน (Review article) คือบทความที่รวบรวมผลงาน หรือแนวคิดเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเคยลงตีพิมพมาแลว นํามาวิเคราะห วิจารณ เพื่อใหเกิดความกระจางใน

เรื่องน้ันยิ่งขึ้น  

1.4   เรื่องอื่น ๆที่คณะบรรณาธิการวารสารพิจารณาเห็นสมควร 

2. การจัดทําตนฉบับ 

2.1 ตนฉบับที่จะเผยแพรในวารสารชีวผลิตภัณฑตองไดรับการอนุมัติใหเผยแพรจากตนสังกัด และ

ตองไมเปนเรื่องที่เคยเผยแพรหรืออยูระหวางการพิจารณาเพื่อเผยแพรในสื่ออื่น 

2.2 การพิมพผลงานทางวิชาการ 

2.2.1 ตัวพิมพ  ใชตัวอักษร Angsana New แบบปกติ ขนาด 15 ชื่อหัวขอใหญ เชน ชื่อเรื่อง 

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  ดานบนที่ 6.5 ซม. และดานซายที่ 4.5 ซม. สวนดานขวาและ

ลางที ่1.5 ซม. 

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

ขนาด 15 



 

 

 

 

 

 

วารสารชีวผลิตภัณฑ ปที่ 23 ฉบับที่ 1-2  ม.ีค.-ก.ย. 2557                             2                             J. Vet. Biol. Vol. 23 No.1-2  Mar-Sep 2014 

2.2.5  ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ  จัดพิมพแยกหนาเฉพาะ และจัดวางหลังเอกสารอางอิง 

โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

 ตาราง ระบุเลขที่ของตาราง (table number) ชื่อของตาราง (table title) หัวตาราง 

(table heading) และที่มาของตาราง (ถามี) ใหทําเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยทั้ง

ตาราง พิมพอยูในหนาเดียวกันทั้งหมด ถาตารางมีความยาวเกิน 1 หนา ใหพิมพสวน

ที่เหลือในหนาถัดไปโดยพิมพเลขที่ตารางและตามดวยคําวา (ตอ) คําบรรยายตาราง

ใหเขียนไวดานบนของตาราง 

 รูปภาพ แผนภูม ิกราฟ ควรเปนภาพขาวดํา และทําเชนเดียวกับตาราง แตคําบรรยาย

ใหเขียนไวดานลาง 

2.2.6  การพิมพชื่อวิทยาศาสตรของสิ่งมีชีวิต ชื่อวิทยาศาสตรเปนไปตามการตั้งชื่อระบบ

ทวินาม (Binomial nomenclature) พิมพดวยตัวเอน เชน Escherichia coli ในกรณีไม

ระบุชื่อสปชีสหรือตองการกลาวถึงหลายสปชีส เชน Salmonella spp. 

3. ตนฉบับเพื่อพิจารณาเผยแพรในวารสารชีวผลิตภัณฑ 

3.1   จัด ทํ าต น ฉ บั บ ผ ลงาน ท างวิช าก าร  (original manuscript) แ ล ะ สํ า เน า  (photocopied 

manuscript) อ ีก จําน วน  3 ช ุด  พ รอม แ ผ น บ ัน ท ึก ไฟ ลข อม ูล อ ิเล ็ก ท รอ นิก ส  ที ่ระ บุ

รายละเอียดชื่อผลงาน ชื่อเจาของผลงาน  และที่อยูพรอมเบอรโทรศัพท 

3.2  สงตนฉบับทั้งหมดพรอมเอกสารนําสงถึง 

 กองบรรณาธิการวารสารชีวผลิตภัณฑ 

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130 

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

3.3  ไมสงคืนตนฉบับ 

3.4  ตนฉบับที่สงใหพิจารณาจะมีใบตอบรับใหเจาของผลงาน และจะแจงผลการพิจารณาใหทราบ

ภายใน 2 เดือน 

3.5  ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในวารสาร เจาของผลงาน (เฉพาะชื่อแรก) จะไดรับ

วารสารชีวผลิตภัณฑ จํานวน 1 เลม พรอม reprint จํานวน 5 ชุด 

 4. การลําดับเรื่อง 

4.1 ชื่อเรื่อง (Title) ตั้งชื่อใหสั้นและสื่อความหมายไดดี  

4.2 ชื่อผู เข ียนและผู รวมงาน  (Author and co-workers) เขียนชื ่อนามสกุลเต็มทั ้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ วางกึ่งกลางใตชื่อเรื่อง พรอมทั้งสถานที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก พิมพเปน

เชิงอรรถ  
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4.3 บทคัดยอ (Abstract) สั้นไดเนื้อความคลุมเรื่องท้ังหมด โดยเฉพาะวัตถุประสงค วิธีการ และผล

การทดลองความยาวไมควรเกิน 15 บรรทัด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเขียนแยกหนา  

4.4 คําสําคัญ (Key words) คําหรือขอความสั้น ๆ ที่มีความหมายแสดงถึงความเปนไปของการ

ทดลองนั้น ๆ ไมเกิน 5 คําสําคัญ โดยพิมพอยูใตบทคัดยอ 

4.5  เนื้อหา (Text) สําหรับผลงานวิจัยประกอบดวย 

4.5.1  บทนํา (Introduction) บรรยายถึงความเปนมาและวัตถุประสงค รวมท้ังควรมีการทบทวน

วรรณกรรม (literature review) ประกอบ 

 4.5.2  อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) ถาเปนการคิดคนขึ้นใหมควรอธิบายอยาง

ละเอียด แตถาเปนที่ทราบกัน ควรเขียนในลักษณะอางอิงถึง ถาเปนชื่อการคาใหทําเปน

เชิงอรรถ 

 4.5.3  ผล (Results) บรรยายผลการทดลองใหเขาใจงาย อาจเสนอเปนตาราง รูปภาพ หรือ

กราฟ  พรอมคําบรรยายประกอบ  

 4.5.4  วิจารณ (Discussion) วิจารณถึงหลักการที ่แสดงออกมาจากผลการทดลอง เพื ่อ

สนับสนุน หรือคัดคานทฤษฎีที่มีผูเสนอมากอน เพื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองและ

การตีความหมายของผูอื่น เนนถึงปญหาขอโตแยงในสาระสําคัญของเรื่องท่ีกําลังกลาวถึง 

และการนําผลไปใชใหเปนประโยชน 

 4.5.5  สรุป (Conclusion) เขียนใจความที่สําคัญและคุณคาของงานเพื่อผูอานเขาใจไดงายขึ้น 

 4.5.6  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ระบุแหลงสนับสนุนทุนวิจัย  เครื ่องมือ 

อุปกรณ และความชวยเหลือจากบุคคลตาง ๆ 

 4.5.7  เอกสารอางอิง (References)  

ก.  การอางอิงในเน้ือเรื่อง  

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

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

กรณี อางอิงเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแตงคนเดียวกันและปที่พิมพซ้ํากัน ให

ใช a b c หรือ d ตามหลังปที่พิมพสําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ และใช ก ข 

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

Katz (1984a) 

2. บุคคลหรือขอมูลที่ไมเคยลงพิมพมากอน ใหอางเฉพาะในเนื้อเรื่องเทานั้น 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. เอกสารที่หนวยงานเปนผูจัดทํา ใหระบุชื่อหนวยงานเต็มในการอางถึงครั้งแรก 

และระบุชื่อยอที่เปนทางการหลังเครื่องหมายจุลภาค (,) การอางถึงครั้งตอไปให

ใชชื่อยอนั้น กรณีที่ไมมีชื่อยอ ใหระบุชื่อหนวยงานเต็มทุกครั้ง เชน (องคการ

รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ร.ส.พ., 2519)  

ข. การเขียนเอกสารอางอิงทายเรื่อง เริ ่มจากเอกสารอางอิงภาษาไทยเขียนเรียง

ตามลําดับพยัญชนะของผูเขียน เอกสารอางอิงภาษาอังกฤษเขียนเรียงลําดับชื่อสกุล

ตามดวยชื่อยอของผูเขียน 

1) วารสาร ระบุชื่อผูเขียน ตามดวยป ชื่อเรื่อง ชื่อยอวารสาร ปที่ ฉบับที่ และหนาที่

อางถึง  เชน 

สายพิณ ขุมทรัพย  สุรพล ขุมทรัพย และจาตุรนต พลราช  2544   การเจริญเติบโตของ

เซลล IFFA-3 ชนิดแขวนลอยในมีเดียมที่มีกรดอะมิโนและวิตามินผสม

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. 

กรณีอางอิงเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแตงคนเดียวกันและปที่พิมพซ้ํากัน ให

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

หรือ ง ตามหลังปที่พิมพ 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 ปที่พิมพ ชื่อเรื่อง บรรณาธิการ (ถามีบรรณาธิการหลายคน

ใหอางทุกคน) ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ สํานักพิมพ เมืองท่ีพิมพ ประเทศ หนาแรก

และหนาสุดทายที่อางถึง 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 โรคออยที่เกิดจากเชื้อรา 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 ปที่พิมพ ชื่อเรื่อง ชื่อหนังสือ (ถามี) แหลงที่มาและวันที่

เขาถึง เชน 

จันทรา แปนตุม  จุฑาพร ศรีวิพัฒน  วรวิทย แสงสิงแกว และพึ่งพิศ ดุลยพัชร 2541

อาห ารจาก ข าวโพ ด  คู มื อ ส ง เส ริ ม ก า ร เก ษ ต ร ที่  4 3   แ ห ล ง ที่ ม า 

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 

 
วารสารชีวผลิตภัณฑฉบับน้ียังคงออกลาชากวากําหนดซึ่งกองบรรณาธิการตองขออภัยอีกครั้ง และ

เราจะปรับปรุงเรื่องของเวลาในฉบับตอๆไป แตอยางไรก็ตามจะตองตีพิมพวารสารใหไดปละ 2 ฉบับ ตาม

วัตถุประสงคคะ  

สําหรับเนื้อหาในวารสารฉบับนี้เปนผลงานวิชาการ 2 เรื่อง ไดแก เรื่องของการทดลองวัคซีน

แบลคเลกที่ลดปริมาตรฉีดในสัตวทดลอง เพื่อจะใชเปนขอมูลที่จําเปนในการปรับเปลี่ยนการผลิตวัคซีน

ตอไป  งานทดลองนี้จึงเปนประโยชนในสวนของทั้งผูผลิตวัคซีน คือสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว และ

ผูใชวัคซีน สวนผลงานวิชาการอีกเรื่องหนึ่ งคือ การประกันคุณภาพการทดสอบสําหรับเครือขาย

หองปฏิบัติการโรคปากและเทาเปอย เปนเรื่องเกี่ยวกับระบบที่ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในวิธีการและผลการ

ทดสอบโรคปากและเทาเปอยแมจะทําในหองปฏิบัติการตางสถานที่กัน  บทความวิชาการ 2 เรื่องในฉบับนี้ 

เปนการถายทอดความรูอันเกิดจากประสบการณการทํางานประกอบกับการคนควาจากเอกสารวิชาการที่

ผูเขียนมีความตั้งใจรวบรวมมาเพื่อใหผูอานไดรับความรูที่เปนประโยชนในการทํางานดานวัคซีนชนิด

อิมัลชัน รวมทั้งความรูในเรื่องของวิธีการที่ถูกตองในการจัดสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการโรคปากและเทาเปอย

เพื่อการวินิจฉัยโรค  

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานและนักวิชาการที่สนใจและใหการสนับสนุนงานดานวิชาการ

ดวยการสงผลงานและบทความทางวิชาการที่เปนประโยชนมาเผยแพรในวารสารชีวผลิตภัณฑ  และขอเชิญ

ชวนใหสงผลงานวิชาการเขามามากๆ วารสารฉบับหนาและฉบับตอๆไปจะไดตีพิมพตรงตามกําหนดไม

ลาชาเชนที่เปนอยู 

   
      ขอขอบคุณ 

              สพ.ญ. รัชนี อัตถิ 

                                    บรรณาธิการ  
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ประสิทธิภาพของวัคซีนแบลคเลกที่ลดปริมาตรฉีดในโคและแพะ 

 
รัชนี อัตถิ1      วันชัย ตีรถะวรวรรณ1 

วีรชาย  ปูสูงเนิน1      อารีรัตน แพงเพ็ง1 

 

บทคัดยอ 

 

ประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนแบลคเลกที่ลดปริมาตรฉีดในโคและแพะ โดยวัดระดับแอนติบอดี

ดวยวิธีอิไลซาหลังฉีดวัคซีนทุก 4 สัปดาห นาน 28 สัปดาห เปรียบเทียบระหวางโค และ แพะ กลุมที่ฉีด

วัคซีนหนึ่งครั้ง  ฉีดสองครั้งหางกัน 4 สัปดาห และกลุมที่ไมไดฉีดวัคซีน ผลการศึกษา พบวา โคและแพะทุก

ตัวที่ฉีดวัคซีนมีระดับแอนติบอดีสูงขึ้นหลังฉีดวัคซีนครั้งแรก 4 สัปดาห  และระดับแอนติบอดีของสัตวกลุม

ที่ฉีดวัคซีนสองครั้งสูงกวากลุมที่ฉีดวัคซีนหน่ึงครั้งอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)  และระดับแอนติบอดีสูงขึน้ไม

นอยกวา 28 สัปดาหหลังฉีดวัคซีนครั้งแรก เมื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาวัคซีนโดยทดสอบความปลอดภัยและ

ความคุมโรคของวัคซีนเปนระยะ หลังจากเก็บที่อุณหภูมิ 4oซ  37oซ และที่อุณหภูมิหองนาน 24 เดือน พบวา

วัคซีนมีความปลอดภัยและใหความคุมโรคตลอดการทดลอง ดังนั้น สันนิษฐานไดวาวัคซีนมีอายุการเก็บ

รักษาไมนอยกวา 24 เดือน 

  

 

 

คําสําคัญ:   วัคซีนแบลคเลก      ลดปริมาตรฉีด      ระดับแอนติบอดี      อายุการเก็บรักษา      โคและแพะ 

 

 

 

 
 

 

 
1 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว อ.ปากชอง จ.นคราชสมีา 30130 
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บทนํา 
 แบลคเลกเปนโรคติดตอรายแรงในโค กระบือ แพะและแกะ สัตวทุกอายุเปนโรคได แตโคอายุ

ระหวาง 6 เดือน ถึง 2 ป มีความไวรับตอโรคมากที่สุด อาการที่สําคัญของโรคคือ กลามเนื้ออักเสบ บวม 

โดยเฉพาะกลามเนื้อมัดใหญเชน ขาหลัง ไหล อก เปนตน อาการของโรคเปนไปอยางรวดเร็ว สัตวปวยมีไข

สูง 39-41oซ ลุกไมขึ้น หายใจลําบาก  และตายภายใน 12 -36 ชั่วโมง หลังแสดงอาการ เนื่องจากพิษของเชื้อ

เขาสูกระแสโลหิต สัตวปวยมีอัตราการตายสูง สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อ Clostridium chauvoei  ซึ่งเปน

แบคทีเรียที่มีการเจริญแบบไมใชอากาศ สามารถสรางสปอรในสภาวะที่มีออกซิเจน สปอรมีความทนทานตอ

สิ่งแวดลอมจึงมีชีวิตอยูในดินไดเปนเวลานานหลายป สัตวเปนโรคไดในทุกฤดูกาล และมักเกิดโรคซ้ําในจุด

ที่เคยเกิดโรคอยูเสมอ (Blood et al., 1983) การควบคุมโรคดวยการฉีดวัคซีนจึงมีความจําเปนโดยเฉพาะใน

ทองที่ที่เคยเกิดโรค  

วัคซีนปองกันโรคแบลคเลกที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตวผลิตเปนวัคซีนเดี่ยวชนิด 

formalinized whole cell เตรียมจากเชื้อ Clostridium chauvoei  สเตรนทองถ่ิน ตกตะกอนดวยอะลัม ใชฉีดใต

ผิวหนัง โค กระบือ  ตัวละ 5 มล. ปจจุบันมีกระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อไดเขมขนทําใหสามารถปรับปรุงการผลิต

วัคซีนใหมีปริมาตรฉีดตัวละ 2 มล. เชนเดียวกับวัคซีนสวนใหญในทองตลาด ซึ่งจะเปนการเพิ่มความสะดวกใน

การฉีด การจัดเก็บและการขนสงวัคซีน ผลการศึกษาของรัชนี และนิตยา (2551) รายงานวาวัคซีนแบลคเลกท่ีมี

ปริมาตรฉีดตัวละ 5 มล. และ 2 มล. มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ASEAN (1998) ในหนูไมซเชนเดียวกัน 

แตยังไมมีการทดสอบในสัตวเปาหมาย  

การศึกษานี้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโดยการฉีดวัคซีนโค และแพะ แลวตรวจวัดระดับ

แอนติบอดีในซีรัมเปนระยะนาน 28 สัปดาห และศึกษาอายุการเก็บรักษาวัคซีนโดยทดสอบความปลอดภัย 

และคุณภาพของวัคซีนตามมาตรฐาน ASEAN (1998) หลังจากเก็บที่อุณหภูมิ 4oซ  37oซ และที่อุณหภูมิหอง

เปนระยะนาน 24 เดือน เพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการผลิตวัคซีนแบลคเลกที่ลดขนาดฉีดและนํา

ออกใชทดแทนวัคซีนท่ีมีขนาดฉีด 5 มล. 

 

อุปกรณและวิธีการ 

แบคทีเรีย 

 เชื้อ Cl. chauvoei  สเตรนทองถิ่น ซึ่งเก็บในรูปของสปอรทําแหง 

สัตวทดลอง 

 1) หนูไมซ พันธุ ICR เพศผู อายุ 6-8 สัปดาห น้ําหนัก 20-25 กรัม จํานวน 380   ตัว  

2) หนูตะเภา พันธุ Dunkin Hartley เพศผู อาย ุ2-4 เดือน น้ําหนัก 300-400 กรัม จํานวน 32 ตัว  



 

 

 

 

 

 

วารสารชีวผลิตภัณฑ ปที่ 23 ฉบับที่ 1-2  ม.ีค.-ก.ย. 2557                             9                             J. Vet. Biol. Vol. 23 No.1-2  Mar-Sep 2014 

3) โคพื้นเมือง พันธุผสม ไมจํากัดเพศ อายุประมาณ 1 ป ไมเคยฉีดวัคซีนแบลคเลกและไมมี

แอนติบอดีตอแบลคเลกเมื่อทดสอบดวยวิธี ELISA โดยซื้อจากเกษตรกร จํานวน 15 ตัว 

4)  แพะ พันธุผสม ไมจํากัดเพศ อายุประมาณ 1 ป น้ําหนักไมนอยกวา 20 กโิลกรัม ไมเคยฉีดวัคซีน

แบลคเลกและไมมีแอนติบอดีตอแบลคเลกเม่ือทดสอบดวยวิธี  ELISA โดยซื้อจากเกษตรกร จํานวน 47 ตัว 

 การเตรียมวัคซีนแบลคเลก  

เตรียมบรอทแบคเทอริน ซึ่งไดจากการเพาะเลี้ยงเชื้อ Cl.  chauvoei  ในถังเพาะเชื้อขนาดจุ 500 ลิตร 

ดวยอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว ฆาเชื้อดวยฟอรมาลิน 0.5 % (v/v) และนับจํานวนเชื้อทางออมดวยการหาคา 

packed cell volume (PCV) ตามวิธีของ Alton และคณะ(1988)โดยใสบรอทแบคเทอริน 10 มล.ในหลอด

สําหรับปนเหวี่ยงที่มขีีดบอกปริมาตร ปนดวยแรงเหว่ียง 2500 x g เวลา 75 นาที นําบรอทแบคเทอรินมาผสม

ใหไดวัคซีน 2 ลิตร มีคา PCV ไมนอยกวา 0.65 % หรือ มีจํานวนเชื้อไมนอยกวา  6.5x108 เซลล/โดส (2 มล.) โดย

ผสมกับโปแตชอะลัมเพื่อใหมีปริมาณความเขมขนสุดทายในวัคซีนเทากับ 1 % (w/v) ปรับใหมีคา pH 7.0 ± 0.3 

(Misra, 1991) ทดสอบการปนเปอนในวัคซีน ความปลอดภัยในหนูตะเภาและแพะ และทดสอบ

ประสิทธิภาพในหนูไมซ ตามวิธีของ ASEAN (1998) กอนบรรจุขวดวัคซีน ขวดละ 40 มล. หลังบรรจุขวด

นํามาทดสอบการปนเปอนอีกครั้ง ศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุมกันในโคและแพะ และศึกษาอายุการเก็บ

รักษาวัคซีนตอไป  

การทดสอบการปนเปอนในวัคซีน 

ทดสอบการปนเปอนในวัคซีนกอนและหลังการบรรจุขวด โดยเพาะวัคซีนในอาหารเลี้ยงเชื้อ  

tryptic soy broth แ ล ะ  thioglycollate broth อ บ ที่  37oซ  แ ล ะ เพ า ะ ใ น  Sabouraud dextrose broth  แ ล ะ 

thioglycollate broth อบท่ี 22oซ  เปนเวลา 14 วันจะตองไมพบเชื้อแบคทีเรียอื่นหรือเชื้อรา (ASEAN,1998) 

การทดสอบความปลอดภัย ในหนูตะเภาและแพะตามวิธีของ ASEAN (1998) 

ในหนูตะเภา  ฉีดวัคซีนหนูตะเภา จํานวน 2 ตัว ตัวละ 2 มล. เขาใตผิวหนัง สังเกตอาการ 10 วัน หนู

ตะเภาตองไมแสดงอาการผิดปกต ิ

ในแพะ ฉีดวัคซีนแพะไมจํากัดเพศ อายุประมาณ 1 ป น้ําหนักไมนอยกวา 20 กิโลกรัม จํานวน 2 ตัว 

ตัวละ 2 มล. เขาใตผิวหนัง วัดอุณหภูมิรางกายเชา-เย็น ทุกวัน สังเกตอาการ 7 วัน ตองไมพบอาการผิดปกต ิ

การทดสอบประสิทธิภาพความคุมโรคในหนูไมซ  ตามวิธีของ ASEAN (1998) 

ทดสอบวัคซีนแตละตัวอยางโดยใชหนูไมซ 30 ตัว แบงเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 หนูไมซ 10 ตัว ไมฉีด

วัคซีน (กลุมควบคุม) และกลุมท่ี 2 หนูไมซ 20 ตัว ฉีดวัคซีน เขาชองทอง ตัวละ 0.25 มล. 4 ครั้งหางกันครั้งละ 

2 วัน หลังฉีดวัคซีนครั้งสุดทาย 10 วัน ฉีดเชื้อพิษหนูไมซทั้ง 2 กลุม ดวยสปอรของเชื้อ Cl. chauvoei จํานวน

ประมาณตัวละ 60 สปอร ที่ผสมกับ 3% CaCl2 เขากลามเนื้อตัวละ 0.25 มล. สังเกตอาการหนูไมซเปนเวลา  7 วัน 
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กลุมที่ฉีดวัคซีนควรมีชีวิตรอดไมนอยกวา 60% ขณะที่หนูกลุมไมฉีดวัคซีนตายมากกวา 80% ถือวาวัคซีนให

ความคุมโรค  

ศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุมกันในโคและแพะโดยตรวจระดับแอนติบอดีในซีรัมหลังฉีดวัคซีน  

นําวัคซีนที่ผานการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพความคุมโรคในหนูไมซแลว มา

ทดสอบประสิทธิภาพในโคและแพะ โดยแบงโคและแพะ ออกเปนชนิดละ 3 กลุมๆละ 5 ตัว  ทดสอบดังน้ี         

กลุมที่ 1 ฉีดวัคซีนครั้งเดียว  เขาใตผิวหนงั  2 มล. สําหรับโค และ 1 มล. สําหรับแพะ  

กลุมที่ 2 ฉีดวัคซีน 2 ครั้ง เขาใตผิวหนัง 2 มล. สําหรับโค และ 1 มล. สําหรับแพะ หางกัน 4 สัปดาห 

กลุมที่ 3 ไมฉีดวัคซีน เปนกลุมควบคุม  

ตรวจระดับแอนติบอดีในซีรัมดวยวิธี ELISA โดยเจาะเลือดโคและแพะทั้งหมดกอนฉีดและหลังฉีด

วัคซีนทุก 4 สัปดาหตอเนื่องนาน 28 สัปดาห นําซีรัมมาตรวจวัดระดับแอนติบอดีดวยวิธี indirect ELISA ตาม

วิธีของ Crichton และคณะ (1990) โดยเคลือบ ELISA plate ดวย  sonicated extract antigen ของเชื้อ 

Cl. chauvoei ความเขมขนที่ เหมาะสมซึ่งไดจากการทดลองทํา checkerboard titration กับ negative และ 

positive control serum โคและแพะ โดยใช HRP-conjugate anti-bovine IgG สําหรับตรวจซีรัมโค และ HRP-

conjugate anti-goat IgG สําหรับตรวจซีรัมแพะ จากนั้นดูการเกิดปฏิกิริยาดวย TMB substrate และหยุด

ปฏิกิริยาดวย 0.2 M H2SO4 และอานคาการดูดกลืนแสงดวย  ELISA reader  ที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร 

เกณฑตัดสินปฏิกิริยาเปนบวกเมื่อคา OD เทากับหรือมากกวา OD เฉลี่ยของ negative control serum  บวก 3 

standard deviations และคํานวณคาไตเตอรตามวิธีของ Srinivasan และคณะ(2001)โดยใชคาไดลูชันแฟคเตอร

สูงสุดของซีรัมที่ให OD เปนบวกคูณดวย คา OD ที่อานได 

ศึกษาอายุการเก็บรักษาวัคซีน  

แบงตัวอยางวัคซีนจํานวน  30 ขวดเปน 3 กลุมๆละ 10 ขวดเก็บในอุณหภูมิ 4oซ  37oซ  และ 

อุณหภูมิหองโดยใสในตูทึบแสง หลังจากเก็บเปนเวลา 4, 12, 16, 20 และ 24  เดือน นําตัวอยางวัคซีน 2 ขวด

จากแตละกลุม มาทดสอบความปลอดภัยในหนูตะเภาและแพะ และความคุมโรคในหนูไมซ โดยผสมวัคซีน

ทั้งสองขวดเขาดวยกันกอนการทดสอบ 

การวิเคราะหขอมูล 

หาคาเฉลี่ยของระดับแอนติบอดีในซีรัมโคและแพะแตละกลุม เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

ชวงเวลาหลังฉีด และความแตกตางการฉีด 1 และ 2  ครั้ง ดวย T-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
  

ผล 

การทดสอบคุณภาพวัคซีนแบลคเลกที่เตรียมไดไมพบการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียอื่นหรือเชื้อรา เมื่อทดสอบความ

ปลอดภัยในหนูตะเภาและแพะไมพบสัตวปวยหรือตาย และวัคซีนใหความคุมโรคในหนูไมซ 100% จากการฉีดพิษทับ   
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การตอบสนองทางภูมิคุมกันในโคหลังฉีดวัคซีนพบวา ระดับแอนติบอดีในซีรัมโคทั้ง 2 กลุม มี

คาเฉลี่ยสูงขึ้นแตกตางจากกลุมควบคุมตั้งแตหลังฉีดวัคซีน 4 สัปดาห จนถึงสิ้นสุดการทดลองคือสัปดาหที่ 

28 และระดับแอนติบอดีของโคกลุมฉีดวัคซีน 1 ครั้ง และ 2 ครั้งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% ตั้งแตสัปดาหที่ 8 (ตารางที่ 1) สวนการตอบสนองทางภูมิคุมกันในแพะหลังฉีดวัคซีน พบวา 

ระดับแอนติบอดีในซีรัมแพะทั้ง 2 กลุม มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นแตกตางจากกลุมควบคุม ตั้งแตหลังฉีดวัคซีน 

4 สัปดาห โดยแพะกลุมที่ไดรับวัคซีน 1 ครั้งมีระดับแอนติบอดีสูงขึ้นจนถึงสัปดาหที่ 20  หลังจากนั้น

คาเฉลี่ยไมแตกตางจากกลุมควบคุม ขณะที่แพะกลุมที่ฉีดวัคซีน 2 ครั้ง มีระดับแอนติบอดีสูงขึ้นตั้งแตหลัง

ฉีดวัคซีน 4 สัปดาห จนถึงสิ้นสุดการทดลองคือสัปดาหที่ 28 และระดับแอนติบอดีแตกตางจากแพะกลุมที่ฉีด

วัคซีน 1 ครั้ง ตั้งแตสัปดาหท่ี 16 (ตารางที่ 2) 

ความคงตัวจากการเก็บรักษาวัคซีน 

การทดสอบความปลอดภัยพบวาหลังจากการเก็บรักษาวัคซีนที่อุณหภูมิ  4oซ, 37oซ และที่

อุณหภูมิหอง (30 ± 2oซ) พบวาวัคซีนมีความปลอดภัยเมื่อทดสอบในหนูตะเภาและแพะ 

การทดสอบประสิทธิภาพในหนูไมซ พบวาวัคซีนยังคงมีความคุมโรคผานเกณฑมาตรฐาน (60%) 

ตลอดการทดลอง นาน 24 เดือน (ตารางท่ี 3)    
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีในซีรัมโคที่ไดรับวัคซีนแบลคเลก 1 ครั้งและ 2 ครั้งกับกลุม

ที่ไมไดรับวัคซนีเปนกลุมควบคุม 

 

สัปดาหที่ 
ระดับแอนติบอดีในโค (คาเฉลี่ย OD) 

กลุมควบคุม กลุมที่ไดรับวัคซีน 1 ครั้ง กลุมที่ไดรับวัคซีน 2 ครั้ง 

0 0.232 a 0.245 a 0.273 a 

4 0.202 a 0.778 b 0.888 b 

8 0.139 a 0.414 b 0.759 c 

12 0.225 a 0.314 b 0.620 c 

16 0.149 a 0.361 b 0.696 c 

24 0.149 a 0.345 b 0.701 c 

28 0.149 a 0.353 b 0.607 c 

หมายเหต ุ ตัวอักษร a, b, และ c ในแถวเดียวกัน แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P< 0.05) 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีในซีรัมแพะที่ไดรับวัคซีนแบลคเลค 1 ครั้งและ 2 ครั้งกับ

กลุมท่ีไมไดรับวัคซีนเปนกลุมควบคุม 

 

สัปดาหที่ 
ระดับแอนติบอดใีนแพะ (คาเฉลี่ย OD) 

กลุมควบคุม กลุมที่ไดรับวัคซีน 1 ครั้ง กลุมที่ไดรับวัคซีน 2 ครั้ง 

0 0.110 a 0.127 a 0.126 a 

4 0.121 a 0.656b 0.835 b 

8 0.115 a 0.620 b 0.664 b 

12 0.093 a 0.386 b 0.353 b 

16 0.095 a 0.381 b 0.666 c 

20 0.090 a 0.157 b 0.477 c 

24 0.094 a 0.158 a 0.455 c 

28 0.096 a 0.130 a 0.379 c 

    หมายเหตุ  ตัวอักษร a, b, และ c ในแถวเดียวกัน แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P< 0.05) 

 

ตารางที่ 3 ความคุมโรคของวัคซีนแบลคเลกตรวจโดยการฉีดพิษทับในหนูไมซ หลังเก็บรักษาวัคซีนที่

อุณหภูมิ 4oซ  37oซ  และอุณหภูมิหอง ระยะเวลาตางๆ  

 

อุณหภูมิที่เก็บ 
% ความคุมโรคหลังเก็บเดือนท่ี 

0 4 12 16 20 24 

4°ซ 100 100 95 95 95 100 

37°ซ 100 100 95 90 95 80 

อุณหภูมิหอง 100 100 85 95 100 90 

 

วิจารณ 
การฉีดวัคซีนปองกันโรคโดยเฉพาะวัคซีนชนิดเชื้อตายแกสัตวเปนครั้งแรกโดยสัตวไมมีแอนติบอดี

ตอวัคซีนหรือโรคนั้นมากอน ควรมีการฉีดกระตุนโดยฉีดวัคซีนหางจากครั้งแรก 2 -4 สัปดาห (Clem, 2011) 

เพื่อใหการสรางภูมิคุมกันดีขึ้นและภูมิคุมกันอยูไดนาน จากการทดลองครั้งนี้จะเห็นวา การฉีดวัคซีนแบลคเลก

ที่ลดปริมาตรฉีด ( 2 มล.สําหรับโค และ 1 มล. สําหรับแพะ) ใหโค  2 ครั้ง วัคซีนยังสามารถกระตุนการ
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ตอบสนองทางภูมิคุมกันโดยมีคาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีซึ่งสูงกวา การฉีดวัคซีน 1 ครั้ง เชนเดียวกันการฉีด

วัคซีนในแพะ 2 ครั้ง วัคซีนจะกระตุนการสรางแอนติบอดีไดดีกวาและระดับแอนติบอดีสูงนานกวาการฉีด

วัคซีน 1 ครั้ง ดังนั้นจากผลการทดลองครั้งนี้จึงควรจะฉีดวัคซีนกระตุนใหโคและแพะเมื่อรับการฉีดวัคซีน

ครั้งแรกในชีวิต   

สําหรับการตรวจระดับแอนติบอดีในการศึกษาครั้งนี้ใช  sonicated extract antigen ของเชื้อ Cl. chauvoei  

ที่มีสวนประกอบของท้ัง cellular และ soluble antigens ในการตรวจ ตามวิธีของ Crichton et al. (1990) ซึ่งพบวา 

อิไลซาไตเตอรในกระตายมีความสัมพันธกับความคุมโรคของวัคซีนแบลคเลกเมื่อเปรียบเทียบกับการ

ทดสอบในหนูตะเภา และเหมาะสําหรับการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนจากเชื้อ Cl. chauvoei  ประกอบ

กับมีผลการศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุมกันตอเชื้อ Cl. chauvoei ที่พบวาสวนใหญเปนภูมิคุมกันตอ cellular, somatic 

และ flagella antigen (Chandler and Gulasekharam,  1974; Tanaka et al., 1994) รวมทั้ง extracellular antigen 

(Mattar et al., 2007) ดังนั้น การทดลองครั้งนี้แมวาจะไมมีการทดสอบความคุมโรคดวยการฉีดเชื้อพิษทับ

หลังฉีดวัคซีนเปนระยะ และยังไมมีคาของระดับแอนติบอดีที่ปองกันโรคไดในโคและแพะ ก็สามารถ

ประเมินผลเบื้องตนไดวาวัคซีนแบลคเลกที่ลดปริมาตรฉีดยังคงกระตุนการสรางภูมิคุมโรคในโคและแพะ 

อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาเพื่อยืนยันระยะคุมโรคในสัตวเปาหมายโดยการทดสอบความคุมโรคดวยการ

ฉีดพิษทับโดยตรงหรือการทดสอบทางออมเชน passive mouse protection เปนตน 

 

สรุป 
วัคซีนแบลคเลกที่ลดปริมาตรฉีด (โคโดสละ 2 มล. และ แพะโดสละ 1 มล.) สามารถกระตุนการ

สรางแอนติบอดี หลังฉีดวัคซีนโคและแพะ 2 ครั้งดีกวาการฉีด 1 ครั้ง โดยมีระดับแอนติบอดีสูงขึ้นนานอยาง

นอย 28 สัปดาหหลังฉีดวัคซีน และวัคซีนมีอายุการเก็บรักษานาน 24 เดือน 
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Efficacy of reduced dose volume blackleg vaccine in cattle and goats 

 
Ratchanee Atthi1      Wanchai Teerathavorawan1 

Weerachai Poosungnoen1      Areerat Pangpeng1     

 

Abstract 

 

The efficacy of a reduced dose volume blackleg vaccine was evaluated in cattle and goats by 

measuring antibody titers by an ELISA every 4 weeks after vaccination for 28 weeks. Groups of cattle and 

goats which received one and two vaccinations at a 4- week interval and unvaccinated groups of the either 

animals were compared. A rise in antibody levels was observed in all vaccinated animals at 4 weeks after 

first vaccination. In addition, animals vaccinated two times had significantly higher antibody levels than 

the animals vaccinated one time (P<0.05) and the antibody could last at least 28 weeks after first 

vaccination. For shelf life study, the safety and potency of the vaccine were intermittently tested during 

storage at 4oC, 37oC and at room temperature for 24 months. The vaccine was shown to be safe and retain 

its potency throughout the experiment, thus the vaccine shelf life was assumed to be at least 24 months.  
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การประกันคุณภาพการทดสอบสําหรับเครือขายหองปฏิบัติการโรคปากและเทาเปอย 

 

วิไล ลินจงสุบงกช1    ดิลก อวนพรมมา2   กิ่งกานต บุญสุยา สโีย3 

โสภา สิงคลีบุตร3    จรรยา สมานิตย3    ปยภรณ เจริญผล3 
 

บทคัดยอ 
 

การประกันคุณภาพการทดสอบไวรัสโรคปากและเทาเปอยภายใตเครือขายหองปฏิบัติการใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia Foot and Mouth Disease Laboratory Network) โดยการ

เทียบผลการทดสอบระหวางหองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเทาเปอยทั้งในและตางประเทศรวม

ทั้งสิ้น 16 แหง  ซึ่งเปนหองปฏิบัติการภายในประเทศจํานวน 9 แหงไดแก ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย ทั้ง 

7 ศูนย  สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ และศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

หองปฏิบัติการตางประเทศ จํานวน 7 แหงไดแกประเทศกัมพูชา  ลาว  ฟลิปปนส  มาเลเซีย พมา และ 

เวียดนาม 2 แหง (Hanoi และ Ho Chi Minh) โดยจัดสงตัวอยางเชื้อสําหรับการตรวจจําแนกชนิดไวรัสโรค

ปากและเทาเปอย ดวยวิธี ELISA typing จํานวน 10 ตัวอยางและตัวอยางซีรัมจํานวน 5 ตัวอยางสําหรับ

ตรวจหาแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอย ไทป O, A และ Asia1 ดวยวิธี liquid phase  blocking 

ELISA  (LP ELISA) และการตรวจหาแอนติบอดีตอ non structure protein ของไวรัสโรคปากและเทาเปอย 

(NSP test)  พรอมแบบสอบถามรายละเอียดดานศักยภาพหองปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ และสารละลาย

บัฟเฟอรตางๆ ทําการวิเคราะหผลในรูป internal quality control (IQC) ของกลุมควบคุม (control panel),    

modified youden plot ของคา PI   และคาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีของไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทป O, A 

และAsia1 สรุปผลโดยภาพรวมหองปฏิบัติการที่เขารวมโครงการใหผลการทดสอบคอนขางสอดคลองกัน

และอยูในเกณฑกําหนด  พบวาทุกหนวยงานมีขีดความสามารถในการทดสอบไวรัสโรคปากและเทาเปอยท้ัง

ดาน antigen detection ดวยวิธี ELISA typing และดาน antibody detection ดวยวิธี LP ELISA และ NSP test  

การดําเนินงานครั้งน้ียังเปนการทดสอบความชํานาญการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจวาไดผลการ

ทดสอบคงท่ี ถูกตองตามหลักวิชาการและเปนการยกระดับมาตรฐานหองปฏิบัติการใหไดรับมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 17025:2005  

คําสําคัญ: การประกันคุณภาพ   โรคปากและเทาเปอย    เครือขายหองปฏิบัติการ 
1 ผูเชี่ยวชาญโรคปากและเทาเปอย ที่ปรึกษากรมปศุสตัว สถาบันสุขภาพแหงชาติ  กรุงเทพมหานคร 
2 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กรมปศุสัตว ขอนแกน 
3 ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  กรมปศุสัตว นครราชสีมา   
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บทนํา 
 

ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนหนวยงานที่ไดรับการรับรอง

เปน OIE Reference Laboratory for Foot and Mouth Disease มีบทบาทและภารกิจในการบริการตรวจสอบ

และวินิจฉัยโรคปากและเทาเปอยจากตัวอยางทั้งในและตางประเทศ  ดวยระบบบริหารงานที่มีคุณภาพได

มาตรฐานสากล ตามขอกําหนด ISO/IEC 17025:2005   เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ ที่ไดผล

คงที่สม่ําเสมอเปนไปตามหลักวิชาการและเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการดวยระดับการบริการที่ได

มาตรฐานสูงสุด   นอกจากนี้ยังมีหนาที่ในการจัดตั้งระบบประกันคุณภาพการทดสอบทางหองปฏิบัติการ

ใหกับหนวยงานในประเทศและประเทศสมาชิก OIE เพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบใหเปนที่ยอมรับ

ระดับสากล ดังนั้นการจัดทําโครงการเทียบผลการทดสอบระหวางหองปฏิบัติการโรคปากและเทาเปอยใหกับ

หนวยงานกรมปศุสัตวและหนวยงานตางประเทศ ไดแกศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยทั้ง 7 แหง  สถาบัน

สุขภาพสัตวแหงชาติ และประเทศสมาชิก OIE   ซึ่งการดําเนินการครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน 

OIE Sub Regional Representative (OIE-SRR) และหนวยงาน OIE Regional Coordination Unit (OIE-RCU)  

ภายใตโครงการ Foot and Mouth Disease Control Campaign in Southeast Asia  and China (SEACFMD)   

ซึ่งประกอบดวยประเทศ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พมา  จีน  ฟลิปปนส  เวียดนาม และไทย ซึ่งนับวาเปน

ประโยชนและมีความจําเปนอยางยิ่งตอหนวยงานและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหมีความชํานาญการ และเปน

การเพิ่มขีดความสามารถหองปฏิบัติการใหเปนที่ยอมรับระดับสากลโดยมีการพัฒนาและปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งการประกันคุณภาพผลการทดสอบนี้เปนสวนหนึ่งของขอกําหนดการจัดตั้งระบบคุณภาพ

หองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ทั้งนี้ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตทําหนาที่เปนผูจัดทํา (provider) โครงการนี้เริ่มดําเนินการแจกจายชุดสารตรวจสอบและ

ตัวอยางใหกับทุกหนวยงานตั้งแตเดือนมีนาคม 2554  ถึงเดือนสิงหาคม 2554 หองปฏิบัติการที่เขารวมไดจัด

สงผลการทดสอบกลับมายังศูนยอางอิงโรคปากและเท าเปอยฯ จํานวน 16  แหง และไดรับตอบกลับ 

questionnaire จํานวน 13  แหง ไมไดตอบกลับจํานวน 3 แหง           

 

วัตถุประสงค 

 

  เพื่อเทียบผลการทดสอบทางซีรัมวิทยาของโรคปากและเทาเปอยระหวางหองปฏิบัติการเครือขายที่

เขารวมโครงการ  และเปนการทดสอบความชํานาญการของเจาหนาที่หองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดความมั่นใจ

ในผลการทดสอบที่ใหผลคงท่ี มีความถูกตองตามหลักวิชาการ ผูรับบริการเกิดความม่ันใจและความพึงพอใจ
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ในผลการทดสอบและยังเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดการจัดตั้งระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025:2005    

 

อุปกรณและวิธีการ 
 

  ชุดสารตรวจสอบและตัวอยาง unknown antigen และ unknown serum 

ชุดสารตรวจสอบ  ตัวอยางเชื้อ (unknown antigen) และซีรัม (unknown serum) จัดเตรียมโดย

ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเป อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ ่งทําหนาที ่เปน provider ในการ

แจกจายใหกับหนวยงานที่เขารวมโครงการ สารตรวจสอบและตัวอยางเชื้อและซีรัมเหลานี้ไดผานการ

ทดสอบซ้ําจํานวน 5-7 ครั้ง และไดคาเฉลี่ยอางอิง (reference data) เปนที่เรียบรอยแลว  ตัวอยางเชื้อจะทํา

การตรวจจําแนกชนิดไวรัสโรคปากและเทาเปอยดวยวิธี ELISA typing และตัวอยางซีรัมจะทําการตรวจหา

แอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทป O, A และ Asia1 ดวยวิธี  liquid phase blocking ELISA (LP 

ELISA) และ ตรวจหาแอนติบอดีตอ non structure protein ของไวรัสโรคปากและเทาเปอยเพื่อแยกระหวาง

สัตวท่ีไดรับการฉีดวัคซีนและไดรับการติดเชื้อ ดวยวธิ ี NSP test  ชุดตรวจสอบประกอบดวย         

                    1.  Questionnaire จํานวน 1 ชุด 

                    2.  Unknown antigen จํานวน 10 ตัวอยาง 

                    3.  Unknown serum จํานวน 5 ตัวอยาง 

                    4.  สารตรวจสอบ LP ELISA type O, A and Asia1 ซึ่งประกอบดวย 

                         4.1 Rabbit anti FMDV type O, A, Asia1 

                         4.2 Guinea pig anti FMDV type O, A, Asia1 

                         4.3 Concentrated inactivated FMD antigen type O, A, Asia1  

                    5.  Tracing sheet และแบบฟอรมการตอบผล data sheet 

                    6.  คูมือวิธีการทดสอบ ELISA typing (RRL-T-001), LP ELISA (RRL-T-002) 

                         3B NSP test (RRL-T-003) และ 3ABC NSP test (RRL-T-004)     

การตรวจสอบตัวอยาง unknown antigen  และ unknown serum ตองทําการตรวจสอบอยางนอย 2 ซ้ํา 

ของแตละตัวอยาง ทําการตอบผลและบันทึกลงในแบบฟอรมตอบผล data sheet และ tracing sheet สงผล

กลับไปยัง provider ตามระยะเวลาที่กําหนด                        
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การตรวจหาและจําแนกชนิดไวรัสโรคปากและเทาเปอย (ELISA typing)        

เปนการตรวจสอบเชิงคุณภาพเพื่อตรวจหาและจําแนกชนิดของไวรัสโรคปากและเทาเปอย ดวยวิธี

indirect double antibody sandwich ELISA (Roeder and Le Blance Smith, 1987) โดยมีหลักการเกิดปฏิกิริยา 

binding reaction ระหวางแอนติเจนและแอนติบอดีที่จําเพาะกัน  ในเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม ทําการ

ตรวจหาปริมาณไวรัสที่เกิดปฏิกิริยาจําเพาะของแตละไทป ดวยวิธี enzyme immunoassay ตามคูมือวิธีการ

ทดสอบการตรวจหาและจําแนกชนิดไวรัสโรคปากและเทาเปอย RRL-T-001 (2554) 
 

การตรวจหาระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอย (Liquid phase blocking ELISA หรือ LP ELISA)                            

เปนการตรวจสอบเชิงปริมาณดานวิทยาภูมิคุมกันของไวรัสโรคปากและเทาเปอย ดวยวิธี indirect 

double antibody sandwich ELISA (Linchongsubongkoch and Janukit, 1994) โดยมีหลักการเกิดปฏิกิริยา 

neutralize หรือ blocking ระหวางแอนติเจนและแอนติบอดีที่จําเพาะกัน โดยการเจือจางซีรัมแบบ 2 fold 

serial dilution และทําปฏิกิริยากับไวรัสในปริมาณคงที่ ในเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม ทําการตรวจสอบ

ปริมาณไวรัสที่หลงเหลือหรือถูกยับยั้งโดยสมบูรณ  ดวยวิธี enzyme immunoassay ตามคูมือวิธีการทดสอบ

การระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอย RRL-T-002 (2554) 
 

การตรวจหาแอนติบอดีตอ 3B non structure protein ของไวรัสโรคปากและเทาเปอย (UBI® FMDV NS EIA)  

เปนชุดตรวจสอบสําเร็จรูปผลิตจากหนวยงาน United Biochemical Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย

การตรวจหาแอนติบอดีตอสวน 3B ของ non structure protein FMDV โดยวิธี indirect ELISA วิธีนี้เปนการ

ตรวจแยกระหวางสัตวที่ไดรับการติดเชื้อจากสัตวที่ไดรับการฉีดวัคซีน (differentiate infection from 

vaccination animal or DIVA) (Linchongsubongkoch et al., 2004) ขั้นตอนและวิธีการทดสอบตามคูมือของ

ผูผลิตและคูมือวิธีการทดสอบการตรวจหาแอนติบอดีตอ 3B non structure protein ของไวรัสโรคปากและเทาเปอย 

RRL-T-003 (2554) 
 

การตรวจหาแอนติบอดีตอ 3ABC non structure protein ของไวรัสโรคปากและเทาเปอย (Pronic® FMDV NS)     
เปนชุดตรวจสอบสําเร็จรูปผลิตจากหนวยงาน Prionic Diagnostic B.V. ประเทศเนเธอรแลนด เปน

การตรวจหาแอนติบอดีตอสวน 3ABC ของ non structure protein ของ FMDV โดยวิธี blocking ELISA วิธีนี้

เปนการตรวจแยกระหวางสัตวที่ไดรับการติดเชื้อจากสัตวที่ไดรับการฉีดวัคซีน (differentiate infection from 

vaccination animal or DIVA) (Linchongsubongkoch et al., 2004) ขั้นตอนและวิธีการทดสอบตามคูมือของ

ผูผลติและคูมือวิธีการทดสอบการตรวจหาแอนติบอดีตอ 3ABC non structure protein ของไวรัสโรคปากและ

เทาเปอย RRL-T-004 (2554) 
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การวิเคราะหผล 

1. ทําการวิเคราะหผลการทดสอบตัวอยางเชื้อจํานวน 10 ตัวอยาง ดวยวิธี ELISA typing อานผล

เปน positive ของแตละไทป หรือ negative  อานคา optical density (OD) ที่ wave length 450 nm การแปรผล

โดยอานคา cut off ที่ OD 0.20  

      OD มากกวา 0.20 อานผลเปน positive ในไทปท่ีตรงกับกลุมควบคุม   

                    OD นอยกวา 0.20 อานผลเปน negative หรือ no virus detected (NVD) 

2. ทําการวิเคราะหผลการทดสอบซีรัมจํานวน 5 ตัวอยาง ดวยวิธี LP ELISA วิเคราะหผลแสดงใน

รูปแผนภูมิของกลุมควบคุมหรือ control panel ในแตละเพลทของแตละไทป (O, A และ Asia1) ไดแกคา OD 

antigen control (Ca), percent inhibition (PI) ของ strong positive (C++), weak positive (C+)  และ negative 

(C-) control serum  ของแตละหองปฏิบัติการ (Lab)  ตามวิธีการของ Axel Colling (1998) 

3. ทําการวิเคราะหผลในรูปแผนภูมิ modified youden plot ของไทป O, A และ  Asia1 โดยแสดงคา  

PI ระหวางซีรัม 2 ตัวอยาง ของแตละ Lab  และคา reference data (REF data) ตามวิธีการของ Axel Colling 

(1998) 

4. ทําการวิเคราะหผลคาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอย ของไทป O, A และ  

Asia1  และการตรวจหาแอนติบอดีตอ non structure protein (NSP test) ของตัวอยางซีรัมเบอร 1-5 ที่ไดจาก

การทดสอบของแตละ Lab 

        

ผล 
 

1. การตรวจหาและจําแนกชนิดไวรัสโรคปากและเทาเปอย (ELISA typing)        

ผลการทดสอบ ELISA typing จากตัวอยาง unknown sample ทั้งหมด 10 ตัวอยางของแตละ Lab  

ซึ่งมีเพียงจํานวน 7 Lab เทานั้นที่ขอเขารวมทดสอบ ELISA typing ไดแก Lab 1, Lab 2, Lab 10, Lab 11, Lab 

12, Lab 13, Lab 16 และเมื่อเทียบผลกับคา  REF data พบวาสวนใหญใหผลสอดคลองกัน มีเพียง Lab 16  ซึ่ง

ผลการทดสอบตัวอยางเชื้อเบอร  6, 8 และ10  พบวาไดคา OD ต่ํากวาคา cut off  อานผลเปนลบหรือ no 

virus detected (NVD)  ซึ่งความเปนจริงควรไดผลเปนผลบวก  ดังแสดงในตารางที่ 1 และ รูปแผนภูมิที่ 1  
 

2. การตรวจหาระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอย (LP ELISA) 

ทําการวิเคราะหผลการทดสอบซีรัมจํานวน 5 ตัวอยาง แสดงในรูปแผนภูมิของกลุมควบคุมหรือ 

control panel ในแตละเพลทของแตละไทป (O, A และ Asia1) ไดแกคา OD antigen control (Ca), percent 
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inhibition (PI) ของ strong positive (C++), weak positive (C+)  และ negative (C-) control serum  ของแตละ

หองปฏิบัติการ   

คา OD  ของ antigen control  ในแตละ Lab นําเสนอเปนแผนภูมิคา Mean ± 1 SD โดยภาพรวม

พบวาสวนใหญ  คาเฉลี่ย OD ของ antigen control  จัดอยูในชวงเกณฑกําหนดที่ยอมรับ คือมีคาระหวาง OD 

0.9 -1.5 พบวา  Lab 3 และ Lab 4  คา OD สูงกวาเกณฑกําหนด สวนคา PI ของ C++,  C+ และ C- พบวาสวน

ใหญอยูในเกณฑกําหนด  มีเพียงบาง Lab เชน Lab 13 ใหคา PI ของ C++  สูงกวาเกณฑกําหนด (90 -100 %)  

และ Lab 12  ใหคา PI ของ C+  สูงกวาเกณฑกําหนด (50-90%) สวนคา PI ของ C-  ทุก Lab อยูในเกณฑ

กําหนด  ดังแสดงในตารางที่ 2 และรูปแผนภูมิที่   3, 4, 5 และ 6 ตามลําดับ 
 

3.   การวิเคราะห modified youden plot   

การวิเคราะหผลซีรัมโดยแสดงคา PI ระหวางซีรัม 2 ตัวอยาง  นํามา plot คาจุดตัดระหวางแกน X 

และ แกน Y และหาพื้นท่ี mean ± 1SD ที่ไดจาก Lab ตางๆ และคา reference data (REF data) ของไทป O, A 

และ Asia1 ดังแสดงในรูปแผนภูมิ 7, 8 และ 9 ตามลําดับ 
 

4.   การวิเคราะหคาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอยและ NSP test     

ผลการตรวจระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอย ไทป O, A และ Asia1โดยวิธี LP 

ELISA และการตรวจหาแอนตอบอดีตอ non structure protein ของไวรัสโรคปากและเทาเปอยเพื่อตรวจแยก

ระหวางสัตวที่ไดรับการฉีดวัคซีนและสัตวที่ไดรับการติดเชื้อ โดยใชชุดตรวจสอบสําเร็จรูป 3B NSP (UBI® 

FMDV NS EIA) และ 3ABC NSP (Pronic® FMDV NS) ผลเฉลี่ยระดับแอนติบอดีตอไทป O, A และ Asia1

และ ผล NSP test ของตัวอยางซีรัม เบอร 1-5 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 

  

สรุปและวิจารณ 

 

การประกันคุณภาพการทดสอบไวรัสโรคปากและเทาเปอยภายใตเครือขายหองปฏิบัติการใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia Foot and Mouth Disease Laboratories Network) โดยการ

เทียบผลการทดสอบระหวางหองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยวินิจฉัยโรคปากและเทาเปอย ชวงเดือนมีนาคมถึง

เดือนกรฎาคม 2554  มีหองปฏิบัติการเขารวมโครงการจากภายในและตางประเทศ รวมท้ังสิ้น 16 แหง  ซึ่งได

ดําเนินการตรวจตัวอยางเชื้อ unknown antigen จํานวน 10 ตัวอยาง ดวยวิธี ELISA typing เพื่อจําแนกชนิด

ไวรัสโรคปากและเทาเปอย  และตรวจตัวอยาง unknown serum จํานวน 5 ตัวอยาง  ดวยวิธี LP ELISA เพื่อ

ตรวจหาระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอย type O, A และ Asia1 และการตรวจหาแอนติบอดี

ตอ non structure protein ตอสวน 3ABC NSP (PrioCheck ) และ 3B NSP test (UBI) การวิเคราะหผลโดย
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ภาพรวมในการตรวจ ELISA typing  ผลปรากฏวาทุกหนวยงานใหผลสอดคลองและตรงกับ Reference data 

(REF data)  จากตารางที่ 1 และรูปแผนภูมิที่  1  มีเพียง Lab 16 ซึ่งผลการทดสอบตัวอยางเชื้อเบอร 1-10  

พบวามีบางตัวอยางไดคา OD ต่ํากวาคา cut off  ( OD  cut off  =  0.20 ) อานผลเปนลบหรือ no virus detected 

(NVD) ซึ่งตามความเปนจริงแลวตัวอยางเชื้อเบอร 6, 8 และ 10 ควรจะไดผลเปนผลบวก  ทั้งนี้อาจเกิดจาก 

weak reaction ในกระบวนการทดสอบ  เสนอแนะใหทวนสอบกระบวนการทดสอบอยางละเอียด เชน วัด

สภาวะ pH ของสารละลายบัฟเฟอรตางๆ  หรือทวนสอบอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตรที่สําคัญที่มี

ผลกระทบตอผลการทดสอบเชน micropipette, incubator หรือ ELISA reader ซึ่ งอาจสงผลทําให เกิด  

systematic errorได  เปนตน      

การควบคุมคุณภาพการทดสอบตัวอยางซีรัม เบอร 1-5 ดวยวิธี LP ELISA โดยทําการวิเคราะหผล

กลุมควบคุมหรือ control panel ในแตละเพลทของแตละไทป (O, A และ Asia1) วาอยูในเกณฑกําหนด

หรือไม   ดั งแสดงในตารางที่  2ไดแก  ค า OD antigen control (Ca), percent inhibition (PI) ของ strong 

positive (C++), weak positive (C+) และ negative (C-) control serum ของแตละหองปฏิบัติการ โดยภาพรวม

พบวาสวนใหญ  คา OD ของ antigen control  จัดอยูในชวงที่เกณฑกําหนด คือมีคาระหวาง OD 0.9 -1.5   

จากรูปแผนภูมิที่  3, 4, 5 และ 6  พบวา Lab 4 คา OD ของ ไทป O  และAsia1 สูงเกินคาเกณฑกําหนด สวน

ไทป  A มีแนวโนม OD จะสูง อาจเนื่องมาจากมีการปรับคา working dilution โดยไมไดทํ า titration    

เสนอแนะใหทํา antigen titration กอนนํามาใชทดสอบ เชนเดียวกับ Lab 13 และ Lab 16  มีคา OD ของไทป 

Asia1และไทป O อยูสูงกวาเกณฑกําหนดเพียงเล็กนอยแตยังไมมีผลกระทบตอการทดสอบ      

การวิเคราะหผล modified youden plot ของไทป O, A และ Asia1 โดยแสดงคา PI ระหวางซีรัม 2 

ตัวอยางจากทุก Lab  นํามา plot คาจุดตัดระหวางแกน X และ แกน Y และหาพื้นที่คา mean ± 1SD เทียบกับ

คา Reference (REF) data   สรุปโดยภาพรวมในรูปแผนภูมิที่ 7 แสดงคา modified youden plot  คา PI ของ

ตัวอยางเบอร 3 และเบอร 5 ของไทป O ของแตละ Lab และคา ของ REF data พบวาสวนใหญอยูในเขตพื้นที่

เกณฑเฉลี่ย ยกเวน Lab 11, Lab 12 และ Lab 16  เปนที่นาสังเกตวา Lab 7 มีการคา PI เบี่ยงเบนไปจากคา

เกณฑเฉลี่ยมาก เมื่อตรวจดูรายละเอียดในแบบสอบถามและบันทึกแบบฟอรมตอบผลการทดสอบ พบวามี 

systematic error ของกระบวนการทดสอบ  ทําใหผลการทดสอบไมเปนไปตามที่กําหนด คือ พบวาคา LP 

ELISA  titer ตากวา Lab อื่นๆ และต่ํากวาคาอางอิง  จากรูปแผนภูมิที่ 8 แสดงคา modified youden plot  คา PI 

ของตัวอยางซีรัมเบอร 4 และเบอร 2 ของไทป A  พบวาสวนใหญอยูในเขตพื้นที่เกณฑเฉลี่ย ยกเวน Lab 2,  

Lab 4,  Lab 11, Lab 12 และ Lab 16  จากรูปแผนภูมิที่ 9 แสดงคา modified youden plot  คา PI ของตัวอยาง

ซีรัมเบอร 2 และเบอร 4 ของไทป Asia1  คา PI  ของแตละ Lab ยังมีการกระจายของ Lab 2, Lab 4 ,Lab 6 

และ  Lab 10  อยูนอกเขตพื้นท่ีเกณฑเฉล่ีย (mean ± 1SD)      
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ผลเฉลี่ยการตรวจระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทป O, A และ Asia1และ ผล 

NSP test  ของตัวอยางซีรัม เบอร 1-5 ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 2  ผลการตรวจ NSP test ปรากฏวาทุกหนวยงาน

ใช NS reagent kit ของ 3ABC NS reagent kit  (PrioCheck) Blocking ELISA เปนหลัก ใหผลสอดคลองกัน

ทั้งหมด คือ ซีรัมเบอร 3 ไดผลบวก (positive) ซึ่งเปนซีรัมจากสัตวที่ไดรับการ challenge ดวยไวรัสโรคปาก

และเทาเปอยไทป O สวนตัวอยางซีรัมอื่นๆ  เชน เบอร 2, 4, 5  ใหผลลบ เนื่องจากเปนซีรัมจากสัตวที่ไดรับ

การฉีดวัคซีน  trivalent  สวนตัวอยางซีรัมเบอร 1 ใหผลเปนลบเชนกัน เพราะเปนตัวอยาง negative serum     

ในการทดสอบครั้งนี้ ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอยฯ ไดมีการทดสอบ NSP test โดยใช 3B NSP (UBI)  

ซึ่งใหผลสอดคลองกับผล 3 ABC NSP (PrioCheck ) เชนกัน สวน Lab อื่นๆ ไมมีการใช 3B NSP (UBI)        

ขอสรุปจากแบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพหองปฏิบัติการ(laboratory capacity) ของหนวยงานตางๆ

ทั้งในและตางประเทศ  ไดแก การดูแลเครื่องมือและอุปกรณที่มีผลกระทบตอการทดสอบ  ระบบผลิตน้ํากล่ัน

หรือน้ํา deionized water ระบบกระแสไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ  เครื่อง standby generator การเก็บรักษา

ตัวอยางและสารตรวจสอบ  การสอบเทียบเครื่องมือหลักที่มีผลกระทบตอการทดสอบไดแก incubator, 

micropipette และ  ELISA Reader เหลานี้เปนตน  พบวาศักยภาพหองปฏิบัติการสวนใหญมีขีดความสามารถ

ในการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเทาเปอยทาง serology  test โดยวิธี LP ELISA และ NSPs test เพื่อตรวจหา

แอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอย O, A และ Asia1 และตรวจแยกระหวางสัตวที่ไดรับการติดเชื้อและ

สัตวที่ไดรับการฉีดวัคซีนตามลําดับ   สวนการตรวจจําแนกชนิดไวรัสจะใชวิธี  ELISA typing เปนหลัก  ชุด

สารตรวจสอบที่ใชมีแหลงผลิตอยู 2 แหลงคือ หนวยงาน World Reference Laboratory (WRL), Pirbright 

ประเทศอังกฤษและหนวยงานศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมปศุสัตว   

ซึ่งวิธีการทดสอบดังกลาวไดผานการยอมรับในดาน harmonization test method มาแลวในการประชุม

เครือขายหองปฏิบัติการระดับภูมิภาคของ SEACFMD Lab network และระดับนานาชาติของ OIE  FMD 

Reference Lab network   สวนดานการสอบเทียบเครื่องมือหลักและการทวนสอบ micropipette นั้น สวนใหญ

หองปฏิบัติการในประเทศไทยทั้งหมดไดดําเนินการสอบเทียบประจําทุกปและไดรับการรับรอง ISO/IEC 

17025:2005 เปนที่เรียบรอยแลว  สวนหองปฏิบัติการตางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ยังอยูระหวาง

การดําเนินงานซึ่งยังไมแลวเสร็จ สรุปผลการประกันคุณภาพการทดสอบไวรัสโรคปากและเทาเปอยภายใต

เครือขายหองปฏิบัติการ SEACFMD Lab network พบวาทุกหนวยงานมีขีดความสามารถในการทดสอบ

ไวรัสโรคปากและเทาเปอย ทั้งดาน antigen detection ดวยวิธี ELISA typing test และดาน antibody detection 

ดวยวิธี   LP ELISA  และ NSP test  นอกจากนี้ยังเปนการทดสอบความชํานาญการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

เพื่อใหมั่นใจวาไดผลการทดสอบคงที่  ถูกตองตามหลักวิชาการและยังเปนการยกระดับมาตรฐาน

หองปฏิบัติการใหไดรับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

คณะผูจัดทําโครงการขอขอบคุณ Dr. Ronello Abila, OIE-SRR และ OIE-RCU ในการสนับสนุน 

งบประมาณคาใชจายในการเตรียมชุดสารตรวจสอบ ตัวอยาง unknown antigen และ unknown serum   

ใหกับหองปฏิบัติการในโครงการ SEACFMD Control Campaign ครั้งนี้ ขอขอบคุณเจาหนาที่ของศูนย

อางอิงโรคปากและเทาเปอยทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณและสารตรวจสอบใน

โครงการใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค ขอขอบคุณ

เจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยทั้ง 7 ศูนยและสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติและเจาหนาที่ 

SEACFMD National Laboratory ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ใหความรวมมือเขารวมทดสอบ

ตัวอยางภายใตโครงการดังกลาว จนบรรลุผลสําเร็จ 
 

เอกสารอางอิง 
 

คูมือวิธีการทดสอบการตรวจหาและจําแนกชนิดไวรัสโรคปากและเทาเปอย (Detection and typing of foot 

and mouth disease virus) ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต RRL-T-001 

ฉบับที่ 3 แกไขครั้งที่ 0 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 หนา 7-14  

คูมือวิธีการทดสอบการตรวจระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอย (Measurement of antibody titer 

of foot and mouth disease virus) ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

RRL-T-002 ฉบับที่ 3 แกไขครั้งที่ 0 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 หนา 6-15  

คูมือวิธีการทดสอบการตรวจหาแอนติบอดีตอ 3B non structure protein ของไวรัสโรคปากและเทาเปอย

(Detection of antibody to 3B non structure protein of foot and mouth disease virus) ศูน ยอ างอิ ง

โรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  RRL-T-003  ฉบับที่ 3 แกไขครั้งที่ 0 ลงวันที่ 

12 มกราคม 2554 หนา 5-9  

คูมือวิธีการทดสอบการตรวจหาแอนติบอดีตอ 3ABC non structure proteinของไวรัสโรคปากและเทาเปอย  

(Detection of antibody to 3ABC non structure protein of foot and mouth disease virus) ศูนยอางอิง

โรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  RRL-T-004 ฉบับที่ 3 แกไขครั้งที่ 0 ลงวันที่ 

12 มกราคม 2554 หนา 5-12      
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ตารางที่ 1  แสดงผลการตรวจ ELISA typing จากหองปฏิบัติการที่เขารวมเครือขาย เพื่อตรวจจําแนกชนิด

ไวรัสโรคปากและเทาเปอยจาก unknown sample จํานวน 10 ตัวอยาง  การแปรผลอานเปนบวกตอ  

                  ไทป O, A, Asia1 และ no virus detected (NVD)    
 

 
 

 
 

รูปภาพที่  1 แสดงคา optical density (OD) ELISA typing ของ unknown sample จํานวน 10 ตัวอยางจาก                    

หองปฏิบัติการที่เขารวมเครือขาย คา cut off ที่ OD = 0.2 (OD>0.2 อานผล positive) 
 

 

 
 

ตารางที่ 2  แสดงคาเกณฑกําหนดที่ยอมรับของ control panel:  

OD antigen control, percent inhibition (PI)  ของ  strong positive,  

weak positive และ negative control serum  

รูปแผนภูมิที่ 2  แสดงคาเฉลี่ยระดับแอนตบอดีตอไวรัสโรค

ปากและเทาเปอยทั้ง 3 ไทป โดยวิธี LP ELISA  และ NSP test  

ของตัวอยางซีรัมเบอร 1-5  ซึ่งทดสอบโดยหองปฏิบัติการทั้งหมด   
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รูปภาพที่   3, 4, 5 และ 6 แสดงคา internal quality control (IQC) ของ control panel ไดแก antigen control      

(Ca) PI ของ strong positive, weak positive และ negative serum ในการตรวจ LP ELISA ตอ ไทป 

O, A และ Asia1 ตามลําดับ 
 

 
รูปภาพที่  7, 8 และ 9 แสดงคา modified youden plot ของคา PI ระหวาง 2 ตัวอยางของไวรัสโรคปากและเทาเปอย

ไทป O, A และ Asia1 จากหองปฏิบัติการเครือขาย 
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Quality assurance of testing for foot and mouth disease laboratories network 
 

Wilai Linchongsubongkoch1  Dilok Aunpomma2  Kingkarn Boonsuya Seeyo3 

 Sopha Sinkleebuth3   Janya Samanit3   Piyaporn Chareonpol3 
 

Abstract 
  

The quality assurance of testing for foot and mouth disease laboratories network in Southeast 

Asia (SEA) region were conducted by organizing an interlaboratory comparison exercise programme of 

foot and mouth disease (FMD) testing. Total 16 FMD laboratories were participated consisting of 9 

laboratories within Thailand such as seven regional Veterinary Research and Development Centers, 

National Institute of Animal Health and Regional Reference Laboratory for FMD in SEA and seven 

foreign laboratories from Cambodia, Lao PDR, Philippines, Malaysia, Myanmar and Vietnam (Hanoi and 

Ho Chi Minh). The complete set of samples and materials which consist of 10 unknown antigen, 5 

unknown serum, reagent kits, and questionnaires for recording of test result, equipment, materials, buffers 

and others were distributed to all participating laboratories. The test methods used in this exercise 

programme were  ELISA typing test for FMDV detection, the liquid phase blocking ELISA (LP ELISA) 

for detection of antibody to FMDV type O, A and Asia1 and the non structural protein (NSP) test for 

detection of antibody to NSP of  FMDV.  The analysis of test results would be demonstrated as the internal 

quality control (IQC) chart of the control panels,  modified youden plot of percent  inhibition (PI) and the 

mean of antibody titer to FMDV type O, A and Asia1. In general conclusion, the outcome of analysis 

results from participating laboratories were indicated the similar results and within the acceptance limits.   

All laboratories had competence in testing of foot and mouth disease virus both antigen detection by 

ELISA typing and antibody detection by LP ELISA and NSP. Furthermore, this exercise programme 

would be useful for proficiency testing of the laboratory technician to ensure that the test had been 

performed correctly and was in technically valid. This exercise would be enhance the capability and 

upgrade the laboratory quality standard to meet the ISO/IEC 17025:2005. 
 

 Key words:   Quality assurance, foot and mouth disease, laboratory network 
1 FMD Expert, Consultant of Department of Livestock Development, National Institute of Animal Health, Bangkok        
2 Veterinary Research and Development Center (Upper Northeastern Region), Department of Livestock Development, Khonkaen   
3 Regional Reference Laboratory for FMD in Southeast Asia, Department of Livestock Development, Nakhonratchasima     
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การเก็บ การบรรจุหบีหอ และการจัดสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการโรคปากและเทาเปอย 

อยางปลอดภัยตามหลัก biosafety และ biosecurity 

(Collection, packaging and transportation of specimens to foot and mouth disease 

diagnostic laboratory under the biosafety and biosecurity principles) 

 

วิไล  ลินจงสุบงกช1  

 

หลักการและเหตุผล 
โรคปากและเทาเป อยเปนโรคระบาดที่รุนแรง ติดตองายและรวดเร็วในสัตวกีบคู  ไดแก โค 

กระบือ แพะ แกะ สุกร อูฐ ชาง และกวางเปนตน  สงผลใหเกิดความสูญเสียทางเศรษกิจในดาน

อุสาหกรรมปศุสัตวอยางมหาศาล สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสแอฟโทไวรัส (Aphthovirus) มีทั้งหมด 7 ชนิด 

ไดแก  โอ (O)  เอ (A) ซี  (C) เอเชียวัน (Asia1) แซทวัน (SAT1)  แซททู  (SAT2) และ แซททรี (SAT3)  

ประเทศไทยพบระบาดอยู 3 ชนิดคือ โอ เอ และ เอเชียวัน ไวรัสแตละชนิดไมทําใหเกิดความคุมโรคขาม

ซึ่งกันและกัน (cross immunity) การตรวจวินิจฉัยโรคปากและเทาเปอยโดยสังเกตจากอาการอยางเดียว

นั้นไมเพียงพอ เราไมสามารถบงบอกหรือจําแนกชนิดไวรัสได จําเปนตองตรวจทางหองปฏิบัติการซึ่ง

เปนวิธีที ่สามารถตรวจจําแนกหรือบงบอกชนิดของไวรัสไดอยางถูกตองและแมนยํา ปจจุบันการ

ตรวจหาไวรัสและจําแนกชนิดไวรัสดวยวิธี ELISA typing และการตรวจหาแอนติบอดีตอไวรัสโรค

ปากและเทาเปอย ดวยวิธี LP ELISA และ non structure protein (NSP) ซึ่งเปนวิธีตรวจสอบที่ใหผล

ถูกตอง รวดเร็ว มีความจําเพาะและความไวสูง  ดังนั้นการเก็บตัวอยางที่ดีและมีคุณภาพรวมถึงขั้นตอน

การบรรจุหีบหอและการจัดสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการอยางถูกตองและปลอดภัยตามหลัก 

biosafety and biosecurity จ ึง เป น สิ ่งสํ าค ัญ แ ล ะค วรป ฏ ิบ ัต ิ  เนื ่อ งจา ก ม ีผ ล โด ยต รงต อ ก าร เพิ ่ม

ประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ  การควบคุมและกําจัดโรคในพื ้นที ่ให

บรรลุผลสําเร็จ  นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงการความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานในพื้นที่ไมใหมีโอกาส

เสี่ยงตอการปนเปอนไวรัสในขณะเก็บตัวอยางหรือสัมผัสสัตวปวยและยังตองคํานึงถึงมาตรการการ

ปองกันไมใหเกิดโอกาสเสี ่ยงตอการรั ่วไหลของไวรัสไปสูสิ ่งแวดลอมในขณะขนสงหีบหอบรรจุ

ตัวอยางจากตนทางไปสูปลายทางเชนกัน  

 

   

 1ผูเชี่ยวชาญโรคปากและเทาเปอย  ที่ปรึกษากรมปศุสัตว  สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาต ิ
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วัตถุประสงค 
เพื่อรักษาคุณภาพตัวอยาง ไดแก เนื้อเยื่อจากรอยโรค (tissue lesion) ซีรัม (serum) หรือน้ําเหลือง

จากตุม (vesicular fluid) และหีบหอตัวอยางใหอยูในสภาพสมบูรณขณะขนสงตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง

ไดอยางปลอดภัยและถูกตองตามหลักการ biosafety และ biosecurity  เปนการปองกันไมใหเกิดโอกาสเสี่ยง

ตอการรั่วไหลของเชื้อไปสูบริเวณใกลเคียงหรือสิ่งแวดลอม  
 

ขอบขาย 
เปนวิธีการจัดเตรียมตัวอยางที่เปนชนิด infectious substance  และ non infectious substance ให

ถูกตองตามหลักการ biosafety และ biosecurity ทั้งนี้ครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการเก็บตัวอยางในพื้นที่ การ

บรรจุหีบหอหรือภาชนะที่ปลอดภัยและขั้นตอนการขนสงจากตนทางถึงปลายทาง 
 

นิยาม 

-  Infectious substance หมายถึง สารหรือจุลลินทรียกอโรคหรือสิ่งของที่มีเชื้อโรคปะปนอยู และ

ยังคงมีคุณสมบัติหรือความรุนแรงซึ่งสามารถกอใหเกิดโรคได และมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตเชนคนและสัตว   

-  Non infectious substance หมายถึง สารหรือจุลินทรียกอโรค หรือสิ่งของที่มีเชื้อโรคปะปนแตไม

มีความรุนแรงและหมดคุณสมบัติในการกอโรคและไมมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตเชน คนและสัตว 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1   แสดงอาการของสัตวท่ีปวยดวยโรคปากและเทาเปอย ลักษณะรอยโรคและบริเวณที่สามารถ                  

                     เก็บตัวอยางเน้ือเยื่อ 

 

วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การเก็บตัวอยางเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยและจําแนกชนิดไวรัสโรคปากและเทาเปอยที่ ให

ความจําเพาะ ความไวและความแมนยําสูงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ คือการตรวจตัวอยางที่เก็บจากเนื้อเยื่อ
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จากรอยโรค (lesion) ที่บริเวณเยื่อลิ้นและอุงกีบจากสัตวปวยหรือสัตวที่สงสัยวาปวย กรณีที่สัตวปวยที่อายุ

นอยอาจตายอยางเฉียบพลัน  สามารถเก็บตัวอยางจากกลามเนื้อหัวใจซึ่งมีลักษณะเปน tiger heart รวมถึงการ

เก็บตัวอยางเลือดเพื่อแยกซีรัม  มีดังนี ้

1.  วิธีเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อ (epithelium) และ vesicular fluid 

1.1 บริเวณที่สามารถเก็บเชื้อไดคือ ตุมหรือแผลท่ีลิ้น เยื่อบุภายในชองปาก แผลที่กีบ ไรกีบ ซอกกีบ

หรืออุงกีบ โดยทําความสะอาดบริเวณน้ันดวยน้ําสะอาดกอน 

1.2. ขนาดของเนื้อเยื่อควรเก็บเชื้อไมนอยกวา 1 กรัม ถาเห็นวาเก็บเนื้อเยื่อจากสัตวตัวหนึ่งๆไดนอย 

ก็ควรเก็บจากตัวอ่ืนเพิ่มดวย และแยกขวดเปนตัวๆไป 

1.3. เก็บเนื้อเยื่อบรรจุลงในขวดที่มีน้ํายา 50% กลีเซอรีนบัพเฟอร ใสใหน้ํายาใหทวมเนื้อเยื่อ ปดจุก

ใหแนน ปดทับดวยเทปกันน้ํายารั่วไหล  ทําเครื่องหมายขวดใหชัดเจน  

1.4 ทําความสะอาดขวดและฆาเชื้อไวรัสที่ปนเปอนรอบผิวขวดดวยน้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 

เชน 0.25% speedyne, 0.5% glutaraldehyde หรือ 4% Na2CO3 (พยนต สินสุวงศวัฒนและคณะ, 2543) 

1.5 หากพบตุมใสที่ลิ้น, อุงเทา, ไรกีบ ของโคและสุกร  ซึ่งมักพบในสัตวที่เพิ่งเปนโรคใหมๆ หาก

สามารถเก็บน้ําเหลืองจากตุมใสที่แผลโดยตรงสงไปไดก็จะเปนการดียิ่ง  ควรเก็บกอนที่ตุมใสจะแตกโดยใช

เข็มและไซริงคดูด และเก็บในขวดที่สะอาด แชในกระติกน้ําแข็งที่มี ice pack เพื่อรักษาความเย็นแลวรีบ

นําสงหองปฏิบัติการโดยเร็วที่สุด  

 

 

รูปภาพที่ 2 แสดงการเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อที่มีคุณภาพ บรรจุลงในขวดที่มี 50% glycerine buffer แชใหทวมเนื้อเยื่อ                    

1.6  ขวดบรรจุตัวอยางเนื้อเยื่อหรือ vesicular fluid ( primary container) ใหหอทับดวยกระดาษ

หลายๆชั้นบรรจุในขวดที่มีฝาเกลียวปดสนิทอีกชั้น (secondary container) เพื่อปองกันการรั่วไหลหรือกัน

ขวดแตก แลวบรรจุกลองหรือภาชนะที่แข็งแรงไมแตกงาย พรอมเอกสารบันทึกประวัติสัตวปวย รีบนําสง

ทันที หรือในกรณีจําเปนตองเก็บไวกอนควรเก็บในตูเย็น  วิธีนําสงที่ดีที่สุดคือนําสงในสภาพแชเย็นโดย
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บรรจุ ice pack เพียงพอจนกวาจะถึงหองปฏิบัติการ  หรือกรณีจัดสงทางไปษณียโดยใสขวดที่มีตัวอยางใสลง

ในขวดโลหะหรือขวดพลาสติกอีกชั้นและหอหุมดวยกระดาษซับเพื่อปองกันการรั่วไหลและกันกระแทก   

บรรจุภาชนะลงในกลองโฟมหรือกลองพัสดุที่แข็งแรง  เพื่อปองกันกลองเกิดการชํารุดหรือเสียหายในขณะ

ขนสง 

1.7 ใหเช็ดทําความสะอาดบริเวณรอบนอกกลองบรรจุดวยน้ํายาฆาเชื้ออีกครั้ง เพื่อปองกันการ

ปนเปอนเชื้อไวรัสและและใหมั่นใจวาการบรรจุตัวอยางและการขนสงหีบหอมีความปลอดภัยตามหลัก 

biosafety and biosecurity 

 

 
      

รูปภาพที่ 3  แสดงภาชนะบรรจุตัวอยางหรือ primary container และ secondary container สําหรับใสขวด   

                   ที่มีตัวอยางเน้ือเยื่อ กอนใสลงในหีบหอภายนอกหรือกลองท่ีแข็งแรง  

 

 
 

รูปภาพที่ 4   การเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อที่ไมมีคุณภาพ การบรรจุหีบหอหรือภาชนะที่ไมแช็งแรงซึ่งไมถูกตอง  

                    และไมมีความปลอดภัยทาง biosafety and biosecurity  

 

หมายเหตุ  

-  การเก็บตัวอยางเชื้อควรเก็บจากแผลหรือเนื้อเยื่อจากสัตวที่เพิ่งเปนโรคใหมๆเพราะจะมีปริมาณ

ไวรัสมากเพียงพอสําหรับการตรวจวินิจฉัยโรค 

-  หามใชน้ํายาฆาเชื้อ เชน ทิงเจอร หรือ gentian ทําความสะอาดเนื้อเยื่อที่จะสงไปตรวจเพราะจะทํา

ใหผลการวินิจฉัยผิดพลาดได 
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-  ภายหลังการเก็บตัวอยางเชื้อใสขวดเรียบรอยแลวควรทําความสะอาดภายนอกขวดและอุปกรณ

ตางๆ ตลอดจนมือผูเก็บตัวอยางดวยน้ํายาฆาเชื้อไวรัสที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อปองกันไมใหเชื้อแพรกระจาย

หรือระบาดไปสูที่อื่นหรือสิ่งแวดลอม เพราะอาจทําใหเกิดโรคระบาดได 

 2. วิธีเก็บตัวอยางซีรัม  

กรณีการเก็บตัวอยางซีรัมหรือน้ําเหลือง ไมสามารถใชสําหรับตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อจําแนกชนิด

ไวรัส (ELISA typing) ได จะใชเพื่อจุดประสงคสําหรับตรวจสอบระดับภูมิคุมกันและตรวจแยกระหวางสัตว

ที่ไดรับการฉีดวัคซีนและสัตวที่ไดรับการติดเชื้อเทานั้น วิธีปฏิบัติดังน้ี 

2.1 ใหใชไซริงคและหลอดเก็บเลือดที่แหงและสะอาด ผานการฆาเชื้อแลว 

2.2 เจาะเลือดเสร็จแลวใหวางหลอดในแนวเอียง เพื่อใหการแยกซีรัมไดดีขึ้น  

2.3 ควรวางในอุณหภูมิหองเปนเวลาไมนอยกวา 1 ชั่วโมง เพื่อใหการแยกซีรัมจากเกล็ดเลือดไดมาก

ขึ้น ไมควรนําหลอดเลือดที่เพิ่งเจาะมาใหมเขาตูเย็นทันทีเพราะทําใหซีรัมไมแยกชั้นหรือแยกไดนอย หามปน

หลอดเลือดที่ยังไมไดทําการถายซีรัมออก เพราะจะทําใหเม็ดเลือดแดงแตกเกิด hemolysis จะมีผลกระทบตอ

การตรวจวินิจฉัย 

2.4 แยกซีรัมแลว ถายใสหลอดพลาสติกที่มีฝาเกลียว  ปดฝาใหสนิทกันการรั่วไหล กรณีไมสามารถ

นําสงหองปฏิบัติการไดทันที ใหเก็บในตูแชแข็ง -20 oC  ทั้งนี้เปนการเก็บรักษาคุณภาพซีรัมใหมี ความคงทน 

และปองกันการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียในซีรัม หากตองเก็บไวนานเกิน 1 สัปดาห 
 

 
รูปภาพที่ 5   แสดงการเก็บตัวอยางซีรัมและการบรรจุตัวอยางลงในภาชนะที่แข็งแรงไดมาตรฐานหรือเทียบเทา  
 

การบรรจุหบีหอและการขนสง 
เมื่อตองการนําหีบหอตัวอยางสงหองปฏิบัติการใหดําเนินการดังน้ี  

1. รวบรวมหลอดตัวอยางทั้งหมดลงในถุงพลาสติก รัดปากถุงใหแนนกันการรั่วไหล บรรจุลงใน

กระปองหรือภาชนะที่มีฝาปด ปดฝากระปองใหสนิท 

2. เช็ดทําความสะอาดและฆาเชื้อไวรัสที่อาจปนเปอนมากับหลอดหรือดานนอกกระปองดวยน้ํายา

ฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพ เชน 0.25% speedyne  0.5% glutaraldehyde หรือ 4% Na2CO3 
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3. นําภาชนะบรรจุตัวอยางทั้งหมดใสลงในกลองโฟมที่แข็งแรงหรือ standard container หรือ

เทียบเทา ที่มี ice pack เพียงพอเพื่อรักษาความเย็นไดตลอดการขนสง   

4. ตองมีเอกสารประกอบการจัดสงแนบมาทุกครั้ง ซึ่งประกอบดวย หนังสือ/บันทึกจากหนวยงาน

โดยมีลายเซ็นของหัวหนาหนวยงานหรือรักษาการแทน ประวัติตัวอยางและเอกสารที่เกี่ยวของพรอมที่อยูผู

สง ใหใสลงขางกลองเพื่อสะดวกในการตอบผลกลับ 

5. เช็ดบริเวณรอบนอกกลอง หรือ standard container อีกครั้งดวยน้ํายาฆาเชื้อเพื่อมั่นใจวาไมมีการ

ปนเปอนหรือการรั่วไหลของเชื้อไวรัสจากกลองหรือภาชนะในขณะขนสงและมีความปลอดภัยทางชีวภาพ

ตามหลัก biosecurity                                                                       

6. รีบนําสงหองปฏิบัติการ ไมควรแวะไปที่หนวยงานอื่นระหวางนําสง เพื่อปองกันการหกหลน

หรือการแพรเชื้อไปสูสิ่งแวดลอมตาง ๆ    กรณีตัวอยางซีรัมใหนําสงหองปฏิบัติการดวยตนเองเทานั้น โดย

นําสงในสภาพเย็นโดยมี ice pack บรรจุอยู หากยังไมสามารถนําสงทันทีใหเก็บในชองแชแข็ง -20 oC หามสง

ตัวอยางซีรัมทางไปรษณียหรือรถขนสงตางๆ โดยเด็ดขาด ยกเวนตัวอยางเนื้อเยื่อที่แชใน 50% glycerine 

buffer สามารถจัดสงทางไปรษณียได   

 

 
 

 รูปภาพที่ 6   แสดงการทําความสะอาดและฆาเชื้อดวยนํ้ายาที่มีประสิทธิภาพ บริเวณรอบถุงพลาสติกและ 

        ภาชนะที่ใสตัวอยาง ภายหลังการบรรจุเรียบรอยแลว เพื่อมั่นใจวาไมมีการปนเปอนเชื้อไปสูภายนอก  

 

วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค 
เมื่อหีบหอหรือภาชนะบรรจุตัวอยางถูกสงมาถึงหองปฏิบัติการ มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี ้

1. เจาหนาที่รับตัวอยางจะดําเนินการรับตัวอยางและลงเลขที่รับของศูนย   ตรวจสอบสภาพหีบหอ

หรือภาชนะที่บรรจุตัวอยาง พรอมเอกสารที่แนบมากับหีบหอในเบื้องตนกอน  จากนั้นสงตอเขา

หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของโดยการตรวจสอบเอกสาร ประวัติและพิจารณาคํารองขอจากความตองการของ

ลูกคาและพิจารณาจากชนิดของตัวอยางและชนิดของการทดสอบ ซึ่งจะดําเนินการทดสอบทางหอง 

ปฏิบัติการตามมาตรฐาน 17025 : 2005 ไดแก  
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2. ELISA typing เปนวิธีการตรวจหาไวรัสและจําแนกชนิดไวรัสจากตัวอยางเนื้อเยื่อหรือจาก 

vesicular fluid จะดําเนินการทดสอบตามคูมือวิธีทดสอบ (test method) RRL-T-001 ของเอกสารในระบบ

คุณภาพ          

3. Liquid phase blocking ELISA (LP ELISA) เปนการตรวจสอบระดับภูมิคุมกันตอไวรัสโรคปาก

และเทาเปอยจากตัวอยางซีรัม จะดําเนินการทดสอบตามคูมือวิธีทดสอบ (test method) RRL-T-002 ของ

เอกสารในระบบคุณภาพ                                

4. ตรวจหาแอนติบอดีตอ non structure protein (NSP) test ของไวรัสโรคปากและเทาเปอย ซึ่งวิธีนี้

เปนการตรวจแยกระหวางสัตวที่ไดรับการติดเชื้อจากสัตวที่ไดรับการฉีดวัคซีน (differentiate infection from 

vaccination animal or DIVA) จะดําเนินตามคูมือวิธีทดสอบ (test method) RRL-T-003 และ RRL-T-004 

ของเอกสารในระบบคุณภาพ                                

5. การรายงานผลการตรวจสอบ จะดําเนินการจัดสงทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส  โทรสาร หรือทาง

ไปรษณีย  

6. หนวยงานที่ตองจัดสงรายงานคือ สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว (สคบ.)  เจาของพื้นที่

ที่สงตัวอยาง สํานักงานปศุสัตวเขต และสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
 

เอกสารอางอิง 
คูมือวิธีการทดสอบการตรวจหาและจําแนกชนิดไวรัสโรคปากและเทาเปอย (Detection and typing of foot 

and mouth disease virus) ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  RRL-T-001 

ฉบับที่ 3 แกไขครั้งที่ 0  ลงวันที่ 12 มกราคม 2554  หนา 7-14  

คูมือวิธีการทดสอบการตรวจระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอย (Measurement of antibody titer 

of foot and mouth disease virus) ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

RRL-T-002 ฉบับที่ 3 แกไขครั้งที่ 0 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 หนา 6-15  

คูมือวิธีการทดสอบการตรวจหาแอนติบอดีตอ 3B non structure protein ของไวรัสโรคปากและเทาเปอย 

(Detection of antibody to 3B non structure protein of foot and mouth disease virus) ศูน ยอ างอิ ง

โรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต RRL-T-003 ฉบับที่ 3 แกไขครั้งที่ 0 ลงวันที่ 

12 มกราคม 2554 หนา 5-9  

คูมือวิธีการทดสอบการตรวจหาแอนติบอดีตอ 3ABC non structure protein ของไวรัสโรคปากและเทาเปอย 

(Detection of antibody to 3ABC non structure protein of foot and mouth disease virus) ศูนยอางอิง

โรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  RRL-T-004 ฉบับที่ 3 แกไขครั้งที่ 0 ลงวันที่ 

12 มกราคม 2554 หนา 5-12                                                                                                                                                                
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พยนต สินสุวงควัฒน  วิไล ลินจงสุบงกช ธนรัตน จานุกิจ และสุนันท รมลําดวน 2543  ประสิทธิภาพน้ํายา

ฆาเชื้อชนิดตางๆในการฆาเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอย ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทาง

สัตวแพทยและการเลี้ยงสัตว ครั้งท่ี 26  หนา 85-93 

Kitching, R.P and Donaldson, A.L. 1987. Collection and transportation of specimens for vesicular virus 

investigation. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz. 6(1): 263-272. 
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วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสุกรชนิดนํ้ามัน : การทําเปนอีมัลชั่นและความคุมโรคตาม OIE 

(Foot and mouth disease oil adjuvant vaccine for pig:  

Emulsification and its potency based on OIE standard) 

 

นริศ วองวัฒนากูล1 

 

บทนํา 
โรคปากและเทาเปอยเปนโรคระบาดรุนแรงในสัตวกีบคู จัดอยูในกลุมโรคประเภท A โดย Office 

International des Epizooties, OIE หรือ World Organization for Animal Health (องคการโรคระบาดสัตว

ระหวางประเทศ) มีสาเหตุจากเชื้อไวรสัโรคปากและเทาเปอย (Foot and Mouth Disease, FMD virus) ที่มีสาย

พันธุกรรมชนิด RNA จัดอยูใน Family Picornaviridae, Genus Apthovirus ไวรัสโรคปากและเทาเปอยที่

ระบาดทั่วโลกมี 7 ชนิด (serotype) คือ Type O, A, C, Asia1, South African Territories1 (SAT1), SAT2, 

SAT3 สวนประเทศไทยพบมีการระบาด 3 serotype คือ O189, A (3 subtype คือ A118, Aสกล, Aลพบุรี), Asia1 

วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสุกรที่ผลิตโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตวนั้น เปน

วัคซีนชนิดน้ํามัน อยูในรูปน้ํามันในน้ํา (oil in water, O/W) ที่อุณหภูมิเก็บรักษา 4oC ซึ่งวัคซีนรูปแบบนี้มี

ขอดี คือ มี Oily phase เปนตัวจับแอนติเจน แลวคอย ๆ ปลอยออกมากระตุนรางกายใหสรางภูมิคุมกันตอโรค

นั้น โดยไปกระตุน T – lymphocyte และ lymphocyte ใน lymph node รวมกันสราง antibody ไดยาวนานขึ้น 

(พยนต, 2547) และมีความหนืดต่ํา ฉีดงาย ความคงตัวไมนอยกวา 1 ป โดยไมแยกชั้น 

เทคนิคการผสมวัคซีนชนิดน้ํามัน ตองอาศัยความเหมาะสมของสัดสวน เชน ตัวทําอีมัลชั่น 

(emulsifier) เทคนิคการผสม อุณหภูมิ เวลา และอัตราเร็วที่ใชในการผสมเปนสําคัญ ผูปฏิบัติควรมีความรู

เกี่ยวกับการทําอีมลัชั่นเปนอยางด ี

 

กําเนิดตึก F (วัชร,ี 2553) 

ป พ.ศ.2499 ขุนพิจิตรพาหนการ อธิบดีกรมปศุสัตว และ Dr. R.P. Jones ที่ปรึกษาสัตวแพทย ตั้ง

งบประมาณสถานปฏิบัติการโรคปากและเทาเปอย ที่บานหนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

ป พ.ศ.2501 เริ่มผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยชนิดโมโนวาเลนทออกใชชุดแรกราวปลายเดือน

ธันวาคม โดยวิธี Frenkel’s จากเยื่อลิ้นวัว จึงถือวันที่ 22 ธันวาคม 2501 เปนวันคลายวันสถาปนาตึก F ซึ่งใน

ระยะแรก ๆ เปนแผนกหน่ึงในสังกัดสถานวิทยาศาสตรปากชอง 
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1นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ กลุมผลิตชีวภัณฑ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

ป พ.ศ.2516 ไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ขึ้น

ใหม เปลี่ยนชื่อกองวัคซีนและเซรุมเปน “กองผลิตชีวภัณฑ” ที่ประกอบดวย สถานวิทยาศาสตรปากชองที่

เปลี่ยนชื่อเปน “ศูนยผลิตชีวภัณฑ” และแผนกผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยยกฐานะขึ้นเปน “ศูนยผลิต

วัคซีนโรคปากและเทาเปอย” (ชื่อยอเรียกวา ตึก F) ซึ่งท้ัง 2 ศูนยขึ้นตรงตอกองผลิตชีวภัณฑ กรมปศุสัตว 

ศูนยผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยมีหนาที่ ตรวจวินิจฉัยโรคปากและเทาเปอยจากเชื้อในทองที่ที่

ระบาดทั่วประเทศ และผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยโดยวิธี Frenkel’s จากเยื่อลิ้นวัว และผลิตวัคซีนโรคปากและ

เทาเปอยแบบไทปเดียว (Monovalent Vaccine) โดยวิธี Stationary Monolayer Cell Culture Method in Roux Flask 

ป พ.ศ.2518 รัฐบาลญี่ปุนไดใหความชวยเหลือแบบใหเปลาดวยเงินประมาณ 199 ลานเยน (133 

ลานบาท) กอสรางอาคาร (ยังเรียกวา ตึก F; หลังป พ.ศ.2533 เรียก ตึก F1) และใหเครื่องมืออุปกรณในการ

ผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยแบบ Suspension Cell Culture และแบบ Stationary Monolayer Cell Culture 

แบบ Roller Bottle โดยผลิตวัคซีนแบบ Monovalent ไทป O, ไทป A และไทป Asia1 เพราะการใชวัคซีนโรค

ปากและเทาเปอยมีความตองการสูง ทําใหวัคซีนไมเพียงพอตอการฉีดปองกันโรค 

ป พ.ศ.2530 ความตองการวัคซีนเพิ่มมากขึ้น มีการเลี้ยงโค กระบือ สุกรเพิ่มมากขึ้น การผลิตวัคซีน 

ไมเพียงพอ วัคซีนฉีดยาก เพราะตองฉีดทีละไทป ทําใหไมสะดวกในการใชงาน รัฐบาลจึงไดจัดทํา 

“โครงการขยายการผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย” (ตึก F2) โดยซื้อ Know How จากบริษัท Rhone 

Merieux ประเทศฝรั่งเศส และสรางเสร็จป พ.ศ.2533 ใชงบประมาณประมาณ 800 ลานบาท (ไมรวมภาษีตาง ๆ)  

ป พ.ศ.2533 ตึก F2 ทําการผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับโคกระบือชนิดน้ํา (Aqueous Vaccine) 

แบบไทปเดียว หรือ Monovalent Vaccine, แบบรวม 2 ไทป หรือ Bivalent Vaccine และแบบรวม 3 ไทป หรือ

Trivalent Vaccine และผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับสุกรชนิดน้ํามันแบบไทปเดียว, แบบรวม 2 ไทป 

และแบบรวม 3 ไทป การทดสอบความปลอดภัย (Safety Test) และการทดสอบความคุมโรค (Potency Test) 

ไดใช Know How ของบริษัท Rhone Merieux วัคซีนจะตองใหความคุมโรคตั้งแต 60% ขึ้นไป 

ป พ.ศ.2544 คําสั่งภายในกรมปศุสัตว ไดตั้งศูนยโรคปากและเทาเปอยเปน “กองโรคปากและเทาเปอย” 

ตามคําสั่งกรมปศุสัตวท่ี 638/2544 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544  

ป พ.ศ.2545 มีการปรับโครงสรางระบบราชการทั่วประเทศ ซึ่งไดมีการปรับโครงสรางกรมปศุสัตว

ใหม มีการยุบกองโรคปากและเทาเปอย เปลี่ยนเปนฝายผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย และเปล่ียนกองผลิต       

ชีวภัณฑเปน “สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว” (วัชร,ี 2553) 

กอนที่จะกลาวถึงการผลิต และการทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสุกรชนิดน้ํามัน 

ผูเขียนขอกลาวหลักการที่เก่ียวกับอีมัลชั่น 
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หลักการวิธีทําอีมัลชั่นของวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสุกรชนิดนํ้ามัน 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอีมัลชั่น (พิมพร, 2534; มัณฑนา, 2552) 

อีมัลชั่น (Emulsion) หมายถึง ผลิตภัณฑรูปแบบหนึ่ง ที่ประกอบดวยของเหลวอยางนอย 2 ชนิด ซึ่งไมเขากัน

หรือไมละลายในกันและกัน เชน น้ําและน้ํามัน ถูกนํามาผสมผสานใหเขากนัไดโดยตัวทําอีมัลชั่น (Emulsifier)  

สวนประกอบหลักที่สําคัญ 3 สวน คือ 

1.  วัตภาคภายใน (Internal หรือ Dispersed Phase) อาจเปนวัตภาคน้ํา (Water หรือ Aqueous Phase) 

หรือ วัตภาคน้ํามัน (Oily Phase) ซึ่งเปนหยดเล็ก ๆ ของของเหลวชนิดหน่ึงท่ีกระจายตัวแทรกอยูภายใน  

2.  วัตภาคภายนอก (External หรือ Continuous Phase) อาจเปนวัตภาคน้ํา (Water หรือ Aqueous 

Phase) หรือ วัตภาคน้ํามัน (Oily Phase) ซึ่งเปนของเหลวอีกชนิดหน่ึง 

3.  ตัวทําอีมัลชั่น (Emulsifier) ที่ทําใหทั้ง 2 วัตภาคมาผสมผสานใหเขาเปนเนื้อเดียวกันได มีหลายชนิด 

ชนิดที่ใชในการผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสุกรชนิดนํ้ามัน คือ สารลดแรงตึงผิว  

การแบงชนิดของอีมัลช่ัน 

เชน แบงตามชนิดของของเหลวที่เปนวัตภาคภายในและวัตภาคภายนอก ไดเปน 3 ชนิด คือ 

1. อีมัลชั่นชนิดน้ําในน้ํามัน (W/O Emulsion) วัตภาคภายในเปนน้ํา วัตภาคภายนอกเปนนํ้ามัน 

2. อีมัลชั่นชนิดน้ํามันในนํ้า (O/W Emulsion) วัตภาคภายในเปนน้ํามัน วัตภาคภายนอกเปนนํ้า 

3. อีมัลชั่นเชิงซอน (Multiple Emulsion) วัตภาคภายในซอนกันอยู เชน W/O/W (วัตภาคภายใน

เปนน้ําในน้ํามัน และภายนอกเปนนํ้า) หรือ O/W/O (วัตภาคภายในเปนน้ํามันในนํ้า และภายนอกเปนน้ํามัน) 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอชนิดของอีมัลชั่น 

1.  ชนิดของตัวทําอีมัลชั่น (Emulsifier)  

ตัวทําอีมัลชั่นจะกําหนดชนิดของอีมัลชั่นไดจากคาการละลาย โดยยึดหลักวา ตัวทําอีมัลชั่น ละลายดี

ในวัตภาคใด วัตภาคนั้นจะเปนวัตภาคภายนอก โดยหลักนี้จะตองสัมพันธสอดคลองกับปจจัยในขอ 2 คือ 

อัตราสวนของวัตภาคน้ํากับน้ํามันที่มีในสูตรตํารับ และปจจัยขอ 3 คือ ลําดับการผสม เชน สารลดแรงตึงผิว 

(Surfactant) เปนสารที่ชอบน้ําและชอบน้ํามัน การละลายทราบไดจากคา HLB number คานี้ถูกกําหนดขึ้น

จากการศึกษาสารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุ (Non – ionic Surfactant) ในการกระจายตัวในน้ํา 

คา HLB สูง คือ 8 – 18 จะละลายน้ําได ทําใหเกิดอีมัลชั่นชนิดน้ํามันในนํ้า (O/W) 

คา HLB ต่ํา คือ 4 – 6 จะละลายน้ําไมดี ทําใหเกิดอีมัลชั่นชนิดนํ้าในนํ้ามัน (W/O) 

2.  อัตราสวนโดยปริมาตรของวัตภาคน้ํากับน้ํามัน (Phase Volume Ratio)  
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ตัวทําอีมัลชั่นที่ละลายดีในน้ํา จะทําใหเกิดอีมัลชั่นชนิดน้ํามันในน้ํา (O/W) หลักนี้เปนจริงไดเมื่อ

วัตภาคน้ํามัน (ภายใน) มีไมเกิน 74% ถามีปริมาณมากกวานี้ จะเกิดการกลับวัตภาค (Phase Inversion) ทันที 

กลายเปนอีมัลชั่นชนิดน้ําในน้ํามัน (W/O) และไมคงสภาพเนื่องจากตัวทําอีมัลชั่นละลายดีในน้ํา 

ตัวทําอีมัลชั่น (Emulsifier) ที่ละลายดีในนํ้ามัน จะทําใหเกิดอีมัลชั่นชนิดนํ้าในนํ้ามัน (W/O) 

3.  ลําดับการผสม (Order of Mixing) 

โดยทั่วไปการผสม มักเติมของเหลวที่จะเปนวัตภาคภายใน ลงไปในของเหลวอีกชนิด เชน เติมน้ํา

ลงในนํ้ามันพรอมกับผสมไปดวย จึงไดอีมัลชั่นชนิดน้ําในน้ํามัน (W/O) (โดยที่วัตภาคน้ําไมเกิน 40%) แตถา

เติมวัตภาคทั้งสองลงไปพรอมกันแลวคนผสมกัน จะไดอีมัลชั่นชนิดน้ํามันในน้ํา (O/W) แทน (แมมี

อัตราสวนของวัตภาคน้ําแค 20 – 30%) ในทํานองเดียวกันถาตองการเตรียมอีมัลชั่นชนิดน้ํามันในน้ํา (O/W) 

ควรจะเติมวัตภาคน้ํามันลงในวัตภาคน้ําพรอมกับผสมไปดวย 

การใชเทคนิคการกลับวัตภาค (Phase Inversion Technique) 

ใชไดเปนผลดีในการเตรียมอีมัลชั่นชนิดน้ํามันในน้ํา (O/W) และใชตัวทําอีมัลชั่น (Emulsifier) ที่

เปนสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ชนิดไมมีประจุ (โดยเฉพาะกลุม Polyoxyethylene) พบวา การใชเทคนิค

การกลับวัตภาค (Phase Inversion Technique) กลับเปนผลดี กลาวคือ ไดอีมัลชั่นเนื้อละเอียด (ขนาดหยด

น้ํามันเล็กมาก) และมีความคงตัวดีกวาการใชเทคนิคผสมแบบธรรมดา ซึ่งจะตองทราบคา PIT (Phase Inversion 

Temperature) ของตัวทําอีมัลชั่นดวย (โดยทั่วไปมีคาประมาณ 65 - 80OC) 

เทคนิคการกลับวัตภาค (Phase Inversion Technique) ทําไดโดยเติมวัตภาคน้ําลงในวัตภาคน้ํามัน

พรอมกับผสมตลอดเวลา ณ ที่อุณหภูมิสูงกวาคา PIT ขั้นแรกจะไดอีมัลชั่นชนิดน้ําในน้ํามัน (W/O) กอน 

เพราะตัวทําอีมัลชั่น (Emulsifier) ที่ เปนสารลดแรงตึงผิว ละลายน้ํานอยลง แตละลายน้ํามันเพิ่มขึ้น เมื่อ

อุณหภูมิระหวางการผสมลดลงมาต่ํากวาคา PIT ตัวทําอีมัลชั่นจะกลับมาละลายน้ําไดมากขึ้น และละลาย

น้ํามันลดลง อีมัลชั่นจะกลับวัตภาคกลายเปนชนิดน้ํามันในน้ํา (O/W) ซึ่งมีหยดน้ํามันเล็กมากและคงตัว

มากกวาการเติมน้ํามันลงในนํ้าแตแรก 

การเก็บรักษาอีมัลชั่นที่เตรียมจากสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ชนิดไมมีประจุนี้ จะตองเก็บรักษาที่

อุณหภูมิต่ํากวาคา PIT คือประมาณ 20 – 65OC จะทําใหอีมัลชั่นคงตัว เพราะสารลดแรงตึงผิวยังคงละลายน้ําไดดี 

4.  ความหนืด (Viscosity) ของแตละวัตภาค 

การเพิ่มความหนืดใหแกวัตภาคใด วัตภาคนั้นมีแนวโนมที่จะเปนวัตภาคภายนอก 

การทดสอบชนิดของอีมัลชั่น 

1.  Dilution Test อีมัลชั่นชนิดน้ํามันในน้ํา (O/W) เมื่อหยดลงในน้ํา จะกระจายตัวไดดี แตถาเปนชนิดน้ํา

ในน้ํามัน (W/O) จะคงเปนหยดบนผิวน้ํา แตกระจายตัวดีในน้ํามัน ถาเปนครีมหนืด จะตองคนชวย ถากระจายขุน

มัวในน้ํา จะเปนชนิดน้ํามันในน้ํา (O/W) แตถาแลดูเปนเงา และลอยเหนือผิวน้ํา จะเปนชนิดน้ําในน้ํามัน (W/O) 
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2.  Dye Test ทดสอบโดยเติมสีชนิดละลายน้ํา เชน methylene blue ลงในอีมัลชั่นและคน ถาสี

ละลายไดดี จะเปนชนิดน้ํามันในน้ํา (O/W) แตถาสียังคงเปนเม็ด ๆ ไมละลาย จะเปนชนิดน้ําในน้ํามัน (W/O) 

อาจใชกลองจุลทรรศนชวย จะดูงายขึ้น ถาเห็นหยดน้ํามันใส ๆ กระจายในสี แสดงวาเปนชนิดน้ํามันในน้ํา 

(O/W) วิธีนี้ควรระวัง ถาสีมีประจุตรงขามกับตัวทําอีมัลชั่น (Emulsifier) จะตกตะกอนและแยกได  

3.  Conductivity Test เปนการทดสอบความสามารถในการนําไฟฟาได ถาเปนอีมัลชั่นชนิดน้ํามัน

ในน้ํา (O/W) ซึ่งวัตภาคภายนอกเปนน้ํา จะนําไฟฟาไดดี วิธีน้ีใชไดดีกับตัวทําอีมัลชั่นชนิดมีประจุ ถาเปนตัว

ทําอีมัลชั่นชนิดไมมีประจุ อาจไมไดผล  

4.  Filter Paper Wetting Test อีมัลชั่นชนิดน้ํามันในนํ้า (O/W) เมื่อหยดลงบนกระดาษกรอง จะเปยกได

อยางรวดเร็ว 

5.  CoCl2 / Filter Paper Test อีมัลชั่นชนิดนํ้ามันในนํ้า (O/W) เม่ือหยดลงบนกระดาษกรองท่ีชุบดวย 

CoCl2 จะเปล่ียนจากสีนํ้าเงินเปนสีชมพู แตอีมัลชั่นท่ีไวตออีเลคโตรไลท จะทดสอบโดยวิธีนี้ไมได 

6.  Fluorescence Test อาศัยคุณสมบัติในการเรืองแสง UV ของหยดน้ํามัน ถาเปนอีมัลชั่นชนิด

น้ํามันในนํ้า (O/W) จะเกิดการเรืองแสงเปนจุด ๆ แตชนิดนํ้าในนํ้ามัน (W/O) จะเรืองแสงท่ัวไปหมด 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคงตัวของอีมลัชั่น 

อีมัลชั่นที่มีความคงตัว หมายถึง อีมัลชั่นที่มีลักษณะเปนเนื้อเดียวกัน ไมเกิดการแยกชั้น หรือ

เปล่ียนไปจากเดิมแมภายหลังการผลิตนานเปนป 

ปจจัยที่มีผลตอความคงตัวของอีมัลชั่น มีดังนี ้

1.  ตัวทําอีมัลชั่น (Emulsifier) การคัดเลือกใชสารชนิดใดเพื่อเปนตัวทําอีมัลชั่น จะตองคํานึงถึงคุณสมบัติ

และปริมาณที่ใช เพราะมีผลตอความแข็งแรงของฟลมที่หอหุมรอบหยดวัตภาคภายใน ซึ่งทําใหอีมัลชั่นคงตัวอยูได 

ก.  ตัวทําอีมัลชั่น (Emulsifier) ชนิดนํ้ามันในน้ํา (O/W) 

อีมัลชั่นชนิดน้ํามันในน้ํา (O/W) ฟลมที่เกิดรอบหยดน้ํามัน จะตองมีประจุไฟฟา และปริมาณ

โมเลกุลประจุตองมากพอ เพื่อใหเกิดการผลักกันของหยดน้ํามันที่ถูกหุมไว สวนที่ไมมีประจุของตัวทํา

อีมัลชั่น จะตองจับกันดวยแรงที่มากพอ เพื่อใหฟลมเกิดความแข็งแรง แรงที่จับกันนี้ จะมากนอยขึ้นกับ

โครงสรางสวนท่ีไมชอบน้ํา ซึ่งเปนแกนคารบอนอะตอมของกรดไขมัน  

ถาเปนไขมันอิ่มตัวแกนตรง (Saturated Straight Chain) จะเกิดฟลมที่แข็งแรง ไดอีมัลชั่นมีความ

หนืดสูงและคงตัวด ี

ถาเปนไขมันไมอ่ิมตัวแบบทรานส (Trans - unsaturated Chain) จะไดอีมัลชั่นที่คงตัว แตความหนืดลดลง 

แตถาเปนไขมันไมอิ่มตัวแกนหักงอแบบซิส (Cis- unsaturated Chain) จะไดอีมัลชั่นที่ไมคงสภาพ เพราะแรง

จับกันระหวางโมเลกุลของไขมันเหลานี้ ไมแข็งแรงพอ และการเรียงตัวไมใกลชิดหนาแนน ทําใหฟลมไมคงสภาพ 
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การละลายของตัวทําอีมัลชั่น (Emulsifier) ก็มีผลตอความคงตัวของอีมัลชั่นได ตัวทําอีมัลชั่นท่ีดีควร

ละลายไดทั้งในน้ําและน้ํามันอยางสมดุลยกัน ถาละลายในน้ําไดมากเกินไป จะทําใหเกิดไมเซล (micelle) ในน้ํา 

ดังนั้นจะไมมีกันชน (protective film) หุมรอบหยดน้ํามัน ซึ่งจะทําใหหยดน้ํามันรวมตัวกันและอีมัลชั่น

แยกตัวได นอกจากน้ีถาตัวทําอีมัลชั่น ละลายในนํ้าและน้ํามันไดเทากัน ก็ทําใหอีมัลชั่นไมคงตัว เพราะจะเกิด

ไมเซลในแตละวัตภาค จึงไมมีกันชนมาหุมรอบหยดวัตภาคภายใน 

ข.  ตัวทําอีมัลชั่น (Emulsifier) ชนิดนํ้าในนํ้ามัน (W/O) 

อีมัลชั่นชนิดน้ําในน้ํามัน (W/O) นี้ ฟลมที่เกิดรอบหยดน้ํา ไมจําเปนตองมีประจุไฟฟา แตตัวทําอีมัลชั่น

จะตองมีอํานาจในการลดความตึงระหวางผิวของน้ําและน้ํามันไดมาก และละลายดีในน้ํามัน จึงจะไดอีมัลชั่นที่คงสภาพ 

ปริมาณของตัวทําอีมัลชั่นจะตองเพียงพอในการทําใหเกิดฟลมหุมรอบวัตภาคภายในไดหมด ยิ่งถา

ตองการใหหยดวัตภาคภายในมีขนาดเล็กมาก ยิ่งตองใชตัวทําอีมัลชั่นท่ีมีความเขมขนสูง โดยทั่วไปถาใชสาร

ลดแรงตึงผิวเปนตัวทําอีมัลชั่น อาจใชปริมาณตั้งแต 1 – 10% ของตํารับ (นิยมใช 2% และไมเกิน 5%) 

การเพิ่มความคงตัวใหกับอีมัลชั่นนั้น พบวา การใชตัวทําอีมัลชั่นหลายชนิดรวมกัน จะทําใหได

อีมัลชั่นที่คงตัวกวาการใชชนิดเดียวเดี่ยว ๆ เพราะจะสรางฟลมที่หนาแนนแข็งแรงโดยอาจเกิดจากการเกิด

สารเชิงซอน หรือการเรียงตัวของโมเลกุลอยางใกลชิดที่ผิวประจัน คูตัวทําอีมัลชั่นอาจเปนสารลดแรงตึงผิว

ทั้งคู เชน Tweens กับ Spans, Sodium Stearate กับ Cholesterol เปนตน ถาเปนสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) 

ชนิดไมมีประจุ มักเปนชนิดที่ชอบน้ํา (HLB สูง) และชนิดชอบน้ํามัน (HLB ต่ํา) รวมกัน หรืออาจใชตัวชวย

ทําอีมัลชั่นรวมกับตัวทําอีมัลชั่น 

2.  การตั้งสูตรตํารับ สวนผสมของสารอื่นในสูตร จะตองเหมาะสมและไมกระทบกระเทือนตอ

คุณสมบัติของตัวทําอีมัลชั่น (Emulsifier) สภาวะความเปนกรด ดาง หรือ อีเลคโตรไลท ในตํารับ จะมี

ผลกระทบตอความคงสภาพของตัวทําอีมัลชั่น 

3.  เทคนิคการผสม เครื่องมือที่ใชผสม มีผลตอรูปแบบการไหล (flow pattern) ของของเหลว ถาเครื่อง

ผสมทําใหเกิดการไหลวน (turbulent flow) จะทําใหการผสมเขากันดีที่สุด สงผลใหอีมัลชั่น มีความคงตัว เพราะ

ตัวทําอีมัลชั่นมีโอกาสสัมผัสกับผิวประจันของน้ํากับน้ํามันมากที่สุด นอกจากนี้อัตราเร็วในการผสมก็มี

ความสําคัญ ถาใชอัตราเร็วสูงเทากับเปนการเพิ่มพลังงานมากขึ้น หยดวัตภาคภายในเกิดการกระจายตัว

ละเอียดเล็กมาก ทําใหอีมัลชั่นคงตัว 

4.  อุณหภูมิที่ใชผสม ทั้งสองวัตภาคควรมีอุณหภูมิเทากันหรือใกลเคียงกัน โดยทั่วไปอุณหภูมิที่ใช

ในการผลิตอีมัลชั่นอยูประมาณ 70 – 75OC  การใชอุณหภูมิต่ํากวานี้  วัตภาคน้ํามันอาจจะหลอมเหลวไมหยุด 

การใชอุณหภูมิสูงเกินไป เชน สูงกวา 85OC อาจทําใหตัวทําอีมัลชั่นบางชนิดเกิดไฮโดรไลซิส หรือเปลี่ยนสีได 
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5.  เวลาที่ใชในการผสม เวลาที่ใชผสม จะตองมากพอที่จะทําใหสารลดแรงตึงผิวที่อยูในทั้งสองวัตภาคอยู

ในสภาพสมดุล ซึ่งจะทําใหอีมัลชั่นคงตัวมากขึ้น ถาใชเวลาผสมนอยไป อาจทําใหสารลดแรงตึงผิวเกิดการ

เคลือ่นยายจากวัตภาคหนึ่งไปอีกวัตภาคหนึ่ง ทําใหคุณสมบัติทางกายภาพ และความคงตัวของอีมัลชั่นเปลี่ยนไป 

6.  อัตราเร็วที่ใชในการทําใหเย็นตัว ถาทําใหอีมัลชั่นเย็นตัวลงเร็วไป จะเกิดการตกผลึกของสารพวก

ขี้ผึ้ง (wax) และไขมัน (fat) ทั้งหลาย ทําใหอีมัลชั่นท่ีไดเนื้อหยาบและความหนืดเปลี่ยนไปได 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวไดเริ่มทําการผลิตอีมัลชั่นวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสุกรชนิดนํ้ามัน

ตามมาตรฐานวิธีการผลิต และวิธีการพิจารณาของ Rhone Merieux, (1988) และ “วิธีการพิจารณาอัตราสวน

ของตัวทําอีมัลชั่นท่ีเปนสารลดแรงตึงผิว” 

วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสุกรชนิดน้ํามันไดเริ่มทําการผลิตเปนอีมัลชั่นวัคซีนชนิดน้ํามันในน้ํา 

(oil in water, o/w) เปนวัคซีนแบบไทปเดียว (monovalent vaccine) และแบบรวม 2 ไทป (bivalent vaccine) 

ตอมามีการผลิตวัคซีนแบบรวม 3 ไทป (trivalent vaccine) ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความตองการของเกษตรกร

ที่จะใชวัคซีนที่มีความสะดวก ประหยัด ปลอดภัย และปองกันการระบาดของไวรัสโรคปากและเทาเปอย

สุกรทั้ง 3 ไทปได โดยวิธีการผลิตเปนอีมัลชั่นใช เทคนิคการกลับวัตภาค (Phase Inversion Technique) ที่ให

ความคงตัวที่ 4oC ดีกวาการใชวิธีการผสมแบบเดิม (พิมพร, 2534; มัณฑนา, 2552) 

การผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสุกรชนิดนํ้ามัน แบบนํ้ามันในน้ํา 

ก.) การเตรียมวัคซีนสําเร็จรูป แบงเปน 2 สวนหลัก คือ 

1.  สวนวัตภาคน้ํา (Aqueous Phase) 

ประกอบดวยแอนติเจนไวรัสบริสุทธิ์ 3 ไทป ไดแก Type O, Type A, Type Asia1 เปนหลัก โดย

ไวรัสจะผานกระบวนการทําใหเขมขนและบริสุทธิ์ และทําใหหมดฤทธิ์ในการกอโรค (Inactivated Virus) 

ดวย BEI Solution ซึ่งไวรัสที่หมดฤทธิ์ในการกอโรคนี้ จะเรียกวา “แอนติเจนไวรัส” โดยแอนติเจนไวรัสแต

ละไทป จะนําไปหาคาน้ําหนัก 146S µg/ml. และคํานวณเปนปริมาณความเขมขนแอนติเจนไวรัส (w/v) 

แอน ติ เจน ดั งก ล าวจะถู กผ ส ม กั บ  Concentrate Reconstitution Medium ใน ที่ นี้ ใช อ าห ารเลี้ ยงเซ ล ล 

(Chloroformed Van Bekkum Medium) โดยมีสัดสวนเปน 50% (v/v) 

2.  สวนวัตภาคน้ํามัน (Oily Phase) 

มีสัดสวนเทากับ 50% ของวัคซีนสําเร็จรูป ซึ่งประกอบดวยสารน้ํามันและตัวทําอีมัลชั่น ดังนี ้

2.1)  Marcol 82 (หนวย v/v) 

เปนน้ํามันที่มีองคประกอบเปน Purified Mixture of Saturated Liquid Hydrocarbon obtained from 

Petrolium, Specific Gravity (หรือ Density) ที่ 15oC = 0.837 – 0.856 

2.2)  Montanide 80 (หนวย w/v) (Seppic, 1987) หรือ Arlacel A (หนวย w/v) 
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เปนสารเคมีที่ใชเปนตัวทําอีมัลชั่น (Emulsifier) คุณสมบัติเปนสารลดแรงตึงผิวชนิด ไมมีประจุ (non – 

ionic surfactant) สามารถผลิตอีมัลชั่นชนิดน้ําในน้ํามัน (W/O) เปนตัวทําอีมัลชั่นชนิดชอบน้ํามัน (Lypophilic 

Type Emulsifier) และกระตุนภูมิตานทาน (immunity additive) องคประกอบเปน Mannitol oleate ประกอบดวย

พื้ นฐานของ Oleic esters of mono – anhydro – mannitol และยั งมี  Oleic mono – ester of dianhydromannitol, 

Practically no free Oleic acid, Mannitol และ น้ํา, ความหนืด (Viscosity) ที่ 25oC = 275 – 350 Centipoises 

Montanide 80 มีคา HLB number (คุณสมบัติที่ชอบน้ําและชอบน้ํามันในโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว) 

ในบางชุด มีคา 2.6 ในบางชุดมีคา 2.8 และในบางชุดมีคา 3.0 สวน Arlacel A มีคา HLB number เทากับ 4.3 

ดังนั้นวัคซีนที่มีสวนผสมของ Montanide 80 และ Arlacel A จึงสามารถผลิตอีมัลชั่นชนิดน้ําใน

น้ํามัน (W/O) เทานั้น แตในการผสมวัคซีนที่ใช เทคนิคการกลับวัตภาค (Phase Inversion Technique) 

จําเปนตองใชสารลดแรงตึงผิวชนิดน้ํามันในน้ํา (W/O) อีกชนิดหนึ่ง นํามาผสมรวมกัน ทั้งนี้ควรระวังเรื่อง

สัดสวนปริมาณของตัวทําอีมัลชั่นเปนสําคัญ แตการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารลดแรงตึงผิว จะมีผลตอ

คุณสมบัติความชอบน้ําชอบน้ํามัน (HLB Number) ของอีมัลชั่นแตกตางกัน ซึ่งจะมีผลตอการเกิดการแยกชั้น

ของวัคซีนสําเร็จรูปไดงาย เมื่อเก็บที่ 4oC (ตารางที่ 1) 

2.3)  Eumulgin M8 (หนวย w/v) (Henkel, 1997) 

เปนสารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุ องคประกอบเปน Mixture ของ Palmitic และ Oleic Spirit 

Polycondensed โดย 7 – 8 mol. ของ Ethylene Oxide และ Water 80%  คาชอบน้ํ าชอบน้ํ ามัน คือ HLB 

number 9 – 11 ความหนาแนนที่ 25oC: 1 ความหนืดท่ี 25oC: Paste 

2.4)  Triethanolamine (TEA) ชนิด AR Grade (หนวย w/v) 

สูตรเคมี N(CH2-CH2-OH)3 มีน้ําหนักโมเลกุลเทากับ 149 ทําละลายไดใน Chloroform ละลายได

เล็กนอยใน Benzene และสามารถผสมรวมกับน้ําและแอลกอฮอลได 

2.5)  Benzyl Alcohol (หนวย v/v) 

สูตรเคมี C6H5CH2OH มีน้ําหนักโมเลกุลเทากับ 108 สามารถละลายน้ําได และสามารถผสมรวมกับ

แอลกอฮอล, Ether และ Chloroform ได 

ข.) การผสมวัคซีนสําเร็จรูป (Vaccine Formulation Mixing) โดยใชเทคนิคการกลับวัตภาค (Phase 

Inversion Technique) (พิมพร, 2534; มัณฑนา, 2552; Rhone Merieux, 1988 Section 1, Section 5, Section 6) 

ถายวัตภาคน้ําที่ทําอุณหภูมิได 25oC มาปนผสมกับวัตภาคน้ํามันที่ทําอุณหภูมิได 25oC โดยตองถาย

สารใหหมดในเวลาที่กําหนด และปนผสมตามเวลาที่กําหนด จะเกิดเปนอีมัลชั่นชนิดน้ําในน้ํามัน (W/O) 

จากนั้นปรับลดอุณหภูมิลงใหได 4oC อุณหภูมิที่ลดลง จะทําใหอีมัลชั่นกลับวัตภาคจากวัคซีนชนิดน้ําใน

น้ํามัน (W/O) เปนวัคซีนชนิดน้ํามันในน้ํา (O/W) ที่ 4oC เรียกวิธีนี้วา เทคนิคการกลับวัตภาค จากนั้นทําการ

บรรจุวัคซีนลงขวด และปดฉลาก ภายใตการควบคุมการปลอดเชื้อ โดยวัคซีนที่ผลิตในรูปแบบ O/W นี้จะมี
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ความหนืดต่ํา ฉีดงาย มีความคงตัวไมนอยกวา 1 ป โดยไมแยกชั้น วัคซีนกอนนําสูผูใช จะตองผานการ

ทดสอบความปลอดภัย (Safety Test) ความคุมโรค (Potency Test) 

 

ตารางที่  1 Phase Inversion Temperature (PIT), Emulsion Characteristics of Arlacel A (HLB Number 4.3) 

กับ 4% of Eumulgin M8 (HLB Number 9 - 11) (สหวัชร และอารีย, 2548) และ Montanide 80 

(HLB Number 2.6) กับ 4% of Eumulgin M8 (HLB Number 9 - 11) (นริศ และคณะ, 2543) 

Va
cc

in
e N

o.
 Arlacel A Phase Inversion Montanide 

80 

Phase Inversion Emulsion Characteristics 

(% w/v) Temperature 

(oC) 

(% w/v) Temperature 

(oC) 
Dilution Test 

Centrifugation 

Test 

1 4.4 ND (Not Done) 3.8 NO 
No Emulsion 

Formed 
Separation 

2 4.6 24 4.0 25 O/W No Separation 

3 4.8 24 4.2 24.5 O/W No Separation 

4 5.0 24 4.4 24 O/W No Separation 

5 5.2 24 4.6 24 O/W No Separation 

6 5.4 24 4.8 24 O/W No Separation 

7 5.6 23 5.0 23.5 O/W No Separation 

8 5.8 23 5.2 23.5 O/W No Separation 

9 6.0 23 5.4 22.5 O/W No Separation 

10 6.2 22 5.6 21 O/W No Separation 

11 6.4 22 5.8 19 O/W No Separation 

12 6.6 20 6.0 18 O/W No Separation 

13 6.8 18 6.2 17 O/W No Separation 

14 7.0 15 6.4 15 O/W No Separation 

15 7.2 14 6.6 12 O/W No Separation 

16 7.4 13 6.8 9 O/W No Separation 

17 7.6 11 7.0 8 O/W No Separation 

18 7.8 8 7.2 8 O/W No Separation 
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19 8.0 : O/W 5 7.4 : W/O NO -- No Separation 

20 8.2 ND (Not Done) 7.6 NO W/O No Separation 

21 8.4 ND (Not Done) 7.8 NO W/O No Separation 

การทดสอบความปลอดภัย (Safety Test) และการทดสอบความคุมโรค (Potency Test) ของวัคซีนโรค

ปากและเทาเปอยสุกรชนิดนํ้ามัน 

1.  ตาม Technical Report at Rhone Merieux, Lyon, France  

ใชลูกสุกรอายุประมาณ 2 เดือน น้ําหนักอยางนอย 20 กก. ที่ไมมีภูมิคุมกันตอโรคปากและเทาเปอย

จากการตรวจระดับ antibody ใน serum โดยวิธี Liquid phase (LP) ELISA (วิไล และ ธนรัตน, 2537) และ 

Serum Neutralization (SN) Test (Nopporn, 1989)  

สุกรกลุมฉีดวัคซีนที่มีความคุมโรค จะตองไมเกิดวิการที่เทา ยกเวนที่จุดฉีดเชื้อพิษ วัคซีนจะตองให

ความคุมโรคตั้งแต 60% ขึ้นไป ตามมาตรฐานศูนยผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 

1.1 การทดสอบความปลอดภัย (Safety Test) in Pig (ตาม Rhone Merieux)  

Sample Batch Vaccine 1 ชุด ใชลูกสุกร 4 ตัว ตารางท่ี 2 แบงเปน 2 กลุม 

1) ลูกสุกร 2 ตัว เปน Contact Control (ไมฉีดวัคซีน) 

2) ลูกสุกร 2 ตัว ฉีด Intradermo-coronary band 2 จุด จุดละ 0.5 ml. ใน Left Foreleg และ ฉีด I/M 

เขากลามเน้ือคอหลังหูซาย (ฉีด 2 เทาของโดสปกติ) 

เลี้ยงรวมกันไวทั้ง 4 ตัว สังเกตอาการในเวลา 14 วัน  สุกรตองไมแสดงอาการแพ หรือเกิดโรค แลว

เจาะเลือดตรวจตามวิธีการ 

2.2 การทดสอบความคุมโรค (Potency Test) in Pig (ตาม Rhone Merieux) 

Sample Batch Vaccine ที่เปนวัคซีนแบบไทปเดียว (Monovalent Vaccine) หรือ แบบรวม 2 ไทป 

(Bivalent Vaccine) หรือ แบบรวม 3 ไทป (Trivalent Vaccine) ใชลูกสุกรทดสอบทั้งหมด 7 ตัวตอ 1 ไทป 

ตารางที่ 2 แบงเปน 2 กลุม  

1) กลุม control 2 ตัว (Controlled Pigs) ไมฉีดวัคซีน  

2) กลุมฉีดวัคซีน 5 ตัว (Vaccinated Pigs) ฉีดโดสปกติ (2 มล.) เขากลามเน้ือ (IM) 

หลังจากนั้น 3 สัปดาห เจาะเลือดตรวจหาระดับ Titer ดวยวิธี LP ELISA และ SN Test แลวฉีดพิษ

ทับดวยไวรัสแตละไทป ขนาดความรุนแรง 100 PID50/ml เขา Intradermo - coronary band ที่เทาหลังซาย

จํานวน 1 มล. อานผลวันที่ 5 และ 7 หลังฉีดพิษทับ  

สุกรกลุมฉีดวัคซีนที่มีความคุมโรค จะตองไมเกิดวิการที่เทา ยกเวนที่จุดฉีดเชื้อพิษ วัคซีนตองให

ความคุมโรคตั้งแต 60% ขึ้นไป ตามมาตรฐาน Rhone Merieux, 1988 Section 6 



 

 

 

 

 

 

วารสารชีวผลิตภัณฑ ปที่ 23 ฉบับที่ 1-2  ม.ีค.-ก.ย. 2557                             47                             J. Vet. Biol. Vol. 23 No.1-2  Mar-Sep 2014 

2.  ตามระเบียบปฏิบัติ OIE (Office International des Epizooties หรือ World Organization for 

Animal Health) (OIE Terrestrial Manual, 2004) 

ป พ.ศ.2549 ไดเริ่มทําการทดสอบความปลอดภัย (Safety Test) และการทดสอบความคุมโรค 

(Potency Test) ของวัคซีนตามระเบียบปฏิบัติ OIE โดยใชลูกสุกรทดลองเพิ่มจํานวนมากขึ้นตาม OIE  

ใชลูกสุกรอายุประมาณ 2 เดือน น้ําหนักอยางนอย 20 กก. ที่ไมมีภูมิคุมกันตอโรคปากและเทาเปอย

จากการตรวจระดับ antibody ใน serum โดยวิธี Liquid phase (LP) ELISA และ SN Test  

สุกรกลุมฉีดวัคซีนที่มีความคุมโรค จะตองไมเกิดวิการที่เทา ยกเวนที่จุดฉีดเชื้อพิษ วัคซีนจะตองให

ความคุมโรคตั้งแต 75% ขึ้นไป ตาม OIE (OIE Terrestril Manual, 2004) 

2.1 การทดสอบความปลอดภัย (Safety Test) in Pig (OIE Terrestrial Manual, 2004) 

Sample Batch Vaccine 1 ชุ ด  ใช สุ ก ร  2 ตั ว  ตารางที่  2 ฉี ดวัคซี น ขน าด 2 ม ล. (1 โดส ) เข า 

Intradermo-coronary band ที่ขาหลังซาย และฉีดเขาแผงกลามเนื้อคอขนาด 4 มล. (2 โดส) สังเกตอาการใน

เวลา 14 วัน โดยสุกรตองไมแสดงอาการแพ หรือเกิดโรค แลวเจาะเลือดตรวจตามวิธีการ 

2.2 การทดสอบความคุมโรค (Potency Test) in Pig (OIE Terrestrial Manual, 2004) 

Sample Batch Vaccine 1 ชุด ใชลูกสุกรทดสอบ 18 ตัว ตารางท่ี 2 แบงเปน 2 กลุม  

1)  กลุม Control (Controlled Pigs) 2 ตัว ไมฉีดวัคซีน  

2)  กลุมฉีดวัคซีน (Vaccinated Pigs) 16 ตัว/1 ไทป โดสปกติ (2 มล.) เขากลามเน้ือ (IM) 

หลังจากนั้น 3 สัปดาห เจาะเลือดตรวจหาระดับ titer ดวยวิธี LP ELISA และ SN Test แลวฉีดพิษ

ทับดวยไวรัสแตละไทป ขนาดความรุนแรง 100 TCID50/ml เขา Intradermo - coronary band   เทาหลังซาย 

จํานวน 1 มล. อานผลวันที่ 5 และ 7 หลังฉีดพิษทับ  

สุกรกลุมฉีดวัคซีนที่มีความคุมโรค จะตองไมเกิดวิการที่เทา ยกเวนที่จุดฉีดเชื้อพิษ วัคซีนจะตองให

ความคุมโรคตั้งแต 75% ขึ้นไป (ตาม OIE)  

ผลการทดสอบ:  ความคุมโรคตาม OIE ของอีมัลชั่นวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสุกรชนิดน้ํามันแบบรวม      

3 ไทปในประเทศไทย 

ป พ.ศ.2549 เปนตนมา ไดทําการทดสอบความปลอดภัย (Safety Test) และการทดสอบความคุม

โรค (Potency Test) ของวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสุกรชนิดน้ํามัน 5 ชุดตามระเบียบปฏิบัติของ OIE 

(Office International des Epizooties หรือ World Organization for Animal Health) โดยไดใชลูกสุกรทดลอง

เพิ่มจํานวนมากขึ้นตาม OIE และแอนติเจนทุกไทป ทุก Subtype ของวัคซีนทั้ง 5 ชุด ไดใหความคุมโรคเพิ่ม

มากขึ้นตั้งแต 75% ขึ้นไปตาม OIE (OIE Terrestrial Manual, 2004) ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 2  จํานวนลูกสุกร และ % ความคุมโรค ในการทดสอบความปลอดภัยและการทดสอบความคุมโรค 

ของวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสุกรชนิดน้ํามัน 1 ชุด ตาม Rhone Merieux, (Rhone Merieux, 

1988 Section 6) และตาม OIE (OIE Terrestrial Manual, 2004) 

รายการ 

ตอ 

วัคซีน 1 ชุด 

Safety 

Test 

ตอ  

วัคซีน 1 ชุด 

จํานวนลูกสุกร 

ใน Potency Test 

ตอ วัคซีน 1 ชุด 

ยอดรวมจํานวนลูกสุกร 

ใน Safety Test และ Potency Test  

ตอ วัคซีน 1 ชุด 

  
Monovalent 

Vaccine 

(ลูกสุกร...ตัว) 

Bivalent 

Vaccine 

(ลูกสุกร...ตัว) 

Trivalent 

Vaccine 

(ลูกสุกร...ตัว) 

Monovalent 

Vaccine 

(ลูกสุกร...ตัว) 

Bivalent 

Vaccine 

(ลูกสุกร...ตัว) 

Trivalent 

Vaccine 

(ลูกสุกร...ตัว) 

จํานวนลูกสุกร 

Rhone Merieux  

จํานวนลูกสุกร 
4 ตัว  = 7 ตัว 

7 + 7  

= 14 ตัว 

7 + 7 + 7 

= 21 ตัว 

4 + 7 

= 11 ตัว 

4 + 14 

= 18 ตัว 

4 + 21 

= 25 ตัว 
% ความคุมโรค

Rhone Merieux -- > 60 % > 60 % > 60 % -- -- -- 

จํานวนลูกสุกร

ตาม  

OIE 2004 

จํานวนลูกสุกร 
2 ตัว 

 

= 18 ตัว 

18 +18 

= 36 ตัว 

18+ 18+18 

= 56 ตัว 

2 + 18 

= 20 ตวั 

2 + 36 

= 38 ตัว 

2 + 56 

= 58 ตัว 

% ความคุมโรค 

ตาม 

OIE 2004 
-- > 75 % > 75 % > 75 % -- -- -- 

 

ตารางที่ 3   Safety Test and OIE Potency Test of Swine Trivalent Foot and Mouth Disease Oil Emulsion 

                   Vaccine in Thailand 
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บทสรุป 

ป พ.ศ.2533 ศูนยผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย ไดเริ่มทําการผลิตอีมัลชั่นวัคซีนโรคปากและเทา

เปอยสุกรชนิดนํ้ามันเปนมาตรฐานตาม Rhone Merieux, Lyon, France (Rhone Merieux, 1988 Section 1 – 9) 

โดยผลิตใหเปนอีมัลชั่นวัคซีนชนิดน้ํามันในน้ํา (oil in water, o/w) ที่ 4oC ความหนืดต่ํา ฉีดงาย มีความคงตัว

ไมนอยกวา 1 ป โดยไมแยกชั้นแบบ creaming, flocculation, หรือ coalescence เปนวัคซีนแบบไทปเดียว 

(monovalent vaccine) แบบรวม 2 ไทป (bivalent vaccine) แบบรวม 3 ไทป (trivalent vaccine) 

ตาม Know How ของ Rhone Merieux คือ หลังจากผสมวัคซีนใน Mixer ที่ 25oC แลวใหความเย็น 

4oC อีมัลชั่นจะเกิดการกลับวัตภาค (Phase Inversion Technique) ที่ใหความคงตัวที่ 4oC ดีกวาการใชวิธีการ

ผสมแบบเดิม โดยในสูตรวัตภาคน้ํามัน (oily phase) ใชสารทําอีมัลชั่น (Emulsifier) ที่เปนสารลดแรงตึงผิว 

(Surfactant) ชนิดไมมีประจุ 2 ชนิดที่สําคัญ ไดแก Montanide 80 ที่มีคา hydrophilic – lipophilic balance 

number (HLB number) ระดับต่ํา คือ 2.6, 2.8 และ 3.0 นําไปใชในปริมาณ 5.90, 5.95, 6.0% w/v ตามลําดับ 

และ Eumulgin M8 ซึ่งมี HLB number ระดับสูง คือ 9 – 11 

แตเมื่อ Montanide 80 Lot. ใหมเขามา มีคา HLB Number เปลี่ยนไปจากคา 2.6, 2.8, 3.0 ควรทํา

เอกสารวิชาการใชอีมัลชั่นที่ถูกตอง ใหมีความคงตัวท่ี 4oC อีมัลชั่นไมแยกชั้นงาย 

ป พ.ศ.2533 การทดสอบความปลอดภัย (Safety Test) และการทดสอบความคุมโรค (Potency Test) 

เปนมาตรฐานตาม Rhone Merieux และ Laboratory Tests, May 1988 ศูนยผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย

ไดเริ่มทําการทดสอบตาม Know How นี้ วัคซีนจะตองใหความคุมโรคตั้งแต 60% ขึ้นไป ตามมาตรฐาน 

Rhone Merieux 

No
. 

Sample 

Batch 

Vaccine 

วัน 

ผลิต 

วัน 

หมด 

อายุ 

Surfactants 

SA
FE

TY
 T

ES
T 

POTENCY TEST 
HLB number 

2.6, 2.8, 3.0 

(ระดับต่ํา) 

HLB number  

9 - 11 

(ระดับสูง) 

Type 

O189 

Type 

A118 

Type 

Asia1 

  

Montanide 80 

% w/v 

Eumulgin M8 

% w/v 

1 SBHT49 10/11/2548 09/11/2549 5.90 % 4.00 % PASSED 100 % 80 % 100 % 

2 SB1HT50.51 04/05/2550 03/05/2551 5.95 % 4.00 % PASSED 100 % 100 % 80 % 

3 SB1HT51.52 11/08/2551 10/08/2552 6.00 % 4.00 % PASSED 81.25 % 87.50 % 100 % 

4 SB1HT54 15/07/2553 14/07/2554 6.00 % 4.00 % PASSED 100 % 93.75 % 100 % 

5 SBHT55 20/09/2554 19/09/2555 6.00 % 4.00 % PASSED 81.30 % 100 % 100 % 
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ป พ.ศ.2549 ไดเริ่มทําการทดสอบความปลอดภัย และการทดสอบความคุมโรคของวัคซีนตาม

ระเบียบปฏิบัติ OIE (Office International des Epizooties หรือ World Organization for Animal Health) โดย

ใชลูกสุกรทดลองเพิ่มจํานวนมากขึ้นตาม OIE วัคซีนจะตองใหความคุมโรคเพิ่มขึ้นตั้งแต 75%   ขึ้นไปเสมอ 

(OIE Terrestrial Manual, 2004) 
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