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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 เพื่อใหเกิดความกระจาง                 

ในเรื่องน้ันยิ่งขึ้น  

1.4   เรื่องอ่ืน ๆท่ีคณะบรรณาธิการวารสารพิจารณาเห็นสมควร 

2. การจัดทําตนฉบับ 

2.1 ตนฉบับท่ีจะเผยแพรในวารสารชีวผลิตภัณฑตองไดรับการอนุมัติใหเผยแพรจากตนสังกัด และ

ตองไมเปนเรื่องท่ีเคยเผยแพรหรืออยูระหวางการพิจารณาเพื่อเผยแพรในสื่ออ่ืน 

2.2 การพิมพผลงานทางวิชาการ 

2.2.1 ตัวพิมพ ใชตัวอักษร Angsana New แบบปกติ ขนาด 15 ชื่อหัวขอใหญ เชน ช่ือเรื่อง 

บทคัดยอ บทนํา อุปกรณและวิธีการ ผล วิจารณ สรุป กิตติกรรมประกาศ 

และเอกสารอางอิง 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) ใหทําเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย              

ท้ังตาราง พิมพอยูในหนาเดียวกันท้ังหมด ถาตารางมีความยาวเกิน 1 หนา ใหพิมพ

สวนท่ีเหลือในหนาถัดไปโดยพิมพเลขท่ีตารางและตามดวยคําวา (ตอ) คําบรรยาย

ตารางใหเขียนไวดานบนของตาราง 

• รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ควรเปนภาพขาวดํา และทําเชนเดียวกับตาราง แตคําบรรยาย

ใหเขียนไวดานลาง 

2.2.6  การพิมพช่ือวิทยาศาสตรของส่ิงมีชีวิต ชื่อวิทยาศาสตรเปนไปตามการตั้งชื่อระบบ

ทวินาม (Binomial nomenclature) พิมพดวยตัวเอน เชน Escherichia coli ในกรณ ี             

ไมระบุชื่อสปชีสหรือตองการกลาวถึงหลายสปชีส 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 และ            

ผลการทดลองความยาวไมควรเกิน 15 บรรทัด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเขียนแยกหนา  

4.4 คําสําคัญ (Key words) คําหรือขอความสั้น ๆ ท่ีมีความหมายแสดงถึงความเปนไปของ                  

การทดลองน้ัน 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

การตีความหมายของผูอ่ืน เนนถึงปญหาขอโตแยงในสาระสําคัญของเรื่องท่ีกําลังกลาวถึง 

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 



 

 

 

 

 

 

วารสารชีวผลติภัณฑ   ปที่ 24    ฉบับที่  1-2    มี.ค.-ก.ย.  2558                             4                       J. Vet. Biol. Vol. 24   No.1-2   Mar-Sep  2015 

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 (ถามีบรรณาธิการหลายคน

ใหอางทุกคน) ชื่อหนังสือ ครั้งท่ีพิมพ สํานักพิมพ เมืองท่ีพิมพ ประเทศ หนาแรก

และหนาสุดทายท่ีอางถึง สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ ถาอางเพียง 1 หนา ใช p. 

ถาอางอิงหลายหนาใช pp. เชน  

กองแผนงาน กรมปศุสัตว 2543 ขอมูลจํานวนปศุสัตวในประเทศไทย โรงพิมพ

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด กรุงเทพฯ หนา 81 
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บรรณาธิการ หลักการทําไรออย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรุงเทพฯ 
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Production. In Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 4th 

ed. OIE. Paris, France. p. 42. 
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3) เว็บไซต ระบุชื่อผูเขียน ปท่ีพิมพ ชื่อเรื่อง ชื่อหนังสือ (ถามี) แหลงท่ีมาและวันท่ี

เขาถึง เชน 
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จากกองบรรณาธิการ 

 

เรียนนักวิชาการและผูสนใจทุกทาน ความพยายามในการจัดทําวารสารชีวผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถ

ออกไดปละ 2 ฉบับยังไมเปนผลสําเร็จจึงทําใหวารสารปท่ี 24 มีเพียงฉบับน้ีฉบับเดียว ดวยขอจํากัดของ

จํานวนบทความและผลงานทางวิชาการท่ีสงเขามายังกองบรรณาธิการมีจํานวนนอยมาก อยางไรก็ตาม            

เน้ือหาภายในวารสารจะยังคงเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทําวารสารชีวผลิตภัณฑ ในฉบับน้ี เน้ือหา

ประกอบดวยผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยและทดลองของนักวิชาการท่ีทํางานดานชีวผลิตภัณฑ ของสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว และความรวมมือของนักวิชาการศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตกับหนวยงานตางๆ รวมท้ังสิ้น จํานวน 4 เรื่อง ซึ่งท่ีมาของการดําเนินงานทดลองเกิดจาก

ความตองการทราบขอมูลตางๆ เพื่อแกไขปญหาหรือประกอบการปรับปรุงกระบวนการทํางานในสวนท่ี

เก่ียวของ ซึ่งนอกจากใชแกไขปญหาในการดําเนินงานแลวยังเกิดองคความรูท่ีเปนประโยชนตองานดานอ่ืนท่ี

อาจนํามาดัดแปลงได   

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานท่ียังใหความสนใจและหวังวาวารสารชีวภัณฑสัตวฉบับน้ีจะเปน

ประโยชนในการดําเนินงานวิชาการของนักวิชาการและเปนขอมูลแกผูเก่ียวของและผูสนใจทุกทาน 

 

 

                    ขอขอบคุณ 

               สพ.ญ. รัชนี อัตถิ 

                                                 บรรณาธิการ  
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เปรยีบเทียบประสิทธิภาพของสาร cryoprotectant ชนิดตางๆ  

ในการเก็บรักษาเซลล BHK21C13 

 

สุกิจ  ประทุมชัย1          ธนรัตน  จานุกิจ1 

 

บทคัดยอ 

 

ศึกษาประสิทธิภาพของสาร cryoprotectant 2 ชนิด คือ Glycerol (G) และ Ethylene glycol (EG)                    

ท่ีความเขมขน 2.5%, 5%, 7.5% และ 10% เปรียบเทียบกับ Dimethyl sulfoxide (DMSO) ความเขมขน 10% 

โดยปริมาตร ในการเก็บรักษาเซลล BHK21C13 ชนิดแขวนลอย ท่ีอุณหภูมิ -196 °C มีวัตถุประสงคเพื่อนําสาร 

cryoprotectant ชนิดอ่ืนมาใชทดแทน DMSO โดยทดสอบความเปนพิษตอเซลลของสาร cryoprotectant หลัง

ผสมกันนาน 30 นาทีและ 1 ชั่วโมง หาคาการมีชีวิต อัตราการรอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตของเซลล

หลังเก็บแชแข็งนาน 1 สัปดาห พบวาคาเฉล่ียความเปนพิษตอเซลลของ 10% DMSO ไมแตกตางจากกลุม

อ่ืนๆ และมีความเปนพิษสูงกวา 5% EG อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) คาเฉล่ียเปอรเซ็นตการมีชีวิตรอดของ

เซลลหลังเก็บแชแข็ง และเปอรเซ็นตอัตราการรอดชีวิตของเซลลหลังเก็บแชแข็งนาน 1 สัปดาหของ 10% G 

มีคาตํ่ากวาทุกๆ กลุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ขณะท่ี 5% G, 5% EG และ 10% EG มีคาสูงกวา 10% DMSO 

อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) สําหรับคาเฉล่ียอัตราการเจริญเติบโตพบวา เซลลท่ีเก็บในสาร cryoprotectant             

ทุกกลุม ยกเวนใน 10% G มีคาสูงกวาใน 10% DMSO อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) การศึกษาน้ีสรุปไดวา              

การเก็บรักษาเซลล BHK21C13 ชนิดแขวนลอย ท่ีอุณหภูมิ -1960°C สามารถใช G ท่ีความเขมขน 2.5-7.5%  

โดยปริมาตร และ EG ท่ีความเขมขน 2.5-10% โดยปริมาตร ทดแทนการใช  DMSO ความเขมขน 10%              

โดยปริมาตร นอกจากน้ีสารท่ีเหมาะสมและชวยลดตนทุนการเก็บรักษาเซลลไดดี ท่ีสุด คือ0EG                          

ท่ีความเขมขน 5% โดยปริมาตร   

 

คําสําคัญ: สาร cryoprotectant, Dimethyl sulfoxide, Glycerol, Ethylene glycol การเก็บรักษาเซลล BHK21C13 

 

 

 

 
1 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130 
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บทนํา 

 

การผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ใชเซลล BHK21C13                

ชนิดแขวนลอย ในการเพาะเล้ียงไวรัส และมีการเก็บรักษาเซลลท่ีอุณหภูมิ -1960°C เพื่อการใชในระยะยาว 

โดยเก็บรักษาใน Growth medium for suspension cell (GMS) ท่ีมี Fetal calf serum (FCS) ความเขมขน 20% 

โดยปริมาตร และใช Dimethyl sulfoxide (DMSO) ความเขมขน 10% โดยปริมาตร เปนสาร cryoprotectant 

สาร cryoprotectant แบงเปน 2 ประเภทตามคุณสมบัติการทํางาน ไดแก 1) ออกฤทธ์ิภายในเซลล 

สามารถซึมผานเขาสูภายในเซลลได ปองกันการเกิดผลึกนํ้าแข็ง และการฉีกขาดของเซลลจากภายใน เชน 

DMSO, Glycerol (G) และ Ethylene glycol (EG) เปนตน 2) ออกฤทธ์ิภายนอกเซลล ไมสามารถซึมผานเขาสู

ภายในเซลลได แตจะชวยปองกันการทําลายเซลลจากเกล็ดนํ้าแข็งท่ีเกิดจากกระบวนการแชแข็ง และ                     

มีคุณสมบัติชวยปองกันการเปล่ียนความดันออสโมซิส (Osmotic pressure) อยางฉับพลันระหวางการแชแข็ง

และละลายนํ้าแข็งได เชน ซูโครส ทรีฮาโลส และเดกโตรส เปนตน ซึ่งสารประเภทน้ี ถาใชเดี่ยวๆ จะทําให

เซลลมีชีวิตหลังละลายนอย (Janz et al., 2012) ท้ังน้ี ในการเก็บรักษาเซลล สําหรับเปน seed และ stock               

นิยมใชสาร cryoprotectant ท่ีจัดอยูในประเภทท่ี 1 คือ DMSO, G และ EG (Pegg, 2007; Matsumura et al., 

2009; Francis et al., 2002; Critser and Woods, 2001; Kato et al., 2009) แต DMSO มีคุณสมบัติซึมผาน

ผิวหนัง   ถุงมือยางและเปนตัวทําละลายสารตางๆ ได การปฏิบัติงานจึงตองทําดวยความระมัดระวังและ

รวดเร็ว โดยเฉพาะเม่ือใช DMSO เปนตัวทําละลายสารท่ีมีคุณสมบัติในการเปนสารกอมะเร็ง หรือสารพิษ

ตางๆ (กลาวขวัญ, 2556; Freshney, 2000) นอกจากน้ี DMSO ยังมีกล่ินเหม็น ระคายเคืองจมูกและตา มีราคา

แพงเม่ือเทียบกับสาร cryoprotectant อ่ืนๆ และ Katkov et al. (2011) รายงานวา DMSO มีความเปนพิษตอ

เซลล Induced pluripotent stem cells (iPSCs) และ Human embryonic stem cells (hESC) สูงกวา EG, 

Propylene glycol และ G โดย G มีความเปนพิษตอเซลลตํ่าท่ีสุด ดังน้ันหากมีสาร cryoprotectant ท่ีสามารถ

ทดแทนและลดปญหาเหลาน้ีไดโดยท่ียังสามารถเก็บรักษาเซลลไดเทียบเทาหรือดีกวาวิธีเดิม จะทําให            

ลดอันตรายตอผูปฏิบัติงาน และลดตนทุนในการเก็บรักษาเซลลท่ีอุณหภูมิตํ่ายิ่งยวดได 

การเลือกชนิดหรือความเขมขนของสาร cryoprotectant ท่ีจะนํามาใชในเซลลแตละชนิดจําเปนตอง

มีการทดสอบกอนนํามาใชงานเพื่อใหไดสารท่ีเหมาะสมท่ีสุด Kato et al. (2009) ใช G และ EG ความเขมขน 

10% โดยปริมาตร ในการแชแข็งเซลล myeloma P3U1 เชนเดียวกับ Katkov et al. (2011) ท่ีใชแชแข็งเซลล 

hESC สวน Janz et al. (2012) ใช G ความเขมขน 5% โดยปริมาตร แชแข็ง Amniotic fluid mesenchymal 

stem cells (AFSCs) และ Akuta et al. (2013) ใช EG ความเขมขน 2-10% โดยปริมาตร แชแข็ง stem cell 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการทดสอบประสิทธิภาพของสาร cryoprotectant 2 ชนิด คือ G และ EG ท่ีความเขมขน

ตางๆ0เปรียบเทียบกับ DMSO ความเขมขน010%0โดยปริมาตร ในการเก็บรักษาเซลล  BHK21C13                             
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5 Nicool plus PC Air Liquidtm, France 

มีวัตถุประสงคเพื่อนํามาใชทดแทน DMSO หากสาร cryoprotectant 2 ชนิดน้ีมีประสิทธิภาพเทียบเทาหรือ   

สูงกวา DMSO 

 

อุปกรณและวิธีการ 

 

เซลล  

 เซลล BHK21C13 ชนิดแขวนลอย passage ท่ี 20 

มีเดียม 

 มีเดียมสําหรับเพาะเล้ียงเซลล ประกอบดวย GMS ท่ีมี 5% FCS 

ซีรัม 

 FCS1  

สาร cryoprotectant 

DMSO2, G3 และ EG4 

เครื่องแชเยือกแข็งเซลล (cryogenic freezer)5 

เปนเครื่องควบคุมการทําความเย็นดวยไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) ทําใหสามารถลดอุณหภูมิ

ไดอยางรวดเร็ว โดยลดอุณหภูมิลงในอัตรา 20°C/นาที จนถึงอุณหภูมิ -400°C และลดลงในอัตรา 50°C/นาที 

จนถึงอุณหภูมิ -800°C 

การทดสอบความเปนพิษของสาร cryoprotectant ตอเซลล BHK21C13 

นําเซลล BHK21C13 ชนิดแขวนลอยท่ีเพาะเล้ียงนาน 48 ชั่วโมง ในขวดเพาะเล้ียงเซลลขนาด 2 ลิตร

แบบเติมอากาศ มาแบงใสขวด ขนาด 30 มิลลิลิตร ขวดละ 2x1070เซลล เติม GMS และ สาร cryoprotectant 

ปริมาตรตางๆ เพื่อใหมีความเขมขนของสาร cryoprotectant0ตางๆ กัน ตามตารางท่ี01 จํานวน020ขวด/กลุม 

บมท่ีอุณหภูมิ 370°C แบงเซลลกลุมละ 1 ขวดนับจํานวนเซลลท่ีมีชีวิต เซลลตาย ตรวจดูลักษณะของเซลล 

คํานวณหาเปอรเซ็นตการมีชีวิต และเปอรเซ็นตความเปนพิษตอเซลล ท่ี 30 นาที และ 1 ชั่วโมง ทําซ้ําอีก       

3 ครั้ง 

การเก็บรักษาเซลล BHK21C13 

 เพาะเล้ียงเซลล BHK21C13 ในขวดเพาะเซลลแบบ 3 คอ ขนาดจุ 2 ลิตรแบบเติมอากาศ ในมีเดียม

สําหรับเพาะเล้ียงเซลล ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร ท่ีอุณหภูมิ 37 °C กวนดวยแทงแมเหล็กดวยความเร็ว                 
1 JR Scientific cat no. 43640, United States  2 Sigma Aldrich cat no. D2650, United States 
3 MP biomedicals cat no. 800687, France  4 Merck Milipore batch no. K45905921, Belgium 
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400 รอบ/นาที นาน 48 ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพของเซลลและตองมีจํานวนเซลลมากกวาหรือเทากับ       

2.4x1060เซลล/มิลลิลิตร  (สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว, 2555ข) นําเซลล BHK21C13 ท่ีได ไปปนเหว่ียงดวย 

เครื่องเซนตริฟวจ6 ความเร็ว01,0000รอบ/นาที (2900xg) นาน 10 นาที ท่ีอุณหภูมิ 40°C นําเซลลจํานวน                  

24x1070เซลล  มาเจือจางดวย GMS เติม FCS020% และสาร cryoprotectant0เปอร เซ็นตตางๆ กัน                   

ดังตารางท่ี 2 ใหไดปริมาตรสุดทาย 24 มิลลิลิตร (ความเขมขน01x1070เซลล/มิลลิลิตร) เก็บตัวอยางไป

ตรวจสอบคุณภาพของเซลล ไดแก นับจํานวนเซลล ตรวจดูลักษณะของเซลล จํานวนเซลลมีชีวิต เซลลตาย 

คํานวณหาเปอรเซ็นตการมีชีวิต แลวแบงเซลลใสหลอดเก็บเซลล (ขนาดบรรจุ 4.5 มิลลิลิตร) หลอดละ                

3 มิลลิลิตร กลุมละ 5 หลอด จากน้ันนําไปเขาเครื่องแชเยือกแข็งเซลลจนไดอุณหภูมิ -80 °C แลวยายไปเก็บ

รักษาในถังไนโตรเจนเหลวอยางรวดเร็ว ท่ีอุณหภูมิ  -196 °C ทําซ้ําอีก 3 ครั้ง 

การตรวจสอบอัตราการรอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตของเซลลหลังการเก็บรักษา 

 หลังจากเก็บเซลล BHK21C13 ท่ีอุณหภูมิ -196 °C นาน 1 สัปดาห นําเซลลท่ีเก็บไวมาละลายใน                

อางนํ้าควบคุมอุณหภูมิท่ี 37 °C จนละลายหมด นาน 3 นาที เจือจางดวย GMS ปริมาตร 150 มิลลิลิตร/กลุม              

เก็บตัวอยางมานับจํานวนเซลล ตรวจดลัูกษณะของเซลล จํานวนเซลลมีชีวิต เซลลตาย คํานวณหาเปอรเซ็นต

การมีชีวิต และเปอรเซ็นตอัตราการรอดชีวิตของเซลลหลังเก็บแชแข็ง หลังจากน้ันทดสอบหาอัตรา                   

การเจริญเติบโตโดยนําไปปนเหว่ียงดวยเครื่องเซนตริฟวจ7 ความเร็ว 1,000 รอบ/นาที (180 xg) นาน 10 นาที     

ท่ีอุณหภูมิ 4 °C เก็บตะกอนเซลลผสมกับมีเดียม (GMS+10% FCS) pH 7.2 ปริมาตร 200 มิลลิลิตร  โดยใช

เซลลเริ่มตนท่ีมีชีวิตในแตละขวดจํานวนเทากับ 0.5x1060เซลล/มิลลิลิตร  ในขวดเพาะเซลล ขนาดจุ                 

500 มิลลิลิตร  แลวนําไปเพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 37 °C กวนดวยแทงแมเหล็กความเร็วรอบ 400 รอบ/นาที นาน 

48 ชั่วโมง เก็บตัวอยางเซลลจํานวน 2 มิลลิลิตร  เพื่อนับจํานวนเซลล ตรวจดูลักษณะของเซลล จํานวนเซลล

มีชีวิต เซลลตาย คํานวณหาเปอรเซ็นตการมีชีวิต และอัตราการเจริญเติบโตของเซลลหลังเก็บแชแข็ง 

การตรวจคุณภาพเซลล 

1) การนับจํานวนเซลล 

นําตัวอยางเซลลปริมาตร00.40มิลลิลิตร  ยอมสีเซลลดวย Trypan blue ปริมาตร00.40มิลลิลิตร  นํา

เซลลมาใสสไลดสําหรับนับเม็ดเลือด (Hemocytometer) ชนิด Spencer bright line ภายใตกลองจุลทรรศน  

กําลังขยาย 20 เทา นับจํานวนเซลลท่ีอยูบริเวณชองขอบท้ังสี่มุมของสไลดท้ังหมด ซึ่งมีปริมาตร ชองละ 

1x10-40มิลลิลิตร นําจํานวนเซลลท่ีนับไดไปคํานวณหาความเขมขนของเซลล/มิลลิลิตร (Cell concentration) 

(Bird and Forrester, 1981) โดยใชสูตร C = ny x 104 เซลล/มิลลิลิตร  

C คือ ความเขมขนของเซลล/มิลลิลิตร  y คือ dilution factor ของตัวอยาง 

n คือ จํานวนเซลลท่ีอยูบริเวณชองขอบท้ังสี่มุมของสไลดท้ังหมด 
6 Jouan KR 4-22 P60, France   7 Tomy Seiko model RB-18TS, Japan 
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จํานวนเซลลมีชีวิตของกลุมควบคุม 

จํานวนเซลลมีชีวิต + จํานวนเซลลตาย 

จํานวนเซลลมีชีวิตกอนเก็บแชแข็ง 

จํานวนเซลลมีชีวิตกอนเพาะเล้ียง 

2) การตรวจดูลักษณะของเซลล 

หลังจากยอมสีเซลลดวย Trypan0blue และนํา เซลลมาใสสไลดสํ าหรับนับเม็ดเลือด

(Hemocytometer) ชนิด Spencer bright line ตรวจดูผานกลองจุลทรรศน กําลังขยาย 20 เทา เซลลมีชีวิต             

มีลักษณะกลมใส ผนังเซลลเรียบ สวนเซลลตายจะติดสีนํ้าเงิน ผนังเซลลไมเรียบ 

3) เปอรเซ็นตความเปนพิษตอเซลล (%Cytotoxicity) (ดัดแปลงจาก Katkov et al., 2011) 

    = (จํานวนเซลลมีชีวิตของกลุมควบคุม – จํานวนเซลลมีชีวิตของกลุมทดสอบ) x 100 

                        

 กลุมควบคุม คือ กลุมท่ีไมใสสาร cryoprotectant 

 กลุมทดสอบ คือ กลุมท่ีใสสาร cryoprotectant ท้ัง 9 กลุม 

4) เปอรเซ็นตการมีชีวิต (%Viability) (Bird and Forrester, 1981)    

=                จํานวนเซลลมีชีวิต      x 100 

        

5) เปอรเซ็นตอัตราการรอดชีวิตของเซลลหลังเก็บแชแข็ง (%Survival rate) (Kato et al., 2009)  

=  จํานวนเซลลมีชีวิตหลังเก็บแชแข็ง   x 100 

                

6) อัตราการเจริญเติบโตของเซลลหลังเก็บแชแข็ง (Growth rate of cells) (Oliver and Ellington, 

2003) 

=  จํานวนเซลลมีชีวิตหลังเพาะเล้ียงท่ี 48 ชั่วโมง 

             

 7) การทดสอบการปนเปอนเช้ือจุลินทรีย  

ทดสอบการปนเปอนเชื้อจุลินทรียทุกขั้นตอนโดยเก็บตัวอยางจํานวน 2 มิลลิลิตร มาเพาะเล้ียงใน 

Tryptic soy agar และจํานวน 3 มิลลิลิตร ใน Thioglycollate broth เพื่อทดสอบการปนเปอนเชื้อ ยีสต รา 

aerobic และ anaerobic bacteria (Izadyar et al., 2014) นาน 7 วัน (สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว, 2555ก) 

การวิเคราะหผล 

เปรียบเทียบคาเฉล่ียเปอรเซ็นตความเปนพิษตอเซลล เปอรเซ็นตการมีชีวิตของเซลลหลังเก็บแชแข็ง 

เปอรเซ็นตอัตราการรอดชีวิตของเซลลหลังเก็บแชแข็ง และอัตราการเจริญเติบโตของเซลลหลังเก็บแชแข็ง 

โดยใช One-way ANOVA (multiple comparison แบบ Scheffe) ดวยโปรแกรม SPSS เวอรชั่น 11.58 

 

 
8 SPSS Inc., United States 
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ผล 

 

 การทดสอบการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย ไมพบการปนเปอนเชื้อยีสต รา และแบคทีเรีย ในทุกขั้นตอน 

เปอรเซ็นตความเปนพิษตอเซลล (%Cytotoxicity) 

 พบวา %Cytotoxicity ท่ีเวลา 30 นาที 10% DMSO มีความเปนพิษสูงกวา 5% EG อยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) นอกน้ันไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) (รูปท่ี 1) และ %Cytotoxicity ท่ีเวลา 1 ชั่วโมง 

10%0DMSO มีความเปนพิษสูงกวา 5%0EG อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นอกน้ันไมมีความแตกตางอยาง                

มีนัยสําคัญ (p>0.05) (รูปท่ี 1)  

เปอรเซ็นตการมีชีวิตของเซลลหลังเก็บแชแข็ง (%Viability) 

 ผลการใช G และ EG เม่ือเปรียบเทียบกับการใช DMSO พบวา %Viability ของกลุม 5% G, 5% EG 

และ 10% EG มีคาสูงกวา 10% DMSO อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบระหวาง G และ EG พบวา 

2.5%0G มีคาตํ่ากวา 5%0G, 5%0EG และ 10%0EG อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 7.5%0G มีคาตํ่ากวา 5%0EG  

อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 10%0G มีคาตํ่ากวาทุกกลุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) และ 2.5%0EG มีคาตํ่ากวา  

5%0EG อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นอกน้ันไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) (รูปท่ี 2)  

เปอรเซ็นตอัตราการรอดชีวิตของเซลลหลังเก็บแชแข็ง (%Survival rate) 

 ผลการใช G และ EG เม่ือเปรียบเทียบกับการใช DMSO พบวา %Survival rate ของกลุม 5%0G,   

5% EG และ 10% EG มีคาสูงกวา 10% DMSO อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบระหวาง G และ 

EG พบวา 2.5% G มีคาตํ่ากวา 5% G, 5% EG และ 10% EG อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 7.5% G มีคาตํ่ากวา 

5% EG อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  10% G มีคาตํ่ากวาทุกกลุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) และ 2.5% EG มีคา

ตํ่ากวา 5% EG อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นอกน้ันไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) (รูปท่ี 3)  

อัตราการเจริญเติบโตของเซลลหลังเก็บแชแข็ง (Growth rate of cells) 

 พบวา 10%0DMSO และ 10%0G มีคาตํ่ากวาทุกกลุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นอกน้ันไมมี               

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) (รูปท่ี 4)  

 

วิจารณ 

 

การทดสอบความเปนพิษตอเซลล เปนการเปรียบเทียบความเปนพิษของสาร cryoprotectant ท่ี

ทําลายผนังเซลลและทําใหเซลลตาย ซึ่งคาตํ่าแปลวามีความเปนพิษตอเซลลตํ่า คาสูงแปลวามีความเปนพิษ

ตอเซลลสูง จากการทดลองพบวา ท่ีเวลา 30 นาที และ 1 ชั่วโมง ใหผลเชนเดียวกัน คือ 10% DMSO มีความ

เปนพิษสูงกวา 5% EG อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นอกน้ันไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ถึงแม 
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10% DMSO จะมีความเปนพิษสูงท่ีสุดแตมีคาเพียง 3.87% และ 5.34% ตามลําดับ เทาน้ัน ซึ่งแตกตางจาก 

Katkov et al. (2011) ท่ี 10% DMSO มีความเปนพิษตอเซลล iPSCs และ hESC สูงถึง 30% ท้ังน้ีอาจเพราะ

ชนิดของเซลลท่ีแตกตางกัน และเน่ืองจากสารท้ัง 3 ชนิดเปนสารประเภทออกฤทธ์ิภายในเซลล ระยะเวลาใน

การสัมผัสสารจึงมีผลตอความมีชีวิตของเซลล (Szurek and Eroglu, 2011) สอดคลองกับการทดลองครั้งน้ี           

ซึ่งมีแนวโนมท่ีความเปนพิษตอเซลลจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาท่ีสัมผัสสาร นอกจากน้ีไดทดสอบความเปน

พิษตอเซลลนาน0240ชั่วโมง พบวาสารทุกกลุมทําใหเซลลมีชีวิตลดลง โดยเฉพาะ DMSO ท่ีทําใหเซลลตาย

ท้ังหมด แตในขั้นตอนการเก็บรักษาเซลลเวลาท่ีสารสัมผัสกับเซลลกอนนําไปแชแข็งไมเกิน0300นาที             

ความเปนพิษตอเซลลจึงมีผลเพียงเล็กนอย 

คาเฉล่ียเปอรเซ็นตการมีชีวิตของเซลลหลังเก็บแชแข็ง และเปอรเซ็นตอัตราการรอดชีวิตของเซลล

หลังเก็บแชแข็ง ใหผลเหมือนกัน คือ 5% G, 5% EG และ 10% EG มีคาสูงกวา 10% DMSO อยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 10%0G มีคาตํ่ากวาทุกกลุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นอกน้ันมีคาแตกตางจาก 10%0DMSO             

อยางไมมีนัยสําคัญ (p>0.05) ใหผลเชนเดียวกับ Akuta et al. (2013) ท่ีสามารถใช 2-10% EG แชแข็ง stem 

cell ได แตแตกตางจาก Janz et al. (2012) ท่ีพบวาเปอรเซ็นตการมีชีวิตของเซลล AFSCs หลังเก็บแชแข็งดวย      

10% DMSO สูงกวา 5% G และแตกตางจาก Kato et al. (2009) ท่ีพบวาเปอรเซ็นตอัตราการรอดชีวิตของ

เซลล myeloma P3U1 หลังเก็บแชแข็งดวย 10% G มีคาใกลเคียงกับ 10% DMSO สวน 10% EG มีคาตํ่ากวา 

10% DMSO ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากใชเซลลตางชนิดกัน นอกจากน้ีการท่ีกลุม 10%0G มีคาตํ่ากวาทุกกลุมน้ัน

อาจเน่ืองจาก G ความเขมขนสูง ซึ่ง G ทําใหเกิดปญหากับความดันออสโมซิสของเซลล โดยเฉพาะหลังการ

ละลาย ทําใหเซลลมีชีวิตลดลง (Ryan, 2011) 

สวนอัตราการเจริญเติบโตของเซลลหลังเก็บแชแข็ง พบวา 10%0DMSO และ 10%0G มีคาตํ่ากวา            

ทุกกลุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) การท่ี 10% DMSO มีคาตํ่าน้ัน อาจเกิดจาก DMSO สามารถซึมผานเขาสู

เซลล BHK21C13 ชนิดแขวนลอย ไดดีกวา G และ EG จึงทําใหเซลลออนแอมากกวา แตเม่ือเพาะเล้ียงตอไป

อีก 1-2 passage เซลลจะสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ สวน 10%0G นาจะเกิดจากจํานวนเซลลมีชีวิต           

หลังละลายนอยเพียง 51.99% ทําใหเซลลออนแอ สวนกลุมอ่ืนๆ เซลลเจริญเติบโตไดดี ซึ่งแตกตางจาก 

Rahman et al. (2007) ท่ีพบวาการเจริญเติบโตของ adherent BHK-21 cell หลังเก็บแชแข็งใน 10% DMSO 

ดีกวา glycerol ทุกความเขมขน อาจเน่ืองมาจากความแตกตางของชนิดเซลล และขั้นตอนการทดลอง 

อยางไรก็ตามการทดลองครั้งน้ีตรวจสอบและเพาะเล้ียงเซลล BHK21C13 หลังจากเก็บรักษาเซลล     

ท่ีอุณหภูมิ -1960°C นาน 1 สัปดาห ซึ่งเปนการเก็บรักษาระยะสั้น จึงควรมีการทดลองการเก็บรักษาเซลล             

ในระยะยาวเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาร cryoprotectant ชนิดตางๆ สําหรับใชเปนขอมูลสนับสนุน

ตอไป เน่ืองจาก Freshney (2000) กลาววา การเก็บรักษาเซลล ดวย G เปนระยะเวลานานอาจเปนพิษตอ             

เซลลได  
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สรุป 

 

 การเก็บรักษาเซลล BHK21C13 ท่ีอุณหภูมิ -1960°C สามารถใช G ท่ีความเขมขน 2.5-7.5%                    

โดยปริมาตร และ0EG0ท่ีความเขมขน02.5-10%0โดยปริมาตร ทดแทนการใช0DMSO0ความเขมขน 10%               

โดยปริมาตร นอกจากน้ีสารท่ีเหมาะสมและชวยลดตนทุนการเก็บรักษาเซลลไดดี ท่ีสุด คือ EG0ท่ี                    

ความเขมขน 5% โดยปริมาตร 
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ตารางที่ 1  การทดสอบความเปนพิษของสาร cryoprotectant ตอเซลล BHK21C13 
 

กลุมที่ 
ปริมาตร GMS+เซลล 

(มิลลิลิตร ) 

ชนิดสาร 

cryoprotectant 

ปริมาตรสาร 

cryoprotectant 

(มิลลิลิตร ) 

ความเขมขนสุดทายของ

สาร cryoprotectant (%) 

1 18 DMSO 2 10 

2 19.5 G 0.5 2.5 

3 19 G 1 5 

4 18.5 G 1.5 7.5 

5 18 G 2 10 

6 19.5 EG 0.5 2.5 

7 19 EG 1 5 

8 18.5 EG 1.5 7.5 

9 18 EG 2 10 

10 20    

 

ตารางที่ 2  ปริมาณสาร cryoprotectant ท่ีใชในการเก็บรักษาเซลล BHK21C13 
 

กลุมที่ 
สาร cryoprotectant 

ชนิดของสาร ปริมาณที่ใช (%) 

1 DMSO 10 

2 G 2.5 

3 G 5 

4 G 7.5 

5 G 10 

6 EG 2.5 

7 EG 5 

8 EG 7.5 

9 EG 10 
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รูปที่ 1 เปอรเซ็นตความเปนพิษตอเซลล BHK21C13 ของ Dimethyl sulfoxide (DMSO), Glycerol (G) และ 

Ethylene glycol (EG) ท่ีเวลา 30 นาที และ 1 ชั่วโมง  

หมายเหตุ: ตัวอักษร ab ท่ีแตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ท่ี 30 นาที 

                  ตัวอักษร AB ท่ีแตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ท่ี 1 ชั่วโมง 

 

 
 

รูปที่ 2 เปอรเซ็นตการมีชีวิตของเซลล BHK21C13 หลังเก็บแชแข็งนาน 1 สัปดาห ของ Dimethyl sulfoxide 

(DMSO), Glycerol (G) และ Ethylene glycol (EG)  

หมายเหตุ : ตัวอักษร abcde ท่ีแตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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รูปที่ 3 เปอร เ ซ็นต อัตราการรอดชี วิตของเซลล0BHK2 1 C1 3  หลังเก็บแชแข็งนาน 1 สัปดาห  ของ           

Dimethyl sulfoxide (DMSO), Glycerol (G) และ Ethylene glycol (EG)  

หมายเหตุ : ตัวอักษร abcde ท่ีแตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 

 
 

รูปที่ 4 อัตราการเจริญเติบโตของเซลล BHK21C13 หลังเก็บแชแข็งนาน 1 สัปดาห ของ Dimethyl sulfoxide 

(DMSO), Glycerol (G) และ Ethylene glycol (EG)  

หมายเหตุ : ตัวอักษร ab ท่ีแตกตางกัน หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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Comparison of the efficacy of different cryoprotectants in BHK21C13 cells storage 

 

Sukit  Prathumchai1          Thanarat  Janukit1 

 

Abstract 

 

The efficacy of two cryoprotectants : Glycerol (G) and Ethylene glycol (EG) at  concentrations of 

2.5%, 5%, 7.5% and 10% v/v, in comparison with 10% concentration of Dimethyl sulfoxide (DMSO) in 

BHK21C13 suspension cells storage at -196 °C were studied. The objective of this study was to find an 

alternative cryoprotectant to replace DMSO. The cryoprotectants toxicity were assayed after mixing with 

cells for 30 minutes and 1 hour. The viability, survival rate and growth rate of the frozen cells were 

determined at one week post storage. The results showed that the mean toxicity of 10% DMSO was not 

different from other groups but was significantly higher than 5% EG (p<0.05). For mean viability and 

survival rate, cells stored in 10% G showed significantly less percentage than the other cryoprotectants 

(p<0.05) whereas cells stored in 5% G, 5% EG and 10% EG showed significantly higher percentage than 

10% DMSO (p<0.05). For growth or recovery rate, all cryoprotectants except 10% G showed significantly 

higher recovery rate than 10% DMSO (p<0.05). This study concluded that using either G at concentration 

ranging from 2.5% to 7.5% v/v or EG at concentration ranging from 2.5% to 10% v/v can replace         

10% DMSO in BHK21C13 suspension cells storage at -196 °C. Moreover, the storage with 5% EG is more 

cost-effective and suitable than the others. 

 

Key words: cryoprotectant agents, Dimetyl sulfoxide, Glycerol, Ethylene glycol, BHK21C13 cells storage 
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Serosurveillance of foot and mouth disease virus in elephants in Thailand 

 

Dilok  Ounpomma1     Wilai  Linchongsubongkoch2     Kananut  Bunmungmeepapha3   

Patara  Charoenphan4     Weerasak  Pintawong4     Terdsak  Yano5 

 

Abstract 

 

Serosurveillance of foot and mouth disease virus (FMDV) in elephants in Thailand during 2010-2012 

was studied, totally 689 serum samples were collected from various parts of Thailand where elephant 

camps were located and the elephants were used for working or tourist riding. In this study, elephant blood 

samples were collected from 13 provinces as follows: Chon Buri, Surin, Chiang Mai, Chiang Rai, Mae 

Hong Son, Kanchanaburi, Prachuap Khiri khan, Surat Thani, Krabi, Nakon Si Thamarat, Phang-nga, Trang 

and Phatthalung provinces. The liquid phase blocking ELISA (LP ELISA) was used to determine antibody 

to the structural protein of FMDV type O, A and Asia1 in parallel with the detection of antibody to 3ABC 

non structural protein of FMD (3ABC-NSP) by blocking ELISA and the detection of antibody to virus 

infection associated antigen (VIAA) by agar gel immunodiffusion (AGID), both tests were useful in 

differentiating between vaccinated and infected animals. The result of LP ELISA indicated that                       

no antibody titer to FMDV type O, A and Asia1 in all elephant serum samples were detected or 100% 

sero-negative. Similarly results were found as 100% negative by 3ABC-NSP and 100% negative by 

VIAA-AGID in the same samples. In conclusion, those elephants had not been infected with FMDV and 

had never been vaccinated with FMD vaccine before. Interestingly, during the period of this study, there 

was an accidental case of FMD infected in one elephant at an elephant camp in Chiang-Mai province by 

the end of October 2010.  The specimen from the trunk was submitted to the laboratory for FMD 

diagnosis, the result was type O positive.  An outbreak investigation was taken place for tracing back to the 

source of infection, it was summarized that the transmission of FMDV was by oral route from the 

congestion of contaminated feed from infected cattle excretion.  Hence, the follow up FMD surveillance in 

contacted elephants and cattle in the outbreak area were investigated, 25 elephant sera and 11 cattle sera 

were taken at 14 days post infection.  All elephant sera were 100% sero-negative (<1:40) by LP ELISA in 

3 serotypes, 100% negative by 3ABC NSP and VIAA-AGID.  Whereas the cattle sera was found 100% 
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sero-positive (>1:40) to 3 serotypes, 2 of 11 (18.2%) of cattle sera were positive by 3ABC NSP and 5/11 

(45.5%) were positive by VIAA-AGID. This investigation demonstrated that the elephant was not 

considered as susceptible to FMD in natural condition.  However, this information would be useful in 

supporting the control and eradication of FMD in Thailand.  

 

Keywords:   Foot and mouth disease virus,   Elephant,   LP ELISA,   non structural protein      
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Introduction 

   

Foot and mouth disease (FMD) is highly contagious viral disease in cloven-hoofed livestock and 

wildlife, each species varies in its susceptibility to infection and clinical disease. Livestock susceptible to 

FMD include cattle, buffalo, pigs, sheep, goats and wild animals.  FMD can be destructive of wildlife as 

occurred in South Africa, infection of wildlife with FMD results in relatively mild disease. Some wild 

ruminants also have the potential to become carriers of the infection (Salt, 1993). Infections have been 

reported in South African (Thomson et al., 2003) and Rahman et al. (1988) reported the infection of FMD 

type Asia1 in Asian elephants in zoological gardens, similar report of Pyakural et al. (1976) described an 

outbreak of type O virus in elephant in Nepal. In Thailand, a single report of FMD in elephants (Sirivan 

and Pemayothin, 1993) in which four of twenty elephants in the zoo developed lesions and FMD virus type 

O was isolated.  The infection spread from the neighboring pig farm and there was no evidence of the 

transmission from elephant to elephant and it was not considered susceptible to FMD under natural 

condition. Currently, FMD serotypes O and A are considered endemic in Thailand, causing significant 

economic losses primarily due to lower production of affected animals and subsequent constrain of 

international trading. FMD had reported in the most parts of the country in cattle, buffaloes, pigs and also 

the vaccination campaign have been done in those animals twice a year. The Department of Livestock 

Development (DLD) has national strategic plan to control and eradicate FMD for the establishment of 

FMD free country with vaccination under the Southeast Asia and China FMD Control Campaign 

(SEACFMD).  Hence, the disease surveillance and monitoring of susceptible animals including elephants 

were investigated. At present, many elephant camps are located in tourist attraction places over the country 

and the elephants are mostly used for working or tourist riding, this activities might be a risk in receiving 

FMD virus from other susceptible animals nearby.Therefore, the objective of this study was to investigate 

the FMD serosurveillance in elephants in Thailand, due to no information was reported and studied. 
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Materials and methods 

 

Samples 

Elephant bloods were collected from elephant camps in 13 provinces located in various parts of 

Thailand during 2010-2012  (table 1). 

Serological assays 

Serological assays were carried out by liquid phase blocking ELISA (LP ELISA), 3ABC non 

structural protein of FMDV by blocking ELISA (3ABC-NSP) and virus infection associated antigen agar 

gel immunodiffusion (VIAA-AGID) as following:- 

Liquid phase blocking ELISA (LP  ELISA) 

Elephant serum samples were used to determine antibody to structural protein of FMD by                   

LP ELISA, a quantified test of FMDV antibodies to serotype O, A and Asia1.  Serum was diluted into two 

fold dilution series and then reacted with a fixed concentration of reference antigen. The antibody titer was 

determined at the highest dilution of serum which give 50% end point of Optical Density (OD) mean value 

of control antigen (Ca) where the OD reading at range 1.0-1.5. The interpretation of serum was calculated 

as percent inhibition (%PI) as described by Hamblin et al. (1986), Linchongsubongkoch and Janukit (1994).  

3ABC non structural protein of FMDV assay  

A commercial NS kit, PrioCHECK®, was used to detect antibody to 3ABC- NSP of FMDV by 

indirect blocking ELISA method for differentiating infected from vaccinated animal, the test procedure 

was described in the instruction manual of the manufacturer.   

Virus infection associated antigen-agar gel immunodiffution (VIAA-AGID)    

The test was used to detect antibody to virus infection associated antigen (VIAA) by agar gel 

immunodiffusion (AGID) test for differentiating infected from vaccinated animal as the method described 

by Pinto and Garland (1979), Linchongsubonkoch et al. (1993).    

 

Result 

 

A total of 689 elephant sera were used to determine antibodies to FMDV type O, A and Asia1 by 

LP ELISA. The results indicated that all sera gave sero-negative (LP titer<1:40) to all 3 serotypes.  Similar 
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results were found 100% negative when tested by 3ABC NSP and VIAA-AGID (table 2). Interestingly, 

there was an accidental case of FMD type O infected in one elephant at the elephant camp in Chiang Mai 

province by the end of October 2010 during the period of study. When tracing back to the source of 

infection, it was by ingesting the contaminated feed from excretion of infected cattle in that area. The FMD 

surveillance of those elephants and infected cattle in the outbreak area were followed up and investigated, 

25 elephant and 11 cattle sera were taken at 14 days post infection. Serosurveillance were carried out by 

LP ELISA, 3ABC NSP and VIAA-AGID, the results were shown in table 3 and figure 2.  

 

Conclusion and discussion 

 

Serosurveillance of FMDV in elephants in Thailand during 2010-2012 were studied, totally 689 

serum samples were used to determine antibody to structural protein of FMDV type O, A and Asia1 by              

LP ELISA. The results in table 2 and figure 1 demonstrated no antibody obtained in all elephant sera            

(LP titer < 1:40) or 100% sero-negative to all serotypes. The detection of antibody to non structural protein 

of FMDV to differentiate between vaccinated and infected animals indicated 100% negative to 3ABC NSP 

of FMDV and 100% negative to VIAA-AGID. It was summarized that those elephants had not been 

infected with FMDV and also had not been vaccinated with FMD vaccine before. Currently, the elephant 

riding for tourist becomes a business in some tourist attraction places in various parts of Thailand as listed 

in table1, meanwhile elephants movements within or across provinces have been taken place regularly, this 

incident might be a risk to receive FMD virus from other susceptible animals in the field. According to             

no information on FMD surveillance in elephant has been documented or reported in Thailand, mostly 

FMD was reported in cattle, buffaloes and pigs. However there was a single report of FMD type O infected 

in Thai elephants around twenty years ago by Sirivan and Pemayothin (1993), it was found that four of 

twenty elephants in a zoo in Nakhon Pathom province developed lesions. Infection had spread from the 

neighbouring pig farm by oral route from contaminated or infected feed and there was no evidence of 

FMD transmission from elephant to elephant or to other animals in that area.  Similar report by Pyakural  

et al. (1976) found FMD outbreak in Indian elephants (Elephas maximus) in Nepal, it was FMD type O by 

virus isolation from the outbreak area.  Interestingly, during the period of study, there was an accidental 

case of FMD type O infection in one elephant at the elephant camp in Chiang Mai province by the end of 

October 2010. The infected tissue from trunk was submitted to Regional Reference Laboratory at 
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Pakchong, Nakhonratchasima for FMD diagnosis by antigen typing ELISA test and RT-PCR, the 

diagnostic result was type O positive. An outbreak investigation of this incident was taken place for tracing 

back to the source of infection, it was summarized that the transmission of FMDV was by ingestion of 

contaminated feed from infected cattle excretion. There was no report of the dose of FMD virus required to 

infect wildlife, but there were publication papers which were studied by Burrows et al. (1981) and Seller 

(1971) reported that the minimum dose required for oral route infection in cattle and sheep was about 

1x106 to 2.5x106 TCID50/ml. However, a follow up of FMD surveillance in those elephants and infected 

cattle in the outbreak area were conducted, blood samples from 25 elephants and 11cattle were taken at            

14 days post infection. In table 3 and figure 2 demonstrated all elephants were sero-negative by LP ELISA 

in 3 serotype, negative by 3ABC NSP and VIAA-AGID, whereas all cattle were sero-positive by                     

LP ELISA (>1:40) to 3 serotype, 2 of 11 or 18.2% was positive by 3ABC NSP and 5 of 11 or 45.5% was 

positive by VIAA-AGID.  Regarding to the history of vaccination in those animals, FMD trivalent vaccine 

of O, A and Asia1 were vaccinated in cattle only but not in elephants. Hence, high antibody titers were 

obtained in cattle sera as shown in table 2. The positive result of 3ABC NSP and VIAA-AGID indicated 

that the cattle had been infected with FMDV. In addition, the VIAA-AGID positive was found in other               

3 cattle, which might be false positive resulting from receiving multi-vaccination with inactivated vaccine 

using binary ethyleneimnine (BEI) as an inactivant, (Pinto and Garland, 1979; Linchongsubonkoch                    

et al., 2004). In conclusion, this investigation demonstrated that elephant was not considered as susceptible 

to FMD under the natural condition. However, the information from this study would be useful in 

supporting the control and eradication of FMD in Thailand.   
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Table 1. Detail of serum samples collecting from 13 provinces in various parts of Thailand where 

elephant camps were located. 

 
 

Table 2.   Result of LP ELISA, 3ABC NSP and VIAA-ADIG test of 689 elephant sera from each elephant  

camp in 13 provinces in Thailand. 
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Table 3.   Result of  FMD surveillance in contacted elephants and cattle in outbreak by LP ELISA,                

3ABC NSP and VIAA-AGID, serum samples were taken at 14 days post infection.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figure 1.  Result of sero-negative by LP ELISA to FMDV type O, A and Asia1, 3ABC NSP negative  

                    and VIAA-AGID negative in elephant sera from 13 provinces. 
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Figure 2.   Result of LP ELISA titer of elephants and cattle sera in the FMDV outbreak area, serum  

samples were collected at 14 days post infection.   
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การสํารวจทางซรีัมวิทยาของไวรัสโรคปากและเทาเปอยในชางในประเทศไทย 

 

ดิลก  อวนพรมมา 1     วิไล  ลินจงสุบงกช 2     คณณัฐณ  บุณณม่ังมีปภา 3   

ภัทร  เจริญพันธ 4     วีรศักดิ์  ปนตาวงศ 4     เทิดศักดิ์  ญาโน 5 

 

บทคัดยอ 

 

ทําการศึกษาซีรัมวิทยาโรคปากและเทาเปอยในชางในประเทศไทย ชวงป พ.ศ. 2553-2555  โดย  

การเก็บตัวอยางซีรัมชางจํานวนท้ังสิ้น06890ตัวอยาง ซึ่งเปนชางท่ีอยูตามแคมปและแหลงทองเท่ียว 

ภายในประเทศจาก0130จังหวัด ไดแก ชลบุรี  สุรินทร เชียงใหม  เชียงราย  แมฮองสอน  กาญจนบุรี 

ประจวบคีรีขันธ  สุราษฏรธานี กระบ่ี นครศรีธรรมราช พังงา  ตรัง และพัทลุง  ทําการตรวจสอบตัวอยางซีรัม

ชางเพื่อหาระดับแอนติบอดี ตอไวรัสโรคปากและเทาเปอย ตอไทป โอ เอ และเอเชียวัน โดยวิธี LP ELISA 

และทําการตรวจหาแอนติบอดีตอ 3ABC นอนสตรัคเจอรโปรตีนของไวรัสโรคปากและเทาเปอย ดวยวิธี 

blocking ELISA (3ABC NSP) และตรวจหาแอนติบอดีตอสวน virus infectious associated antigen (VIAA) 

ดวยวิธี Agar gel immunodiffusion (AGID)  ซึ่งท้ังสองวิธีน้ีจะใชประโยชนในการแยกระหวางสัตวท่ีไดรับ

การฉีดวัคซีนและสัตวท่ีไดรับการติดเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอย  ผลการตรวจสอบ LP ELISA  พบวา

ใหผลลบตอ ไทป โอ เอ และเอเชียวันท้ังหมดหรือใหผล sero-negative เทากับ 100%  เชนเดียวกับผล               

การตรวจสอบ  3ABC NSP และ VIAA-AGID ไดผลลบเทากับ 100% เชนกัน  สรุปผลไดวาชางท้ังหมดน้ี 

ไมเคยไดรับการติดเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยและไมเคยไดรับการฉีดวัคซีนมากอน เปนท่ีสนใจอยางยิ่ง

ในชวงการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบวามีการเกิดโรคปากและเทาเปอยในชางท่ีจังหวัดเชียงใหมในชวงปลายเดือน

ตุลาคม  พ.ศ. 2553  ซ่ึงผลการตรวจทางหองปฏิบัติการพบวาเปนโรคปากและเทาเปอยไทปโอ  จากการ

สอบสวนโรคพบวาเกิดจากการกินอาหารท่ีปนเปอนเชื้อไวรัสอยางสูง ซึ่งติดตอมาจากสารคัดหล่ังจากโคท่ี

กําลังปวยดวยโรคปากและเทาเปอยท่ีอยูใกลบริเวณน้ัน  ไดทําการตรวจติดตามโดยการเก็บตัวอยางซีรัมโค

จํานวน0110ตัวอยาง และชางจํานวน0250ตัวอยางท่ีอยูในพื้นท่ีบริเวณเกิดโรค โดยเก็บตัวอยางซีรัมท่ีระยะ              

140วันภายหลังการติดเชื้อ ทําการตรวจสอบทางซีรัมวิทยา พบวาตัวอยางซีรัมชางใหผล sero-negative 

(<1:40) ท้ัง030ไทปเทากับ100% โดยวิธี LP ELISA    สวนผล 3ABC NSP และ VIAA-AGID ใหผลลบ 

เทากับ 100% เชนกัน   ในขณะท่ีซีรัมโคพบวา LP ELISA ใหผลเปน sero-positive (>1:40) ท้ัง 3ไทปเทากับ 

100%     ผลบวกตอ 3ABC  NSP เทากับ 2/18 (18.2%)    และผลบวกตอ VIA-AGID  เทากับ 5/11 (45.5%)   

การศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาชางไมไดเปนสัตวท่ีไวตอการติดเชื้อโรคปากและเทาเปอยโดยสภาวะ
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ธรรมชาติ   อยางไรก็ตามขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งน้ีจะเปนประโยชนในการสนับสนุนดานการควบคุม

และการกําจัดโรคปากและเทาเปอยในประเทศไทย 

 

คําสําคัญ: ไวรัสโรคปากและเทาเปอย     ชาง     แอลพอีีไลซา     นอนสตรัคเจอรโปรตีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กรมปศุสัตว  ขอนแกน 

 20ผูเชี่ยวชาญโรคปากและเทาเปอยและท่ีปรึกษากรมปศุสัตว  สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรุงเทพฯ 

 30สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ  กรมปศุสัตว  กรุงเทพฯ 

 40สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพชางแหงชาติ  สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว  กรมปศุสัตว   

    สุรินทร   

 50คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เชียงใหม  
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การตรวจหาเช้ือ Mycoplasma gallisepticum และ Mycoplasma synoviae ใน allantoic fluid               

ท่ีใชสําหรับผลิตวัคซีนนิวคาสเซิลเช้ือเปน สเตรนลาโซตา ดวยปฏิกิริยาลูกโซแบบ real-time 

 

สายพิณ  ขุมทรัพย1      อนุรักษ  ตระการรังสี1 

 

บทคัดยอ 

 

 เชื้อ Mycoplasma0gallisepticum0และ0Mycoplasma0synoviae  เปนสาเหตุของโรคติดเชื้อระบบ

ทางเดินหายใจ และเยื่อบุภายในขอตออักเสบในสัตวปก การตรวจหาเชื้อทําไดหลายวิธีแตกตางกันรวมถึง

วิธีการตรวจดวยเทคนิคชีวโมเลกุล การตรวจหาเชื้อ M. gallisepticum และ M. synoviae ใน allantoic fluid ท่ี

ใชผลิตวัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อเปน โดยวิธี real-time PCR ดวยชุดปฏิกิริยา LightCycler® 480 SYBR Green I 

Master รวมกับ primer ท่ีจําเพาะตอยีน 16S ribosomal DNA (16S rDNA) มีเชื้อ Mycoplasma hyorhinis  เปน

เชื้อควบคุม จากการทดลองพบวาคา R2 ของเชื้อ M. gallisepticum, M. synoviae และ M. hyorhinis เทากับ 

0.99831, 0.99794 และ 0.99563 ตามลําดับ สามารถตรวจ gDNA ของเชื้อ M.0gallisepticum และ                           

M. hyorhinis ท่ีความเขมขนตํ่าสุด01000เฟมโตกรัม/ไมโครลิตร  สวน M. synoviae สามารถตรวจพบได              

แมจะมี gDNA เพียง 100เฟมโตกรัม/ไมโครลิตร  และ0primer ท่ีใชในการทดลองมีความจําเพาะตอเชื้อ               

ความถูกตองและความเท่ียงสูง สามารถตรวจพบเชื้อ M.0gallisepticum และ M.osynoviae ไดแมจะมี

แบคทีเรีย B. subtilis subsp. spizizenii, S. aureus, P. aeruginosa, S. enterica subsp. enteridis และ S. enterica 

subsp. typhimurium หรือแมแตเชื้อ mycoplasma ชนิด M. hyorhinis ปนเปอนรวมอยูดวย จากผลการทดลอง

แสดงวาการตรวจโดยวิธี real-time0PCR เปนวิธีท่ีเหมาะสมตอการนําไปใชในการตรวจหาเชื้อ                           

M. gallisepticum และ M. synoviae เพื่อเฝาระวังและตรวจยืนยันการปนเปอนของเชื้อใน allantoic fluid  

 

คําสําคัญ: Mycoplasma gallisepticum,   Mycoplasma synoviae,   real-time PCR,   allantoic fluid  

 

 

 

 

 
1สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130 
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 บทนํา  

 

ในการผลิตวัคซีนทุกชนิดจะตองมีการตรวจการปนเปอนของเชื้ออ่ืน ในกระบวนการผลิตวัคซีน

สัตวปกท่ีผลิตจากไขไกฟกจะตองไมมีการปนเปอนเชื ้อมัยโคพลาสมา (mycoplasma) โดยเฉพาะ 

Mycoplasma gallisepticum (M. gallisepticum) และ Mycoplasma synoviae (M. synoviae) ซึ่งเปนสาเหตุ

ของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และเยื่อบุภายในขอตออักเสบในสัตวปก สรางความเสียหายทาง

เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก ทําใหนํ้าหนักลด การวางไขลดลง และอัตราการตายของตัวออน

สูงขึ ้น  หากมีการติดเชื ้อร วมกับโรคนิวคาสเซ ิล หรือโรคหลอดลมอักเสบติดต อในไกจะทําให                    

ความรุนแรงของโรคมากขึ้น เชื้อ mycoplasma สามารถมีชีวิตอยูได 1-14 วัน ภายนอก host แพรกระจาย

โดยการสัมผัส ทางนํ้าเชื้อของเพศผู และจากแมไกสูไข หรือแมแตในวัคซีนท่ีไมไดผลิตจากไขปลอดเชื้อ

เฉพาะ การตรวจวินิจฉัยตองทําในหองปฏิบัติการซึ่งมีหลายวิธีที่แตกตางกัน (Stipkovits and Kempf, 

1996) 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว (สทช.) ตรวจการปนเปอนเชื้อ mycoplasma ของวัคซีนโดยใชวิธี

ตรวจปฏิกิริยาทางชีวเคมี ซึ่งเปนการตรวจเอ็นไซมท่ีเกิดจากการเจริญเติบโตของเชื้อ mycoplasma (Lonza, 

2011) และตรวจยืนยันเชื้อ mycoplasma ดวยการเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเชื้อ ตามวิธีมาตรฐานในการตรวจ

การปนเปอนหรือการติดเชื้อ mycoplasma จากส่ิงสงตรวจ (OIE, 2008) แตอยางไรก็ตามการเพาะเล้ียงเชื้อ

ตองใชเวลานานถึง030สัปดาห เน่ืองจากเชื้อมีการเจริญเติบโตชาและหากมีการปนเปอนแบคทีเรียชนิดอ่ืน 

รวมดวย จะไมสามารถเพาะเชื้อ mycoplasma ได (Kleven, 02008) ในการตรวจยืนยันชนิดของเชื้อตอง                

เพิ่มปริมาณเชื้อ จึงมีโอกาสท่ีเชื้อจะแพรกระจายสูสภาพแวดลอม ปจจุบันมีเทคนิคทางชีวโมเลกุลท่ีเรียกวา 

ปฏิกิริยาลูกโซแบบ real-time (real-time polymerase chain reaction; real-time PCR) เปนเทคนิคท่ีสามารถ

ตรวจและจําแนกเชื้อโดยไมจําเปนตองเพิ่มปริมาณเชื้อกอน  

real-time PCR เปนเทคนิคที่พัฒนามาจากการเพิ่มปริมาณ DNA ดวย PCR แบบดั้งเดิม แต

สามารถวัดปริมาณ DNA ท่ีเกิดขึ้นจริง ณ เวลาตั้งแตปฏิกิริยาเริ่มตนจนสิ้นสุดปฏิกิริยา โดยการตรวจวัด

การเรืองแสงของ Fluorescent reporter ซึ่งสามารถแยกความแตกตางของปริมาณ DNA ไดแมมีปริมาณ 

DNA แตกตางกันเพียง 2 เทา ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นมีความจําเพาะและมีความแมนยําสูง ใชระยะเวลาสั้น และ

ไมจําเปนตองเพิ่มปริมาณเชื้อ ทําใหมีความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอม (กนกวรรณ และ

คณะ, 2006; วีระพงศ, 2551) ในปจจุบันมีการนําเทคนิค PCR (สุกัลยาณี และสุภาพร, 2551; Algire et al., 

2009; Garcia et al., 1996; Zhao and Yamamoto, 1993) และ real-time PCR (สุกานดา และคณะ, 2550; 

Raviv and Kleven, 2009) มาใชในการตรวจหาเชื้อ M. gallisepticum และ M. synoviae โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การนําเทคนิค real-time PCR มาใชในการตรวจหาเชื้อ M. gallisepticum และ M. synoviae ใน allantoic 
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fluid จะชวยใหการตรวจมีความถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และสามารถบอกชนิดของเชื้อ mycoplasma               

ที่ปนเปอนใน allantoic fluid ไดโดยไมตองเพิ่มปริมาณเชื้อ ซึ่งเปนการลดความสูญเสียกอนนําไปผลิต

เปนวัคซีน และยังเปนการลดความเสี่ยงตอการกระจายเชื้อสูสภาพแวดลอมไดอีกทางหน่ึงดวย 

ในการทดลองน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการตรวจการปนเปอนของเชื้อ M. gallisepticum และ 

M. synoviae ใน allantoic fluid ท่ีใชสําหรับผลิตวัคซีนนิวคาสเซิล ท่ีผลิตโดย สทช. ดวยวิธี real-time PCR  

 

อุปกรณและวิธีการ 

 

อาหารเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย 

 อาหารเพาะเล้ียงเชื้อ mycoplasma ชนิด modified0Frey’s ประกอบดวย PPLO broth w/o cv1                

14.7 กรัม glucose2 10 กรัม 1% phenol red3 2.5 มิลลิลิตร  Noble agar4 1% ในนํ้ากล่ัน 710 มิลลิลิตร  ทําให

ปราศจากเชื้อโดยการน่ึงฆาเชื้อท่ีอุณหภูมิ 121°C ความดัน 15 ปอนด/ตารางน้ิว นาน 15 นาที ภายหลังการน่ึง

ฆาเชื้อ  อุนอาหารเล้ียงเชื้อท่ีอุณหภูมิ 560°C  กอนเติม  25%  yeast extract5  100  มิลลิลิตร  swine serum 

(inactivated)6 150 มิลลิลิตร  1% nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)7 10 มิลลิลิตร  1% cysteine 

hydrochloride8 10 มิลลิลิตร  และ 10% thallium acetate9 2.5 มิลลิลิตร  ตามลําดับ ผสมใหเขากันกอนนํามาเท

ลงจานเพาะเล้ียงขนาด 60 มิลลิเมตร ปริมาตร 10 มิลลิลิตร/จานเพาะเล้ียง สําหรับอาหารเหลวเตรียมเหมือน

อาหารแข็งแตไมใส Noble agar แบงใสหลอดเล้ียงเชื้อปริมาตร 3 มิลลิลิตร/หลอด เก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 °C 

อาหารเพาะเล้ียงเชื้อ mycoplasma ชนิด Hayflick เตรียมเหมือนอาหารเล้ียงเชื้อชนิด modified 

Frey’s แตในสูตรอาหารประกอบดวย PPLO broth10  15.8 กรัม  1% phenol red 1.5 มิลลิลิตร  Noble agar 1% 

ในนํ้ากล่ัน 750 มิลลิลิตร  ทําใหปราศจากเชื้อโดยการน่ึงฆาเชื้อท่ีอุณหภูมิ 1210°C ความดัน0150ปอนด/

ตารางน้ิว นาน0150นาที ภายหลังการน่ึงฆาเชื้อ อุนอาหารเล้ียงเชื้อท่ีอุณหภูมิ 560°C กอนเติม 25% yeast 

extract 100 มิลลิลิตร  horse serum (inactivated)11 150 มิลลิลิตร  0.2% deoxyribonucleic acid (DNA)12                 

12 มิลลิลิตร  Penicillin G (200,000 unit)13 5 มิลลิลิตร  10% thallium acetate 2.0 มิลลิลิตร  และ 10% 

glucose 100 มิลลิลิตร  ตามลําดับ ปรับ pH ใหได 7.6-7.8 ดวย 1N NaOH14  

อาหารเล้ียงเชื้อแบคทีเรียชนิด tryptose broth (TB) ประกอบดวย tryptose broth15 26 กรัม ละลายใน

นํ้ากล่ัน 1,000 มิลลิลิตร  แบงใสหลอดเล้ียงเชื้อปริมาตร 10 มิลลิลิตร/หลอด ทําใหปราศจากเชื้อโดยการน่ึง 

 

 

 

 

1 Difco, USA 2 JDP, UK 3 Sigma, USA  

4 Difco, USA  5 Lab M, United Kingdom 6 JRS, USA  
7 Calbiochem, Germany 8 Merck, Germany 9 Sigma, USA  
10 Difco, USA 11 Gibco, USA 12 Sigma, USA     
13 MP Biomedicals, USA 14 Mallinekrodt, Sweden 15 Difco, USA 
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ฆาเชื้อท่ีอุณหภูมิ 121 °C ความดัน 15 ปอนด/ตารางน้ิว นาน 15 นาที ภายหลังน่ึงฆาเชื้อเก็บท่ีอุณหภูมิ 2-8 °C 

เช้ือแบคทีเรีย และจีโนมิคดีเอ็นเอ (gDNA) มาตรฐาน 

เชื้อ mycoplasma มาตรฐาน 3 ชนิด ไดแก M. gallisepticum (S6), M. synoviae (ATCC 25204) และ 

M. hyorhinis (BTS7) ไดรับความอนุเคราะหจากสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว เพิ่มจํานวนเชื้อ

มาตรฐานท้ัง 3 ชนิดในอาหารแข็งและเหลว เพื่อใชในการสกัด gDNA และเก็บเชื้อท่ีอุณหภูมิ -80 °C เพื่อใช

ในการหาความจําเพาะ (specificity) ความถูกตอง (accuracy) และความเท่ียง (precision)  

เชื้อแบคทีเรียมาตรฐาน050ชนิด ไดแก Bacillus subtilis subsp. 0spizizenii (B.0subtilis subsp. 

spizizenii; ATCC 6633), Staphylococcus aureus (S. aureus; ATCC 6538), Pseudomonas aeruginosa                  

(P. aeruginosa; ATCC 9027), Salmonella enterica subsp. enteridis (S. enterica subsp. enteridis; ATCC 

13076) และ Salmonella enterica subsp. typhimurium (S. enterica subsp. typhimurium; ATCC 14028) 

ไดรับความอนุเคราะหจากกลุมตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว กรมปศุสัตว เพิ่มจํานวนเชื้อมาตรฐานท้ัง                 

5 ชนิดในอาหารเหลว เพื่อใชในการหาความจําเพาะของ primer ตอเชื้อแบคทีเรียชนิดตางๆ 

gDNA มาตรฐานของเชื้อ mycoplasma 3 ชนิด ไดแก M. gallisepticum (NCTC 010115),                        

M. synoviae (NCTC 10124) และ M. hyorhinis (NCTC 10130) แตละชนิดมีความเขมขน00.10นาโนกรัม/

ไมโครลิตร  สั่งซื้อจากบริษัท Minerva Biolabs GmbH16  ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อใชในการ

สรางกราฟมาตรฐาน (Standard curve) และหาคาความเขมขนตํ่าสุดของ gDNA ท่ีสามารถตรวจพบ (Limit of 

Detection; LOD) 

การเพาะเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย และการสกัด gDNA 

เพาะเล้ียง M. gallisepticum และ M. synoviae ในอาหารเล้ียงเชื้อชนิด modified Frey’s และ

เพาะเล้ียง M.0hyorhinis ในอาหารเพาะเล้ียงเชื้อชนิด Hayflick บมท่ีอุณหภูมิ 370°C 5-10%0CO2                        

นาน 7-10 วัน 

เพาะเล้ียงเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis subsp. spizizenii, S. aureus, P. aeruginosa, S. enterica subsp. 

enteridis และ S.0enterica subsp.0typhimurium ในอาหารเล้ียงเชื้อชนิด TB บมท่ีอุณหภูมิ 370°C                        

นาน 24 ชั่วโมง  

นําเชื้อ mycoplasma และเชื้อแบคทีเรียไปสกัด gDNA ดวยชุดสกัด DNeasy® blood & tissue kit17 

ตามวิธีท่ีผูผลิตแนะนํา นํา gDNA ท่ีสกัดไดไปวัดหาปริมาณ gDNA ดวยเครื่อง Life Science UV/Vis 

Spectrophotometer18 เพื่อใชในการทําปฏิกิริยา real-time PCR ตอไป 

Allantoic fluid 

 allantoic fluid จากไขไกฟกปลอดเชื้อเฉพาะ (SPF) อายุ 10 วันท่ีฉีดเชื้อไวรัสนิวคาสเซิลเชื้อเปน 
16 Minerva Biolabs GmbH, Germany 17 QIAGEN, USA 18 Beckman, USA  
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สเตรนลาโซตา (NDVL) แลวฟกไขท่ีอุณหภูมิ 37 °C ความชื้นสัมพัทธ 70% นาน 72 ชั่วโมง แชไขท่ีอุณหภูมิ 

4 °C เปนเวลา 12 ชั่วโมงกอนเก็บ allantoic fluid การทดลองน้ีใช allantoic fluid ชุดการผลิตท่ี NDL 15/57 

ใชในการสราง standard curve หาคา LOD, specificity, accuracy และ precision และ allantoic fluid จํานวน 

17 ชุดการผลิต ใชในการทดสอบหาเชื้อ mycoplasma ใน allantoic fluid ไดรับความอนุเคราะหจากฝายผลิต

วัคซีนสัตวปก กลุมผลิตชีวภัณฑ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว 

การสราง Standard curve และหาคา LOD 

 นํา gDNA 3 ชนิด (M. gallisepticum, M. synoviae และ M. hyorhinis) ไปเจือจางใหมีความเขมขน

ตางๆ กันดวยวิธี 10 fold serial dilution technique (1-10-8) เพื่อหาคา LOD ดวยเครื่อง real-time PCR เม่ือ

ปฏิกิริยาดําเนินไปจนครบ0450รอบ จะไดคา Crossing point (Ct) ทําซ้ํา 3 ครั้ง นําผลท่ีไดมาหาคา Ct เฉล่ีย 

เพื่อสราง standard curve ของความสัมพันธระหวางความเขมขนของ gDNA ท้ังสามชนิดและคา Ct เฉล่ีย  

ปฏิกิริยา real-time PCR 

ทําปฏิกิริยา real-time PCR ดวยชุดปฏิกิริยา LightCycler® 480 SYBR Green I Master19  ในปฏิกิริยา 

20 ไมโครลิตร  ประกอบดวย 2x SYBR Green I master 10 ไมโครลิตร  forward primer ตามตารางท่ี 1 (OIE, 

2008) 0.25 ไมโครลิตร  reverse primer ตามตารางท่ี 1 (OIE, 2008) 0.25 ไมโครลิตร  H2O PCR grade                  

7.5 ไมโครลิตร  และ DNA template 2 ไมโครลิตร  นําไปทําปฏิกิริยาดวยเครื่อง Rotor-GeneTM 600020                 

ต้ังโปรแกรมปฏิกิริยา Hold 95 °C นาน 10 นาที cycling on green 95 °C นาน 20 วินาที 60 °C นาน 30 วินาที 

72 °C นาน 30 วินาที จํานวน 45 รอบ melting 75-95 °C  

การเตรียม 1.5% อะกาโรสเจล 

 ชั่งอะกาโรส (agarose)21 1.5 กรัม ละลายในบัฟเฟอร 1X Tris-acetate (1XTAE) ปริมาตร                     

100 มิลลิลิตร  ทําให agarose ละลายโดยแชฟลาสกในนํ้าเดือด นําออกมาวางใหเย็นลงอุณหภูมิประมาณ               

60 °C เติม GelStar22 ปริมาตร 10 ไมโครลิตร  ผสมใหเขากัน เทลงในถาดรองเจลท่ีวางบนพื้นราบ รอใหเจล 

แข็งตัวจึงนําไปตรวจสอบ complementary DNA (cDNA) 

การตรวจสอบ cDNA  โดยวิธีอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟรีซีส 

 นํา cDNA ท่ีไดจากปฏิกิริยา real-time PCR ปริมาตร 2 ไมโครลิตร  ผสมกับ 6X DNA loading dye23 

ปริมาตร 1 ไมโครลิตร  นําไปตรวจสอบดวย 1.5% อะกาโรสเจล ในบัฟเฟอร 1XTAE ท่ีความตางศักยไฟฟา  

100 โวลต ดวยเครื่อง Mupid-EXu24 และตรวจดูแถบ cDNA ภายใตแสงอัตราไวโอเลตดวยเครื่อง G-box25 

เปรียบเทียบกับ cDNA มาตรฐาน 100 bp DNA Ladder26 

19 Roche, Germany   20 Corbett Research, Australia  21 SeaKem, USA 
22 Lonza, USA   23 Lonza, USA    24 Advance, Japan 
25 Syngene, UK   26 Lonza, USA 
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การทดสอบ specificity 

specificity เปนคาท่ีแสดงถึงความสามารถของ primer วามีความจําเพาะตอ DNA ท่ีตองการทดสอบ  

เทาน้ัน (Vaerman et al., 2004) หา specificity ของ primer ท่ีจําเพาะตอเชื้อ mycoplasma แตละชนิดโดยนํา

เชื้อ mycoplasma ผสมใน allantoic fluid ใช allantoic fluid 900 ไมโครลิตร เชื้อ mycoplasma 100 

ไมโครลิตร  โดยหลอดท่ี 1 ผสมเชื้อ M. gallisepticum หลอดท่ี 2 ผสมเชื้อ M. synoviae หลอดท่ี 3 ผสมเชื้อ 

M. hyorhinis หลอดท่ี 4 ผสมเชื้อ M. gallisepticum + M. synoviae หลอดท่ี 5 ผสมเชื้อ M. gallisepticum +            

M. hyorhinis หลอดท่ี 6 ผสมเชื้อ M. synoviae + M. hyorhinis และหลอดท่ี 7 ผสมเชื้อ M. gallisepticum +   

M. synoviae + M. hyorhinis นําเชื้อท้ัง 7 หลอดไปสกัด gDNA วัดความเขมขนและทําการเจือจาง gDNA ให

มีความเขมขน  5 นาโนกรัม/ไมโครลิตร แลวนําไปตรวจหาเชื้อดวยเครื่อง real-time PCR โดยใช primer ท่ี

จําเพาะตอเชื้อ mycoplasma แตละชนิดตามตารางท่ี 1 ทําซ้ํา 30 ครั้ง นําคาท่ีไดไปคํานวณหา specificity ของ 

primer ท่ีจําเพาะตอเชื้อ mycoplasma แตละชนิด 

หา specificity0ของ primer ท่ีจําเพาะตอเชื้อ0mycoplasma กับแบคทีเรียชนิดตางๆโดยนําเชื้อ

แบคทีเรียผสมใน allantoic fluid ใช allantoic fluid 900 ไมโครลิตร  เชื้อแบคทีเรีย 100 ไมโครลิตร  โดย

หลอดท่ี 8 ผสมเชื้อ M. gallisepticum หลอดท่ี 9 ผสมเชื้อ M. synoviae หลอดท่ี 10 ผสมเชื้อ M. hyorhinis 

หลอดท่ี 11 ผสมเชื้อ B. subtilis subsp. spizizenii หลอดท่ี 12 ผสมเชื้อ S. aureus หลอดท่ี 13 ผสมเชื้อ                  

P. aeruginosa หลอดท่ี 14 ผสมเชื้อ S. enterica subsp. enteridis หลอดท่ี 15 ผสมเชื้อ S. enterica subsp. 

typhimurium นําเชื้อท้ัง 8 หลอดไปสกัด gDNA วัดความเขมขนและทําการเจือจาง gDNA ใหมีความเขมขน  

5 นาโนกรัม/ไมโครลิตร แลวนําไปตรวจหาเชื้อดวยเครื่อง real-time PCR โดยใช primer ท่ีจําเพาะตอเชื้อ 

mycoplasma แตละชนิดตามตารางท่ี 1 ทําซ้ํา 5 ครั้ง นําคาท่ีไดไปคํานวณหา specificity ของ primer ท่ีจําเพาะ

ตอเชื้อ mycoplasma กับแบคทีเรียชนิดตางๆ 

การทดสอบ accuracy 

accuracy เปนคาท่ีแสดงความสามารถของ primer ท่ีสามารถเขาทําปฏิกิริยาไดถูกตองตอ DNA ท่ี

ตองการทดสอบ (Vaerman et al., 2004) หาคา accuracy โดยนําเชื้อ0mycoplasma ผสมใน allantoic fluid ใช 

allantoic fluid 900 ไมโครลิตร  เชื้อ mycoplasma 100 ไมโครลิตร  โดยหลอดท่ี 1 ผสมเชื้อ M. gallisepticum 

หลอดท่ี 2 ผสมเชื้อ M. synoviae หลอดท่ี 3 ผสมเชื้อ M. hyorhinis หลอดท่ี 4 ผสมเชื้อ M. gallisepticum +  

M. synoviae หลอดท่ี 5 ผสมเชื้อ M. gallisepticum + M. hyorhinis หลอดท่ี 6 ผสมเชื้อ M. synoviae +                 

M. hyorhinis และหลอดท่ี 7 ผสมเชื้อ M. gallisepticum + M. synoviae + M. hyorhinis นําเชื้อท้ัง 7 หลอดไป

สกัด gDNA วัดความเขมขนและทําการเจือจาง gDNA ใหมีความเขมขน 5 นาโนกรัม/ไมโครลิตร แลวนําไป

ตรวจหาเชื้อดวยเครื่อง real-time0PCR โดยใช primer ท่ีจําเพาะตอเชื้อ mycoplasma แตละชนิดตามตารางท่ี 1 

ทําซ้ํา0300ครั้ง นําคาท่ีไดไปคํานวณหา0accuracy0ของ primer ท่ีจําเพาะตอเชื้อ mycoplasma แตละชนิด 
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คาเฉล่ีย (Mean) 

 

การทดสอบหา precision 

precision เปนคาความเท่ียง หรือความแมนยําเกิดจากการทําปฏิกิริยาซ้ําๆในสภาวะเดียวกัน โดยวิธี

เดียวกัน (Vaerman et al., 2004) หาคา precision โดยนํา gDNA มาตรฐาน 3 ชนิด (M. gallisepticum,                 

M. synoviae และ M. hyorhinis) ไปเจือจางใหมีความเขมขนตางๆกันดวยวิธี 10 fold serial dilution technique 

(1-10-8) นําไปทําปฏิกิริยาดวยเครื่อง real-time PCR เม่ือปฏิกิริยาดําเนินไปจนครบ 45 รอบ จะไดคา Ct ทําซ้ํา 

3 ครั้ง นําคา Ct แตละความเขมขนมาคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (%CoV) โดยใชสูตรดังน้ี 

%CoV    =       คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation; SD) x 100% 

 

การทดสอบหาเช้ือ mycoplasma ใน allantoic fluid 

นําเชื้อ mycoplasma ท่ีไดจากการเพาะเล้ียงผสมใน allantoic fluid NDL 15/57 ใช allantoic fluid 

1,800 ไมโครลิตร เชื้อ mycoplasma 200 ไมโครลิตรโดยหลอดท่ี 1 ผสมเชื้อ M. gallisepticum หลอดท่ี 2 

ผสมเชื้อ M. synoviae หลอดท่ี 3 ผสมเชื้อ M. hyorhinis เปนชุดควบคุม หลอดท่ี 4-20 เปนตัวอยางใน                

การทดสอบ โดยใช allantoic fluid ชุดการผลิตท่ี 1-17 หลอดละ02,0000ไมโครลิตร  แบงเชื้อท้ัง0200หลอด

ออกเปน 2 สวนๆ ละ 1,000 ไมโครลิตร  สวนท่ี 1 นําไปเพาะเล้ียงเชื้อ mycoplasma ในอาหารเหลว สวนท่ี 2 

นําไปสกัด gDNA นํา gDNA ท่ีสกัดไดไปวัดหาปริมาณ DNA และทําปฏิกิริยา real-time PCR ดวย primer             

ท่ีจําเพาะตอเชื้อ mycoplasma แตละชนิดตามตารางท่ี 1 เพื่อตรวจหาเชื้อ mycoplasma ในตัวอยาง allantoic 

fluid 

 

ผล 

 

Standard curve และ LOD 

เม่ือนํา gDNA จากบริษัท Minerva Biolabs GmbH ไปทําปฏิกิริยา เพื่อสราง standard curve และใช

โปรแกรมจากเครื่อง real-time PCR คํานวณหาคาความเปนเสนตรงของกราฟมาตรฐาน (R2) พบวา R2 ของ

เชื้อ M. gallisepticum, M. synoviae และ M. hyorhinis เปน 0.99831, 0.99794 และ 0.99563 ตามลําดับ  และ

คา LOD ของเชื้อ M. gallisepticum, M. synoviae และ M. hyorhinis เปน 10-3, 10-4 และ 10-3 หรือเทียบเทา 

100, 10 และ 100 เฟมโตกรัม/ไมโครลิตร  ตามลําดับ อุณหภูมิท่ีใชในการแยกสาย cDNA (melting 

temperature) ท่ีสังเคราะหไดของเชื้อ M. gallisepticum, M. synoviae และ M. hyorhinis ประมาณ 84.2 °C, 

84.5 °C และ 86.8 °C ตามลําดับ ดังแสดงผลในรูปท่ี 1 และตารางท่ี 2  
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การตรวจสอบ cDNA โดยวิธีอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟรีซีส 

เม่ือนํา cDNA ไปตรวจสอบโดยวิธีอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟรีซีส เปรียบเทียบกับ cDNA มาตรฐาน 

พบวาแถบ cDNA ท่ีสังเคราะหไดจากเชื้อ M. gallisepticum และ M. synoviae มีขนาดประมาณ 200 คูเบส

(bp) และ M. hyorhinis มีขนาดประมาณ 300 bp ดังแสดงผลในรูปท่ี 2 

การทดสอบ specificity 

 เม่ือทดสอบ specificity ของ primer MG, MS และ MHr ท่ีมีตอเชื้อ M. gallisepticum, M. synoviae 

และ M. hyorhinis พบวา primer ท้ัง030ชนิดมี specificity 100% สามารถทําปฏิกิริยาไดจําเพาะตอเชื้อ 

mycoplasma และไมสามารถทําปฏิกิริยากับแบคทีเรียชนิดอ่ืนได ดังแสดงผลในตารางท่ี 3 

การทดสอบ accuracy 

 เม่ือทดสอบ accuracy ของ primer MG, MS และ MHr ท่ีมีตอเชื้อ  M. gallisepticum,  M. synoviae 

และ M. 0hyorhinis พบวา primer ท้ัง030ชนิดมี accuracy 100% สามารถทําปฏิกิริยาไดถูกตองตอเชื้อ 

mycoplasma แตละชนิด แมจะมี mycoplasma ชนิดอ่ืนปนเปอนรวมอยูดวย ดังแสดงผลในตารางท่ี 4 

การทดสอบหา precision 

 เม่ือนํา gDNA 3 ชนิด (M. gallisepticum, M. synoviae และ M. hyorhinis) ท่ีความเขมขนตางๆ                

(1-10-8) ไปทดสอบ precision โดยทําปฏิกิริยาซ้ํา 3 ครั้ง นําคา Ct ท้ัง 3 ครั้งของแตละความเขมขน gDNA มา

คํานวณหา precision หรือ %CoV พบวาการทดลองมีความแปรปรวนนอย มี precision สูง ดังแสดงผลใน

ตารางท่ี 5 

การทดสอบหาเช้ือ mycoplasma ใน allantoic fluid 

 เม่ือนําตัวอยาง allantoic fluid จํานวน 17 ตัวอยาง มาทดสอบการปนเปอนเชื้อ mycoplasma ดวย

ปฏิกิริยา real-time PCR และการเพาะเล้ียงดวยอาหารเล้ียงเชื้อ โดยมีเชื้อ M. gallisepticum, M. synoviae และ 

M. hyorhinis เปนชุดควบคุม ไมพบการปนเปอน M. gallisepticum, M. synoviae และ M. hyorhinis ใน 

allantoic fluid ท้ัง 17 ตัวอยาง ท่ีผลิตโดยฝายผลิตวัคซีนสัตวปก สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว 

ดังแสดงผลในตารางท่ี 6 

 

วิจารณ 

 

mycoplasma เปนแบคทีเรียที ่ไมมีผนังเซลล ทําใหมีรูปรางไมแนนอน มีขนาด00.30ถึง00.8 

ไมโครเมตร โคโลนีรูปไขดาว จัดอยูใน class Mollicutes Order Mycoplasmatales มียีโนม ขนาด                

0.6-1.350ลานเบส0 (Mb) ประกอบดวยยีนประมาณ 300 ยีน พบไดทั่วไปทั้งในคน สัตว และดิน 

mycoplasma เปนปญหาสําคัญในการเพาะเลี้ยงเซลล และในการปศุสัตว (Willey et al., 2011) การศึกษา
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ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ นิยมศึกษาจากยีน 16S ribosomal DNA (16S rDNA) ซึ่งเปนยีนท่ีมี

ความคงตัวสูง (Janda and Abbott, 2007; Jill and Clarridge, 2004; Mangala et al., 2002) รวมท้ังเชื้อ 

mycoplasma ดวย (สุกัลยาณี และสุภาพร, 2551; Garcia et al., 1996; Lauerman et al., 1993; Liu et al., 2012) 

การใช primer ท่ีจําเพาะตอยีน 16S rDNA ของเชื้อ M. gallisepticum, M. synoviae และ M. hyorhinis (OIE, 

2008) จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใชเปนยีนสําหรับการตรวจหาเชื้อท้ังสามชนิด รายละเอียดลําดับเบสของ 

primer ดังแสดงในตารางท่ี 1 ในการทําปฏิกิริยา PCR ทุกชนิดจําเปนตองตรวจยืนยัน cDNA ท่ีสังเคราะหได 

การตรวจสอบ cDNA จากปฏิกิริยา real-time PCR ในการทดลองใชสี SYBR green เปนสารเรืองแสง 

(fluorophore) ในการตรวจติดตามการเพิ่มปริมาณ cDNA สี SYBR green เม่ืออยูในสารละลายจะมีการเรือง

แสงในปริมาณตํ่าๆ แตถาจับกับดีเอ็นเอสายคู (dsDNA) และจะคายพลังงานออกมาในรูปของแสงฟลูออเรส

เซนต โดยปริมาณแสงฟลูออเรสเซนตจะเพิ่มขึ้นตามจํานวน dsDNA ท่ีเพิ่มขึ้น ทําใหสามารถติดตามการเกิด 

cDNA ไดทุกรอบของปฏิกิริยา (อโณทัย, 2549) และจากคุณสมบัติของสี0SYBR0green ทําใหสามารถทํา 

melting curve analysis โดยวิเคราะหจากคา melting temperature ซึ่งเปนคาอุณหภูมิท่ีทําให cDNA แยกตัว

ออกจากกัน โดยมีสภาพเปนเกลียวคูครึ่งหน่ึงและสายเดี่ยวครึ่งหน่ึง (สุรินทร, 2543) การแยกตัวของ dsDNA 

จะทําใหปริมาณของแสงฟลูออเรสเซนตลดลงอยางฉับพลัน ทําใหทราบคา0melting0temperature ของ 

dsDNA น้ันๆได โดย dsDNA แตละเสนจะมีคา melting temperature ท่ีแตกตางกันท้ังน้ีขึ้นกับขนาดและ

ลําดับเบสของสายดีเอ็นเอ จากผลการทดลองตามตารางท่ี 2 คา melting temperature ของ cDNA ท่ีสังเคราะห

ไดจากเชื้อ M. gallisepticum, M. synoviae และ M. hyorhinis เปน 84.2, 84.5 และ 86.80°C ตามลําดับ                   

คา melting temperature ของเชื้อ M. gallisepticum และ M. synoviae มีคาใกลเคียงกันจึงนํา cDNA ไป

ตรวจสอบยืนยันอีกครั้งดวยวิธีอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟรีซีส พบวา cDNA ท่ีสังเคราะหไดจากเชื้อ                     

M. gallisepticum และ M. synoviae มีขนาดแตกตางกัน แถบ cDNA ท่ีสังเคราะหไดจากเชื้อ M. gallisepticum 

มีขนาดเล็กกวา02000bp และท่ีสังเคราะหไดจากเชื้อ M. synoviae มีขนาดใหญกวา02000bp (รูปท่ี 2) ซึ่ง

สอดคลองกับขนาด cDNA ตามตารางท่ี 2 แสดงวา cDNA ท่ีสังเคราะหไดเปน cDNA จากตําแหนงบริเวณ 

16S rDNA ของเชื้อ M. gallisepticum, M. synoviae และ M. hyorhinis นอกจากน้ีในปฏิกิริยา real-time PCR 

ควรพิจารณาคา R2 เปนคาความเปนเสนตรงของ standard curve แสดงประสิทธิภาพการทําปฏิกิริยาวาเกิดขึ้น

ดีหรือไม จะมีคาระหวาง 0-1 (0 หมายถึงไมเกิดปฏิกิริยา 1 หมายถึงปฏิกิริยาเกิดขึ้นดี) และคา LOD แสดง            

คาความเขมขนตํ่าสุดของ gDNA ท่ีสามารถตรวจพบไดในปฏิกิริยา (Vaerman et al., 2004) จากผล                    

การทดลองตามรูปท่ี 1 และตารางท่ี 2 พบวาคา R2 ของเชื้อ M. gallisepticum, M. synoviae และ M. hyorhinis 

เทากับ 0.99831, 0.99794 และ 0.99563 ตามลําดับ ชุดขอมูลมีคา R2 เขาใกล 1 แสดงวาการปฏิกิริยาเกิดขึ้นดี 

ชุดขอมูลมีความนาเชื่อถือ การทดลองใช gDNA มาตรฐาน เริ่มตนท่ี 0.1 นาโนกรัม/ไมโครลิตร หรือคิดเปน

ประมาณ 100,000 เซลล (Zhao and Yamato, 1993) จากผลการทดลองพบวา gDNA ของ M. gallisepticum 
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และ M.0hyorhinis มีคา LOD 100 เฟมโตกรัม/ไมโครลิตร  หรือคิดเปนประมาณ01000เซลล สวน                         

M. synoviae สามารถตรวจพบไดแมจะมี gDNA เพียง 10 เฟมโตกรัม/ไมโครลิตร  หรือคิดเปนประมาณ               

10 เซลล  

 การหา specificity, accuracy และ precision จากผลการทดลองตามตารางท่ี 3 และ 4 จากการทําซ้ํา

หลายๆครั้ง พบวา primer สามารถทําปฏิกิริยาไดแบบจําเพาะ และถูกตอง 100% ตอเชื้อ mycoplasma แตละ

ชนิด แมจะมีเชื้อ0mycoplasma และแบคทีเรียชนิดอ่ืนปนเปอนอยู แสดงวา primer ท่ีใชในการทดลอง

สามารถใชในการตรวจหาเชื้อ M. gallisepticum และ M. synoviae แมจะมีการปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย                    

B. subtilis subsp. spizizenii, S. aureus, P. aeruginosa, S. enterica subsp. enteridis และ S. enterica subsp. 

typhimurium หรือเชื้อ0mycoplasma ชนิด M. hyorhinis รวมอยูดวย การหา precision ของปฏิกิริยาพิจารณา

จากคา %CoV เปนคาแสดงความแปรปรวนของชุดขอมูล ซึ่งแปรผกผันกับคา precision จากผลการทดลอง

ตามตารางท่ี 5 คา %CoV ของแตละความเขมขนมีคานอย แสดงวาการทําปฏิกิริยาแตละครั้งมี                        

ความแปรปรวนนอย และมี precision สูง  

 การตรวจการปนเปอนเชื้อ M. gallisepticum และ M. synoviae ใน allantoic fluid โดยปฏิกิริยา real-

time PCR เปรียบเทียบกับวิธีการตรวจเดิมคือการเพาะเล้ียงเชื้อ ไมพบการปนเปอนเชื้อ M. gallisepticum และ 

M. synoviae ใน allantoic fluid ท้ัง 17 ตัวอยางท่ีใชในการผลิตวัคซีนสําหรับสัตวปก   

 

สรุป 

  

การตรวจหาเชื้อ M. gallisepticum และ M. synoviae ดวยปฏิกิริยาลูกโซแบบ real-time PCR ใน 

allantoic fluid จากไข SPF ท่ีใชในการผลิตวัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อเปนสเตรนลาโซตา พบวาวิธีตรวจมี 

precision สูง มี specificity และ accuracy 100% สามารถตรวจ gDNA ของ M. gallisepticum ท่ีความเขมขน

ตํ่าสุด 100 เฟมโตกรัม/ไมโครลิตร  หรือเทากับ 100 เซลล สวน M. synoviae สามารถตรวจพบไดแมจะมี 

gDNA เพียง 10 เฟมโตกรัม/ไมโครลิตร  หรือเทากับ 10 เซลล เหมาะสมตอการนําไปใชเพื่อเฝาระวังและ

ตรวจยืนยันการปนเปอนเชื้อ M. gallisepticum และ M. synoviae ใน allantoic fluid 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 ขอขอบคุณ0สพ.ญ.พัชรี0ทองคําคูณ00สพ.ญ.สาริศา0เวียงชนก00คุณพัฒนี0สุนามะ จากสถาบัน

สุขภาพสัตวแหงชาติ   น.สพ.สุรพัฒน0เลาหวณิช จากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ท่ีใหความอนุเคราะห 

เชื้ออางอิง อุปกรณหองปฏิบัติการ และ allantoic fluid ขอขอบคุณเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการทุกทานท่ี
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ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานวิจัย และขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ            

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวทุกทานท่ีใหคําแนะนําและแกไขตนฉบับ 
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ตารางที่ 1 ลําดับเบสของ primer ท่ีจําเพาะตอเชื้อ M. 0gallisepticum (MG), M. 0synoviae (MS) และ                        

M. hyorhinis (MHr) 
 

primer 
Forward primer sequence 

(5’      3’) 

Reverse primer sequence 

(5’      3’) 

MG GAGCTAATCTGTAAAGTTGGTC GCTTCCTTGCGGTTAGCAAC 

MS GAGAAGCAAAATAGTGATATCA CAGTCGTCTCCGAAGTTAACAA 

MHr TGAGTAATAGAAAGGAGCTTCAC CGTCAAGATAAAATCATTTCCTATTCT 

ท่ีมา: OIE, 2008 

 

ตารางที่ 2 คาความเปนเสนตรงของกราฟมาตรฐาน (R2) และความเขมขนตํ่าสุด (LOD) และอุณหภูมิท่ีใช

ในการแยกสาย cDNA (melting temperature) ของ M. gallisepticum, M. synoviae และ                    

M. hyorhinis ท่ีสามารถตรวจพบ 

primer 
amplicon size 

(bp) 
R2 

LOD 

(เฟมโตกรัม/

ไมโครลิตร ) 

melting temperature 

(°C) 

M. gallisepticum 185* 0.99831 100 84.2 

M. synoviae 207** 0.99794 10 84.5 

M. hyorhinis 294** 0.99563 100 86.8 

*00ท่ีมา: 0OIE, 2008 

**0ท่ีมา: 0พัชรี ทองคําคูณ  สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว (ขอมูลยังไมตีพิมพ) 
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(a) M. gallisepticum 

         
 

(b) M. synoviae 

       
 

(c) M. hyorhinis 

        
 

รูปที่ 1 กราฟการเพิ่มปริมาณ DNA และกราฟมาตรฐานความสัมพันธระหวางความเขมขนของ gDNA และ 

คา Ct เฉล่ีย (a) M. gallisepticum, (b) M. synoviae และ (c) M. hyorhinis 

 

 

 

 

 

 

R2 = 0.99831 

R2 =  0.99794 

R2 =  0.99563 

     1    10-1 10-2  10-3 

1     10-1 10-2 10-3 

1    10-1 10-2  10-3  10-4 
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รูปที่ 2  การตรวจสอบ cDNA โดยวิธีอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟรีซีส ของเชื้อ M. gallisepticum (lane 1),               

M. synoviae  (lane 2), M. hyorhinis (lane 3), B. subtilis subsp. spizizenii (lane 4), S. enterica 

subsp. enteridis (lane 5), S. aureus (lane 6), P. aeruginosa (lane 7), S. enteric subsp. 

typhimurium (lane 8) และ cDNA มาตรฐาน 100 bp (lane M) 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ specificity ของ primer ตอเชื้อ mycoplasma และเชื้อแบคทีเรียชนิดตางๆ     

(จํานวนตัวอยางท่ีใหผลบวก/จํานวนตัวอยางท้ังหมด) 
 

Mycoplasma species 
primer 

MG MS MHr 

M. gallisepticum  (30/30) (0/30)  (0/30) 

M. synoviae (0/30) (30/30) (0/30) 

M. hyorhinis (0/30) (0/30) (30/30) 

M. gallisepticum + M. synoviae (30/30) (30/30) (0/30) 

M. gallisepticum + M. hyorhinis (30/30) (0/30) (30/30) 

M. synoviae + M. hyorhinis (0/30) (30/30) (30/30) 

M. gallisepticum + M. synoviae+ M. hyorhinis (30/30) (30/30) (30/30) 

B. subtilis subsp. spizizenii (0/30) (0/30) (0/30) 

S. aureus (0/30) (0/30) (0/30) 

P. aeruginosa (0/30) (0/30) (0/30) 

S. enterica subsp. enteridis (0/30) (0/30) (0/30) 

S. enterica subsp. typhimurium (0/30) (0/30) (0/30) 

 

100 bp 

200 bp 
300 bp 
400 bp 

100 bp 

200 bp 
300 bp 
400 bp 

     M        1         2         3         4          5         6          7          8       M 



 

 

 

 

 

 

วารสารชีวผลติภัณฑ   ปที่ 24    ฉบับที่  1-2    มี.ค.-ก.ย.  2558                             47                       J. Vet. Biol. Vol. 24   No.1-2   Mar-Sep  2015 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบ accuracy ของ primer ท่ีจําเพาะตอเชื้อ mycoplasma (จํานวนตัวอยางท่ีใหผลบวก/ 

จํานวนตัวอยางท้ังหมด) 
 

Mycoplasma species 
primer 

MG MS MHr 

M. gallisepticum (30/30) (0/30) (0/30) 

M. synoviae (0/30) (30/30) (0/30) 

M. hyorhinis (0/30) (0/30) (30/30) 

M. gallisepticum + M. synoviae (30/30) (30/30) (0/30) 

M. gallisepticum + M. hyorhinis (30/30) (0/30) (30/30) 

M. synoviae + M. hyorhinis (0/30) (30/30) (30/30) 

M. gallisepticum + M. synoviae+ M. hyorhinis (30/30) (30/30) (30/30) 

 

ตารางที่ 5 คา precision (%CoV) ท่ีความเขมขนตางๆของ M. gallisepticum, M. synoviae และ M. hyorhinis 
 

Mycoplasma species 
 ความเขมขน  

undilute 10-1 10-2 10-3 10-4 

M. gallisepticum 0.1788 0.9465 1.1390 0.8832 - 

M. synoviae 0.5070 0.3171 0.1637 0.0689 0.3801 

M. hyorhinis 0.6216 0.6731 0.6452 1.6689 - 
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ตารางที่ 6 การทดสอบหาเชื้อ mycoplasma ใน allantoic fluid จํานวน 17 ชุด ดวยวิธี real-time PCR  และ

การเพาะเล้ียงเชื้อ 
 

allantoic fluid 
real-time PCR 

การเพาะเล้ียงเชื้อ 
MG MS MHr 

allantoic fluid NDL 15/57 + M. gallisepticum + - - + 

allantoic fluid NDL 15/57  + M. synoviae - + - + 

allantoic fluid NDL 15/57 + M. hyorhinis - - + + 

allantoic fluid 1 - - - - 

allantoic fluid 2 - - - - 

allantoic fluid 3 - - - - 

allantoic fluid 4 - - - - 

allantoic fluid 5 - - - - 

allantoic fluid 6 - - - - 

allantoic fluid 7 - - - - 

allantoic fluid 8 - - - - 

allantoic fluid 9 - - - - 

allantoic fluid 10 - - - - 

allantoic fluid 11 - - - - 

allantoic fluid 12 - - - - 

allantoic fluid 13 - - - - 

allantoic fluid 14 - - - - 

allantoic fluid 15 - - - - 

allantoic fluid 16 - - - - 

allantoic fluid 17 - - - - 
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Detection of Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma  synoviae in allantoic fluid using 

for live Newcastle disease, La Sota strain, vaccine production by 

real-time polymerase chain reaction (real-time PCR)  

 

Saipin  Khumsab1          Anuruk  Trakanrungsee1 

 

Abstract 

 

Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae are commonly recognized as poultry 

pathogens. The avian mycoplasmas are associated with respiratory disease and synovitis. Many approaches 

are used for the diagnosis of avian mycoplasmosis including molecular detection technique.                             

M. gallisepticum and M. synoviae in allantoic fluid for the production of Newcastle disease vaccine were 

detected by real-time polymerase chain reaction. The specific primers for 16S ribosomal DNA                        

(16S rDNA) of M. gallisepticum, M. synoviae and Mycoplasma hyorhinis as control were designed and the 

polymerase chain reaction performed with LightCycler 480 SYBR Green I Master. The result showed high 

correlation of DNA amount and detection time as R2 of M. gallisepticum, M. synoviae and M. hyorhinis 

(0.99831, 0.99794 and 0.99563, respectively). The lowest amount of detection of genomic DNA for                    

M. gallisepticum and M. synoviae were 100 fg/µl and 10 fg/µl, respectively. The characteristics of 

designed primers were highly specific, accuracy and precision. The detection was not interfered by                  

M. hyorhinis and other bacterial contaminations such as B. subtilis subsp. spizizenii, S. aureus,                     

P. aeruginosa, S. enterica subsp. enteridis and S. enterica subsp. typhimurium. From the result, real- time 

polymerase chain reaction (real-time PCR) could be a method of choice to detect M. gallisepticum and              

M. synoviae in order to monitor and confirm contamination test in allantoic fluid of chicken egg. 

 

Key words: Mycoplasma gallisepticum,   Mycoplasma synoviae,   real-time PCR,   allantoic fluid 
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การพัฒนาวิธี  indirect ELISA สําหรับตรวจแอนติบอดีตอ 

ไวรัสนิวคาสเซิลในไกปลอดเช้ือเฉพาะ 

 

อารีรัตน  แพงเพ็ง1          สายพณิ  ขุมทรัพย1 

 

บทคัดยอ 

 

การพัฒนาวิธีตรวจหาแอนติบอดีตอไวรัสนิวคาสเซิลในไกปลอดเชื้อเฉพาะ (Specific Pathogen-

Free, SPF, chicken) ดวยวิธี indirect ELISA (NDV-ELISA)โดยเตรียมแอนติเจนจากนํ้าไวรัสท่ีไดจาก

กร ะ บว น กา ร ผลิ ต วัค ซี นนิ ว คา ส เซิ ล ม า แ ย กแ ล ะทํ า ให บ ริสุ ท ธ์ิด ว ย วิ ธี  sucrose0density0gradient 

ultracentrifugation  พบวาแอนติเจนความเขมขน 2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เหมาะสมในการทําปฏิกิริยากับ

ซีรัมไกเจือจาง 1:400  ภายใตสภาวะของวิธีท่ีพัฒนาขึ้นน้ีสามารถใหผลการทดสอบซํ้าท้ังภายในเพลต

เดียวกัน (intra-assay) และตางเพลตกัน (inter-assay) โดยคา %CV นอยกวา 12.30 และ 13.63 ตามลําดับ   

การประเมินประสิทธิภาพของวิธี NDV-ELISA ใชเกณฑตัดสิน (cutoff ) ผลการทดสอบจากคา mean            

OD650 + 3SD ของซีรัมผลลบ โดยตรวจแอนติบอดีตอไวรัสนิวคาสเซิลจากซีรัมไก จํานวน 1,015 ตัวอยาง 

ดวยวิธี  NDV-ELISA เปรียบเทียบกับชุดตรวจสําเร็จรูป พบวาท้ังสองวิธีมีความสอดคลองในระดับสําคัญ                 

(Kappa0value=0.97; 0p0value<0.05) โดยคารอยละความไวและความจําเพาะเทากับ 100 และ 98.6 

ตามลําดับ  แสดงใหเห็นวาวิธีทดสอบมีประสิทธิภาพท่ีดีเทียบเคียงกับชุดทดสอบสําเร็จรูป และเหมาะ

สําหรับใชตรวจหาแอนติบอดีตอไวรัสนิวคาสเซิลในไกปลอดเชื้อเฉพาะได 

 

คําสําคัญ:  ไวรัสนิวคาสเซิล   ELISA   แอนติบอดี   ไกปลอดเชื้อเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 
1 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130 
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บทนํา 

   

โรคนิวคาสเซิลเปนโรคระบาดท่ีองคการสุขภาพสัตวโลก (World Organization for Animal Health 

หรือ Office International des Epizooties, OIE) ไดกําหนดไวในบัญชีโรคสัตวปกและการติดเชื้อ (Avian diseases 

and infections) ท่ีแพรกระจายโรคอยางรวดเร็ว  เชื้อสาเหตุท่ีกอใหเกิดโรคน้ีคือ ไวรัสนิวคาสเซิล (Newcastle 

disease virus, NDV) ซึ่งจัดอยูในกลุมไวรัส Avian paramyxovirus  (APMV) ท่ีถูกแยกไดจากสัตวปก โดยจําแนก

ออกเปน 12 ซีโรไทป  (APMV-10ถึง012) ไวรัสนิวคาสเซิลทุกสายพันธุจัดอยูในกลุม APMV-1 ท่ีอนุภาคมี                           

เยื่อหุมและภายในบรรจุสารพันธุกรรมชนิด single-stranded0RNA ซึ่งจะถูกแปลรหัสเปนโปรตีนโครงสราง 

(structural protein)  6 ชนิด ไดแก hemagglutinin-neuraminidase (HN), fusion protein (F), matrix or membrane 

protein (M), nucleocapsid protein (NP), nucleocapsid associated protein หรือ phosphoprotein (NAP or P) 

และ large polymerase protein (L) (Das and Kumar, 2015) สัตวปวยท่ีติดเชื้อไวรัสนิวคาสเซิลอาจแสดงอาการ

เฉียบพลันและรุนแรงจนทําใหสัตวตายไดท้ังฝูงภายใน 3-4 วัน หรืออาจไมแสดงอาการปวยใหเห็น และตอง

อาศัยการตรวจวินิจฉัยยืนยันทางหองปฏิบัติการ 

การตรวจวินิจฉัยโรคนิวคาสเซิลทางหองปฏิบัติการทําไดโดยการตรวจเพาะแยกเชื้อไวรัสจาก

อวัยวะท่ีมีรอยโรคในไขไกปลอดเชื้อเฉพาะหรือในเซลลเพาะเล้ียง ซึ่งเปนวิธีท่ียุงยากและใชเวลานาน  และ

การตรวจทางซีรัมวิทยา เชน วิธี Hemagglutination inhibition test (HI) ซึ่งถือเปนวิธีมาตรฐาน แตตองอาศัย

ความชํานาญในการแปลผล และมีโอกาสเกิดผลบวกลวง (false positive)ไดสูง (Czifra et al.,1996; Williams 

et al., 1997; Xu et al., 1997) ปจจุบันจึงไดมีการพัฒนาวิธีตรวจทางซีรัมวิทยาดวยเทคนิค Enzyme-Linked 

Immunosorbent0Assay0 (ELISA) ขึ้นเพื่อใชทดแทนวิธี HI ซึ่งหลายงานวิจัยไดพิสูจนใหเห็นวา ELISA                  

มีความไวและความจําเพาะเทียบเคียงกับวิธี HI นอกจากน้ียังเปนวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็ว สามารถอานผล

ดวยเครื่องอัตโนมัติ  จึงเปนท่ียอมรับและนิยมใชในหองปฏิบัติการท้ังรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นใชเองหรือ              

ชุดทดสอบสําเร็จรูป (Das and Kumar, 2015; Sahle and Burgess, 2002; Greiner and Gardner, 2000; Koch                

et al., 1998; Srinivasan et al., 1992)  เชนเดียวกับการตรวจวินิจฉัยและเฝาระวังการเกิดโรคนิวคาสเซิลใน

ฟารมไกปลอดเชื้อเฉพาะ (specific pathogen-free, SPF, chicken) ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว (สทช.) 

ใชชุดทดสอบสําเร็จรูปท่ีนําเขาจากตางประเทศ แมวาจะสะดวกตอการใชงานแตมีราคาคอนขางสูง                         

ในขณะเดียวกัน สทช. ผลิตไวรัสนิวคาสเซิลเพื่อใชผลิตวัคซีน หากนําไวรัสดังกลาวมาใชเปนแอนติเจน               

เพ่ือตรวจหาแอนติบอดีตอโรคนิวคาสเซิลขึ้นใชเองไดจะเปนการลดตนทุนการนําเขาชุดทดสอบสําเร็จรูป  

ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อใชแอนติเจน whole virus จากกระบวนการผลิตวัคซีนมาพัฒนาวิธี

ทดสอบสําหรับตรวจหาแอนติบอดีตอไวรัสนิวคาสเซิลในฝูงไกปลอดเชื้อเฉพาะดวยเทคนิค indirect  ELISA  
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อุปกรณและวิธีการ 

 

ไวรัสนิวคาสเซิล  

เชื้อไวรัสนิวคาสเซิล สายพันธุลาโซตา ใน allantoic fluid จากไขไกฟกปลอดเชื้อเฉพาะอายุ                

9-10 วัน โดยฉีดเชื้อไวรัสปริมาณ 104 fifty percent embryo infective dose (EID50) เขาทาง allantoic cavity  

ฟองละ 0.1 มิลลิลิตร  บมท่ีตูอุณหภูมิ 37 °C ความชื้น 55-60% นาน 72 ชั่วโมง  

ตัวอยางซีรัม  

ซีรัมไกปลอดเชื้อเฉพาะท่ีไมเคยไดรับเชื้อหรือวัคซีนมากอน จํานวน02000ตัวอยาง ไดรับจาก             

ฝายทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตวปก สทช. เพื่อใชสําหรับคํานวณหาคาจุดตัด (cutoff)  

ซีรัมไกสําหรับทดสอบประเมินประสิทธิภาพ จํานวน 1,015 ตัวอยาง  แบงเปนซีรัมจากฝายทดสอบ

คุณภาพวัคซีนสัตวปก สทช. จํานวน 699 ตัวอยาง กลุมไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ จํานวน                

101 ตัวอยาง  และหองปฏิบัติการไวรัสวิทยา ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันออก จํานวน                

215 ตัวอยาง 

 การเตรียมแอนติเจนไวรัสนิวคาสเซิล 

 นําไวรัสนิวคาสเซิลใน allantoic fluid ไปปนเหว่ียง 7,000 xg ที่อุณหภูมิ 40°C นาน 15 นาที  เก็บ              

สวนใสไปปนเหวี่ยง 98,000 xg ดวยเครื่อง ultracentrifuge1 ท่ีอุณหภูมิ 4 °C นาน 3 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้น

ละลายตะกอนดวย TNE buffer (50 มิลลิโมลาร Tris,100 มิลลิโมลาร NaCl, 1 มิลลิโมลาร EDTA, pH 7.4)  

และเติมในสารละลาย 20-60% (w/v) sucrose gradient ปนเหว่ียงท่ี 98,000 xg อุณหภูมิ 4 °C นาน 3 ชั่วโมง 

30 นาที  จากนั้นเก็บตัวอยางไวรัสท่ีชวงความเขมขน 40-50% sucrose  มาเจือจางดวย TNE buffer และ                  

ปนเหว่ียงอีกครั้งท่ี 98,000 xg ท่ีอุณหภูมิ 4 °C นาน 3 ชั่วโมง 30 นาที ละลายตะกอนท่ีไดดวย 20% glycerol    

ใน TNE buffer  และนําแอนติเจนท่ีไดมาตรวจความบริสุทธ์ิและความจําเพาะของแอนติเจนกับซีรัมไกท่ีให

ผลบวกตอไวรัสนิวคาสเซิลดวยวิธี SDS-PAGE และ Western blotting assay  จากน้ันตรวจวัดปริมาณโปรตีน

ดวย bicinchoninic acid (BCA) protein assay kit2 และเก็บรักษาแอนติเจนท่ี -20 °C  

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยาของ NDV-ELISA ดวยวิธี checkerboard titration 

เจือจางแอนติเจนท่ีความเขมขนระดับตางๆ คือ 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 12 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ใน 

coating buffer (0.05 โมลาร carbonate bicarbonate buffer, pH 9.5) และเติมลงใน ELISA plate3 หลุมละ                 

100 ไมโครลิตร บมท่ีอุณหภูมิ 4 oC ขามคืน ลางเพลตดวย PBST (phosphate buffered saline containing 0.05% 

tween 20, pH 7.2-7.4) 5 ครั้ง  เติม blocking buffer (1% skim milk ใน PBST) ทุกหลุมๆ ละ 200 ไมโครลิตร  
1 Beckman coulter XL-100, USA        2 Thermo Scientific Pierce, USA        3 Costar 3560  ™ 96 well, USA 
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และเติมซีรัมควบคุมท่ีเจือจางแบบ two-fold dilution ดวย blocking buffer ต้ังแต 1:50 ถึง 1:1,600 หลุมละ              

100 ไมโครลิตร บมท่ีอุณหภูมิ 37 oC นาน 1 ชั่วโมง ลางเพลตดวย PBST 5 ครั้ง จากน้ันเติม conjugate (rabbit 

anti-chicken Ig-HRPconjugate)4 เจือจาง 1:6,000 ใน blocking buffer ทุกหลุมๆ ละ 100 ไมโครลิตร บมท่ี

อุณหภูมิ 37 oC นาน 1 ชั่วโมง ลางเพลตดวย  PBST 7 ครั้ง  จากน้ันเติม TMB peroxidese substrate (3,3’,5,5’-

tetramethylbenzidine peroxidese substrate)5 หลุมละ 100 ไมโครลิตร บมท่ีอุณหภูมิ 37  oC ในท่ีมืด นาน 15 นาที 

หยุดปฏิกิริยาดวย TMB stop solution6 ทุกหลุมๆ ละ 100 ไมโครลิตร นําไปอานคาดูดกลืนแสง (Optical density, 

OD) ท่ี 650 นาโนเมตร ดวยเครื่อง ELISA reader7 

การหารอยละสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (%coefficient variation, CV)  

สุมตัวอยางซีรัมท่ีใหผลบวกและผลลบจากชุดทดสอบสําเร็จรูป BioChek® จํานวนอยางละ 5 ตัวอยาง  

ทดสอบดวยวิธี NDV-ELISAโดยทดสอบแตละตัวอยางซ้ํา 8 ครั้งภายในเพลตเดียวกัน (intra-assay)  และทดสอบ

แตละตัวอยางซํ้าท่ีตําแหนงเดียวกันแตตางเพลต (inter-assay) จํานวน 5 เพลต นําคา0OD0ของการทดสอบมา

วิเคราะหเพื่อหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation, SD) และคาสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน  (%CV) 

(Reed et al., 2002)  

การหาคาจุดตัด (cutoff)   

ทดสอบตัวอยางซีรัมไกปลอดเชื้อเฉพาะจํานวน 200  ตัวอยาง ดวยวิธี  NDV-ELISA และนําผล OD 

ท่ี 650 นาโนเมตร มาคํานวณหาคาเฉล่ีย (mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อวิเคราะหคา cutoff 

ของวิธี NDV-ELISA  

การประเมินประสิทธิภาพของวิธี 

1) ตรวจหาแอนติบอดีตอไวรัสนิวคาสเซิลในซีรัมไกดวยวิธี NDV-ELISA 

ทําการเคลือบเพลตดวยแอนติเจนความเขมขนท่ีไดจากการทํา checkerboard titration ใน ELISA plate 

หลุมละ 100 ไมโครลิตร บมท่ีอุณหภูมิ 40oC0ขามคืน ลางเพลตดวย PBST 5 ครั้ง เติม blocking0buffer หลุมละ                    

200 ไมโครลิตร และเติมซีรัมไกทดสอบ (n=1,015) ท่ีความเจือจางเหมาะสม หลุมละ 100 ไมโครลิตร บมท่ี

อุณหภูมิ 37 oC นาน 1 ชั่วโมง ลางเพลตดวย PBST 5 ครั้ง จากน้ันเติม conjugate เจือจาง 1:6,000 ใน blocking 

buffer หลุมๆ ละ 100 ไมโครลิตร บมท่ีอุณหภูมิ 37 oC นาน 1 ชั่วโมง ลางเพลตดวย PBST 7 ครั้ง  จากน้ันเติม 

TMB substrate หลุมละ 100 ไมโครลิตร บมท่ีอุณหภูมิ 370 oC ในท่ีมืด นาน 15 นาที และเติม TMB stop 

solution หลุมละ 100 ไมโครลิตร นําไปอานผลคา OD ท่ี 650 นาโนเมตร ดวยเครื่อง ELISA reader 

 

 

 
4 Sigma, USA  5 KPL®, USA  6 KPL®, USA  7 Tecan, USA  
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OD405 ของควบคุมบวก - OD405 ของควบคุมลบ 

2) ตรวจซีรัมทดสอบดวยชุดทดสอบสําเร็จรูป BioChek® (ตามวิธีแนะนําของผูผลิต)   

เจือจางตัวอยางซีรัม (n=1,015) 1:500 ดวย sample diluent reagent ลงใน ELISA plate สําเร็จรูป บมท่ี

อุณหภูมิหอง นาน 30 นาที ลางเพลตดวย wash buffer 4 ครั้ง และเติม conjugate (anti-chicken IgG alkaline 

phosphatase) บมท่ีอุณหภูมิหอง นาน 30 นาที ลางเพลตดวย wash0buffer040ครั้ง จากน้ันเติม substrate                      

(p-nitrophenyl phosphate, pNPP) บมท่ีอุณหภูมิหอง นาน 15 นาที หยุดปฏิกิริยาดวย stop solution และอานผลคา 

OD ท่ี 405 นาโนเมตร ดวยเครื่อง  ELISA reader และนําผลท่ีวัดไดมาคํานวณหาคา  S/P ratio และตัดสินผลท่ี 

S/P ratio≥0.35 เปนบวก  

S/P ratio  = คาเฉล่ีย OD405 ตัวอยางทดสอบ - OD405 ของควบคุมลบ  

                         

การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหผลทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธี NDV-ELISA และชุดทดสอบสําเร็จรูป  

BioChek® โดยคํานวณหาคาความไว (sensitivity) คาความจําเพาะ (specificity) คาพยากรณผลบวก (positive 

predictive value, PPV) คาพยากรณผลลบ (negative predictive value, NPV) และคาการยอมรับทางสถิติ 

(Kappa value)  

 

ผล 

 

พบวา แอนติเจนไวรัสนิวคาสเซิล ท่ีแยกไดมีความบริสุทธ์ิและเขมขนขึ้น จากการทดสอบ

ความจําเพาะเบ้ืองตนดวยวิธี western blot พบแถบปฏิกิริยาระหวางโปรตีนแอนติเจนกับซีรัมไกติดเชื้อไวรัส

นิวคาสเซิลไดอยางชัดเจน  เม่ือทดสอบหาสภาวะท่ีเหมาะของวิธี NDV-ELISA จากการทํา checkerboard 

titration พบวา ความเขมขนของแอนติเจนท่ี 2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และความเจือจางซีรัม 1:400  เปนปริมาณ

ท่ีเหมาะสมสามารถแยกความแตกตางระหวางซีรัมควบคุมบวกและควบคุมลบไดชัดเจนโดยลดปฏิกิริยาท่ี            

ไมจําเพาะดวย 1% skim milk 

 ในการหารอยละสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของวิธี NDV-ELISA พบวา %CV ของ intra-assay ท่ี

เกิดขึ้นภายในเพลตเดียวกันของซีรัมบวก (n=5) อยูระหวาง 2.88-11.42 และซีรัมลบ (n=5) อยูระหวาง              

3.00-12.30 สําหรับ  %CV ของวิธี inter-assay ท่ีเกิดขึ้นตางเพลต (n=10,  R=5) อยูระหวาง 0.37-13.63  ซึ่ง %CV 

ของท้ัง intra-assay  และ inter-assay  อยูในเกณฑท่ียอมรับได (Jacobson, 1998) ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ผลการตรวจซีรัมควบคุมลบจากไกปลอดเชื ้อเฉพาะจํานวน 200 ตัวอยาง ไดคา mean0OD650 

เทากับ 0.125 และคา SD เทากับ00.06 เมื่อคํานวณหาจุดตัดของวิธี NDV-ELISA พบวาที่ mean OD650+ 

2SD เทากับ 0.25 และท่ี mean OD650+3SD เทากับ 0.32   
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ผลการทดสอบซีรัมจํานวน 1,015 ตัวอยาง ดวยวิธี NDV-ELISA เทียบกับชุดทดสอบสําเร็จรูป 

BioChek® พบวาท่ีจุดตัด OD650≥0.25 มีซีรัมท่ีใหผลบวกตรงกันจํานวน 316 ตัวอยาง ผลลบตรงกัน จํานวน 

662 ตัวอยาง  และซีรัมที่ใหผลบวกตอวิธี NDV-ELISA แตใหผลลบตอชุดทดสอบสําเร็จรูป BioChek® 

จํานวน 37 ตัวอยาง โดยคาความไวเทากับ 100% คาความจําเพาะเทากับ 94.7% ขณะท่ีจุดตัด OD650≥0.32 มี

ซีรัมท่ีใหผลบวกตรงกันจํานวน 316 ตัวอยาง และผลลบตรงกันจํานวน 687 ตัวอยาง โดยซีรัมท่ีใหผลบวกตอ

วิธี NDV-ELISA แตใหผลลบตอชุดทดสอบสําเร็จรูป BioChek® มีจํานวน 12 ตัวอยาง คาความไวเทากับ 

100% คาความจําเพาะเทากับ 94.7%  และผลการยอมรับในทางสถิติ (Kappa value) ของท้ังสองจุดตัดเทากับ 

0.918 และ 0.97 (p value<0.05) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

วิจารณและสรุปผล 

 

การศึกษาครั้ งน้ีได เตรี ยมแอนติเจนจาก whole0virus โดยทําใหบริสุทธ์ิและเขมขนด วยวิ ธี 

ultracentrifugation ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของ Miers et al. (1983) แยกและทําบริสุทธิ์ไวรัสจาก allantoic 

fluid โดยการตกตะกอนดวยสารเคมี พบวาใหผลดีกวาการใช crude antigen  ขณะที่ Sahle และ Burgess 

(2002) แยกไวรัสโดยวิธี ultrafiltration พบวาแอนติเจนท่ีไดมีความจําเพาะสูงกวาแอนติเจนท่ีแยกไดดวยวิธี 

ultracentrifugation  อยางไรก็ตามแอนติเจนท่ีเตรียมใชสําหรับวิธี NDV-ELISA น้ีมีความบริสุทธ์ิและเขมขน

เพียงพอซึ่งสามารถแยกความแตกตางระหวางซีรัมบวกและลบไดอยางชัดเจน  

การตรวจหาแอนติบอดีตอไวรัสนิวคาสเซิลในไกปลอดเชื้อเฉพาะจําเปนตองไดผลท่ีถูกตองและ

แมนยํา การเลือกใชวิธีในการตรวจวินิจฉัยโรคควรคํานึงคาความไวและความจําเพาะเปนสําคัญ  อยางไรก็ตาม

ไมมีวิธีตรวจวินิจฉัยใดท่ีใหความไวและความจําเพาะ 100% อาจเกิดผลบวกลวง (false0positive) และ                    

ผลลบลวง (false negative)ได  จากการทดลองน้ีผูวิจัยเห็นควรเลือกเกณฑในการตัดสินผลบวกและลบของวิธี 

NDV-ELISA เพ่ือใหไดผลลบลวงนอยท่ีสุด เน่ืองจากตองใชตรวจฝูงไกท่ีปลอดจากโรคนิวคาสเซิลท้ังฝูง            

จึงเลือกจุดตัดท่ี OD650+3SD โดยคา0OD650 มากกวาหรือเทากับ 0.32 จะแปลผลเปนบวกหรือตรวจพบ

แอนติบอดีตอไวรัสนิวคาสเซิล  และคา OD650 นอยกวา00.32 จะแปลผลเปนลบหรือตรวจไมพบแอนติบอดีตอ

ไวรัสนิวคาสเซิล0 (รูปท่ี 1) นอกจากน้ีการประเมินประสิทธิภาพของวิธีทดสอบท่ีพัฒนาขึ้นกับชุดทดสอบ

สําเร็จรูป BioChek® พบวาคาความไวของจุดตัดท่ี OD650+2SD และ OD650+3SD เทากับ 100% สามารถจําแนก

ไกทดสอบท่ีมีแอนติบอดีตอไวรัสนิวคาสเซิลไดท้ังหมด สวนคาความจําเพาะของจุดตัดท่ี OD650+3SD  (98.3%) 

ซึ่งสูงกวา OD650+2SD (94.7%) และคาการยอมรับทางสถิติ (kappa value=0.97, p value<0.05) อยูในเกณฑ
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ยอมรับในชวงคา 0.8-0.99 (Viera and Garrett, 2005) ซึ่งใหผลสอดคลองกับชุดทดสอบสําเร็จรูป BioChek® 

จึงสามารถนํามาใชในการตรวจวินิจฉัยในหองปฏิบัติการของฝายทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตวปกได  

การควบคุมระบบฟารมไกปลอดเชื้อเฉพาะของสทช.ใหเปนไปตามมาตรฐานจะตองมีการตรวจโรค              

นิวคาสเซิล เพื่อยืนยันการปลอดโรคในฝูง วิธี NDV-ELISA ท่ีพัฒนาขึ้นน้ีสามารถใชตรวจคัดกรองเบ้ืองตน 

(screening test) หากผลการตรวจซีรัมไกปลอดเชื้อเฉพาะเปนบวก จะตองทําการตรวจซ้ําอีกครั้งดวยวิธีตางๆ 

เชน วิธี HI และวิธีเพาะแยกเชื้อไวรัส เปนตน อยางไรก็ดีแมวิธีท่ีพัฒนาขึ้นจะมุงเนนทดสอบไกปลอดเชื้อ

เฉพาะเปนหลักเพ่ือลดการนําเขาชุดทดสอบสําเร็จรูปจากตางประเทศ แตขอมูลท่ีไดจากงานวิจัยน้ีสามารถ

นําไปประยุกตตรวจหาแอนติบอดีตอไวรัสนิวคาสเซิลในไกทองท่ี หรือพัฒนาตอยอดเปนชุดทดสอบสําเร็จรูป

ท่ีเหมาะสมกับการใชงานในลักษณะอ่ืนตอไป  
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ตารางที่ 1 แสดงคารอยละสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (%CV) ของการทดสอบซ้ําตัวอยางซีรัมท้ังภายใน   

เพลต (intra-assay) และระหวางเพลต (inter-assay)  
 

 
Intra-assay  Inter-assay (R=5) 

Mean OD±SD %CV  Mean OD±SD %CV 

ซีรัมบวก 

(n=5) 

1.76±0.110 

1.260±0.144 

1.83±0.164 

1.72±0.131 

1.99±0.057 

6.30 

11.42 

8.96 

7.61 

2.88 

 1.38±0.03 

1.40±0.12 

1.40±0.09 

1.35±0.05 

1.37±0.04 

2.17 

0.85 

6.42 

0.37 

2.91 

ซีรัมลบ  

(n=5) 

0.10±0.003 

0.13±0.011 

0.15±0.009 

0.13±0.016 

0.12±0.008 

3.00 

8.46 

6.00 

12.30 

6.66 

 0.09±0.007 

0.11±0.015 

0.14±0.009 

0.08±0.001 

0.12±0.008 

7.7 

13.63 

6.42 

1.25 

6.66 

% CV =  (SD/Mean OD)x100 

n คือ จํานวนตัวอยาง  

R คือ จํานวนเพลต 
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ตารางที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพของวิธี NDV-ELISA กับชุดทดสอบสําเร็จรูป BioChek® ในการตรวจหา

แอนติบอดีตอไวรัสนิวคาสเซิลในซีรัมไก  จํานวน 1 ,015  ตัวอยาง โดยคํานวณท่ีจุดตัด 

OD650≥0.25 และ OD650≥0.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BioChek® 

NDV-ELISA  

จุดตัด mean OD650+2SD 

(OD650≥0.25) 

 จุดตัด mean OD650+3SD 

(OD650≥0.32) 

ซีรัมบวก ซีรัมลบ รวม  ซีรัมบวก ซีรัมลบ รวม 

ซีรัมบวก 316 0 316  316 0 316 

ซีรัมลบ 37 662 699  12 687 699 

รวม 353 662 1,015  328 687 1,015 

 

    

% คาความไว (Sensitivity) 100       100 

% คาความจําเพาะ(Specificity) 94.7  98.3 

% คาพยากรณผลบวก 

(% Positive predictive value; PPV) 

89.5 
 

96.3 

% คาพยากรณผลลบ 

(% Negative predictive value; NPV) 

100  100 

 Kappa value (p value<0.05)                  0.918           0.97 
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รูปที่ 1 แสดงการกระจายตัวของกลุมตัวอยางซีรัมไก จํานวน 1,015 ตัวอยางท่ีผานการตรวจดวยวิธี                   

NDV-ELISA โดยใชเกณฑตัดสิน cutoff ท่ี OD650≥0.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมซีรัมผลบวก  

จุดตัดท่ี OD650≥0.32 

จํานวนตัวอยาง 

กลุมซีรัมผลลบ  
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Development of indirect ELISA for the detection of antibodies against 

Newcastle disease virus in specific pathogen-free (SPF) chicken 

 

Areerat Pangpeng1     Saipin Khumsap1 

 

        Abstract 

 

The Newcastle disease virus indirect enzyme linked immunosorbent assay (NDV-ELISA) was 

developed to detect antibodies against Newcastle disease virus in specific pathogen-free (SPF) chicken.    

The antigen was prepared from Newcastle disease virus infected allantoic fluid which obtained from           

the vaccine production process. The whole virus was separated and purified by sucrose density gradient 

ultracentrifugation. The optimal concentration of the antigen was found to be 2 µg/ml when reacted with      

a 1:400 dilution of serum. The method was consistent according to the assessment of intra-assay and 

inter-assay coefficient of variation (CV) which were less than 12.30 and 13.63%, respectively. For an 

evaluation of the NDV-ELISA, the cutoff value between positive and negative was determined based on 

the mean absorbance of negative controls plus 3 standard deviations (mean OD650+3SD). A total of  

1,015 sera were tested by the in-house and the commercial kit in parallel. The results revealed that both 

tests showed close agreement with each other (K=0.97; p value<0.05) and gave relatively high sensitivity 

and specificity at 100 and 98.6%, respectively. Therefore, the NDV-ELISA can be used as a screening 

test for the detection of Newcastle disease virus titer in SPF chicken.  
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