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บทคัดย่อ
วัคซีนไอกรนชนิดไรเซลลที่ผลิตในประเทศไทยมี pertussis toxin เปนองคประกอบหลัก ผูวิจัยจึงได
พัฒนาวิธีการตรวจความแรงตอ pertussis toxin ในวัคซีนโดยวิธี Mouse Immunogenicity Test (MIT) ซึ่งเปน
การตรวจหาปริมาณแอนติบอดีตอ pertussis toxin (anti-PT) โดยฉีดวัคซีนในหนูถีบจักรและนําเลือดที่ไดมา
ตรวจหาปริมาณ anti-PT ดวยเทคนิค ELISA ผลการทดสอบพบวา วิธนี มี้ คี วามจําเพาะ สามารถบอกความแตกตาง
ของปริมาณ anti-PT ระหวางกลุม ทดสอบกับกลุม ควบคุมได โดยกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณ anti-PT
ตอคาการดูดกลืนแสงที่ 450 นาโนเมตรมีความเปนเสนตรงในชวงความเขมขนของ anti-PT ระหวาง 1.95–
4,000.00 mIU/mL ซึ่งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (r2) มากกวา 0.99 ขีดจํากัด
ในการวัดมีคาตํ่าสุดเทากับ 1.95 mIU/mL และคาสูงสุดเทากับ 4,000.00 mIU/mL ชวงคาพิสัยมีคาระหวาง
7.81–500.00 mIU/mL การทดสอบความแมนพบมีคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธอยูระหวาง -2.11–2.37
การทดสอบความเที่ยงมีคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนอยูระหวาง 5.57–11.51 การทดสอบความทนของวิธีตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะตางๆ มีคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน อยูระหวาง 6.47–9.08 จากผลการตรวจสอบ
ความถูกตองของวิธี พบวาขอมูลขางตนอยูในเกณฑที่สากลยอมรับ แสดงใหเห็นวาวิธีที่พัฒนาขึ้นมีความถูกตอง
แมนยําเชือ่ ถือได สามารถใชเปนวิธมี าตรฐานในการตรวจวิเคราะหความแรงโดยตรวจปริมาณ anti-PT ดวยวิธี MIT
เพื่อใชควบคุมคุณภาพดานความแรงวัคซีนของไอกรนชนิดไรเซลลไดอยางเหมาะสม
คําสําคัญ: วัคซีนไอกรนชนิดไรเซลล ปริมาณแอนติบอดีตอ Pertussis toxin indirect ELISA Mouse
Immunogenicity test
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Abstract
Acellular pertussis vaccines are contained pertussis toxin (PT) as a major active substrate
component, which are produced in Thailand. Then, the researchers developed a method for
determination of the anti-PT antibody titer used to control the potency of the vaccine using
mouse immunogenicity test (MIT). The MIT is a non-lethal animal model designed to evaluate
antibody responses in immunized mice to the PT antigen claimed to contribute to vaccine
efﬁcacy by ELISA technique. The validation method showed a good speciﬁcation by separation
of anti-PT antibody titer between vaccine test group and negative control group. The linearity
was found at the range of anti-PT antibody titer from 1.95 to 4000.00 mIU/mL, with the coefﬁcient
of correlation and the coefﬁcient of determination were greater than 0.99. The lower limit of
quantitation was 1.95 mIU/mL and the upper limit of quantitation was 4,000.00 mIU/mL. The
range ranged from 7.81 to 500.00 mIU/mL. The accuracy had the percentage relative error (%RE)
between -2.11 to 2.37%. The precision varied from 5.57 to 11.51 percentage of variance
coefﬁcient (%CV). The method was robust to the test system and analyzers, %CV was 6.47 to
9.08. Based on the validation results, the method demonstrates that the method is reliable
and suitable. It can be used as a standard method for the detection of anti-PT antibody to
effectively control the quality of acellular pertussis vaccine.
Key words: acellular pertussis vaccine, Anti-PT antibody titer, indirect ELISA, mouse
immunogenicity test
บทนํา

วัคซีนไอกรนชนิดไรเซลล (acellular) เปน
วัคซีนทีผ่ ลิตจากสวนสารสกัดเฉพาะบางสวนของตัวเชือ้
ไอกรน ทีส่ ามารถกระตุน ใหรา งกายสรางภูมคิ มุ กันโรค
โดยสวนประกอบของเชือ้ ไอกรนทีม่ รี ายงานนํามาผลิต
วัคซีน ไดแก Pertussis Toxin (PT), Filamentous
Hemagglutinin (FHA), Pertactin (PRN) และ
Fimbrial agglutinogen (FIM) ซึ่งวัคซีนที่ผลิตจาก
แต ล ะบริ ษั ท อาจมี ส  ว นประกอบของเชื้ อ ไอกรน
แตกตางกันได ตั้งแต 2 ถึง 4 สวนประกอบขางตน
แตทั้งนี้วัคซีนไอกรนชนิดไรเซลลจะมี PT และ FHA
เปนสวนประกอบหลัก โดยจะใชรวมกับท็อกซอยด
ของเชื้อคอตีบและบาดทะยักเปนวัคซีนรวมคอตีบบาดทะยัก-ไอกรนชนิดไรเซลล (DTaP) ซึ่งขอดีของ
วัคซีนไอกรนชนิดไรเซลล ทําใหมปี ฏิกริ ยิ าทีไ่ มพงึ ประสงค
นอยกวาวัคซีนเดิมที่เปนวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก68

ไอกรน ชนิดทั้งเซลล (whole cell)(1) PT เดิมนั้น
เรียกวา lymphocytosis-promoting factor เปน
สวนประกอบหลักในกลไกการกอโรคไอกรน และ
มีบทบาทสําคัญในการกระตุนภูมิคุมกัน มีโครงสรางที่
ประกอบดวย 5 subunits คือ S1 ถึง S5 ทีแ่ ตกตางกัน
โดยสวนของ subunit S1 เปน A protomer ซึ่งมี
ขนาดใหญกวา subunits อืน่ และเปนสวนทีอ่ อกฤทธิ์
(active) ทีเ่ ชือ่ มเปน A-B class กับ S5 ของ B oligomer
ที่มี S2, S3 และ S5 อยางละหนึ่งชุด และ S4 สองชุด
(S2-S4-S5-S4-S3) เชือ่ มกัน โดย B oligomer ทําหนาที่
ชวยใหตัว PT จับ (binding) กับ ciliated cell ของ
ทางเดินหายใจ สวน FHA มีโมเลกุลขนาดใหญ 367-kDa
รูป hairpin-shaped เมือ่ เชือ้ เขาสูร ะบบทางเดินหายใจ
สวนบน จะทําหนาที่เกาะกับ ciliated respiratory
epithelium ทําใหตัวเชื้อไอกรนอยูในระบบทางเดิน
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หายใจได(2) เชื้อไอกรนมีการเจริญเติบโตและหลั่ง PT
ซึ่งเปน exotoxin ที่มี Biological activity กระตุน
lymphocytosis และ pancreatic islet cell activity
รวมทัง้ เหนีย่ วนําทําใหไวตอฮีสตามีนออกมา ในการผลิต
วัคซีนของแตละบริษัทจะมีความแตกตางกัน ไดแก
ความหลากหลายของสายพันธุตัวเชื้อไอกรน วิธีที่ใช
ในการผลิต วิธีการทําให PT หมดพิษ (detoxiﬁed)
กลายเปน Pertussis Toxoid (PTxd) และปริมาณ PT
และ FHA ที่ใชผลิตวัคซีน ทําใหวัคซีนมีขอกําหนด
ของผลิตภัณฑตางกัน (product-speciﬁc) สงผลตอ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนที่ผูบริโภค
จะไดรบั การตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพของวัคซีน
ไอกรนชนิดไรเซลลกอนผลิตภัณฑออกสูทองตลอด
จึงเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญและจําเปนที่ตองตรวจ
วิเคราะหยืนยันโดยหองปฏิบัติการภาครัฐ ซึ่งวิธีการ
ตรวจความแรงของวัคซีนทําไดโดยการประเมินการสราง
ภูมิคุมกันหรือแอนติบอดิตอสวนประกอบของเชื้อใน
วัคซีนจากหนูถีบจักรที่ไดรับวัคซีน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบความถูกตองของวิธีตรวจ
วิเคราะหความแรงวัคซีนปองกันโรคไอกรนชนิดไรเซลล
ดวยวิธี Mouse Immunogenicity Test (MIT)
2. เพื่อใชเปนวิธีมาตรฐานในการตรวจสอบ
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประกอบการขึ้นทะเบียนยา
และกอนการจําหนายวัคซีนแตละรุน
ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีการศึกษา
เริม่ จากการตรวจวิเคราะหความแรงหาระดับ
ภูมิคุมกันตอสวน PT ที่มีอยูในวัคซีน โดยทีมวิจัยได
ประสานความรวมมือกับผูผ ลิตวัคซีนในประเทศในการ
พัฒนาวิธตี รวจวิเคราะหสาํ หรับนํามาใชในหองปฏิบตั กิ าร
การควบคุมคุณภาพภาครัฐ โดยวิธีความแรงวัคซีน
ไอกรนชนิดไรเซลล ใชวธิ ี MIT(3) เปนการตรวจหาระดับ
แอนติบอดิตอท็อกซอยด (PTxd) จากซีรั่มหนูถีบจักร
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ที่ถูกฉีดกระตุนดวยวัคซีนไอกรน ชนิดไรเซลล โดยใช
เทคนิค Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
(ELISA) (serology in mice)(4) และไดทาํ การตรวจสอบ
ความถูกตองของวิธีที่พัฒนาขึ้นตามหลักเกณฑของ
ICH Guideline(5) โดยมีรายการศึกษาความเหมาะสม
ของวิธไี ดแก ความเปนเสนตรงและชวงของการวิเคราะห
ความจําเพาะ ขีดจํากัดเชิงปริมาณ ความแมน ความเทีย่ ง
และความทนของวิธี
สารเคมีและสารมาตรฐาน
In-house PT standard for coating ELISA
plate (Bio-net Asia), Secondary antibody: Rabbit
anti-mouse IgG (H+L) HRP conjugate Cat. No.
ab 6728 (Abcam), KPL SureBlue ReserveTM
TMB Microwell Peroxidase Substrate 1-component
(SeraCare), Bovine Serum Albumin (BSA) (Sigma
Aldrich), Sodium chloride (NaCl), Potassium
chloride (KCl), Sodium hydrogen phosphate
(Na2HPO4), Potassium hydrogen phosphate
(K2HPO4), Sodium carbonate (Na2CO3), Sodium
hydrogen carbonate (NaHCO3), Tween 20,
Hydrochloric acid (HCl) 37%, High-Purity water
และ WHO Reference Reagent Bordetella pertussis
anti-serum (mouse) 1RR NIBSC code: 97/642(6)
(WHO Ref. 97/642), วัคซีนไอกรนชนิดไรเซลล
ของผูผลิตในประเทศ
การเตรียมสาร
สารมาตรฐาน
ทําการเจือจาง WHO Ref. 97/642 ดวย
Diluent buffer ใหมีความเขมขนเทากับ 0.5, 0.25,
0.125, 0.0625, 0.0312, 0.0156 และ 0.0078 IU/mL
Coating buffer (pH 9.6)
ชัง่ Na2CO3 นํา้ หนัก 1.59 กรัม และ NaHCO3
นํ้าหนัก 2.93 กรัม ละลายดวย High-Purity water
ปริมาตร 800 mL ปรับ pH ใหมคี า 9.6 ดวย 1N NaOH
หรือ 20% HCl แลวจึงเติม High-Purity water ใหครบ
ปริมาตร 1,000 mL
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pH 7.4

Phosphate buffer saline (10X PBS)

ชั่ง NaCl นํ้าหนัก 80 กรัม, KCl นํ้าหนัก
2 กรัม, Na2HPO4•2H2O นํา้ หนัก 14.4 กรัม, KH2PO4
นํ้าหนัก 2.4 กรัม ละลายดวย High-Purity water
ปริมาตร 800 mL ปรับ pH ใหได 7.4 ดวย 1N NaOH
หรือ 20% HCl แลวจึงเติม High-Purity water
ใหครบปริมาตร 1,000 mL
Washing buffer (Phosphate buffer
saline with the detergent tween 20: (PBST))
ผสม 10X PBS ปริมาตร 200 mL กับ Tween
20 ปริมาตร 1 mL ในขวดแกวใหเขากัน จากนั้นเติม
High-Purity water ใหครบปริมาตร 2,000 mL
Blocking buffer (3% w/v of BSA in PBST)
ชัง่ BSA นํา้ หนัก 3 กรัม แลวนําไปละลายดวย
PBST ปริมาตร 90 mL ใน volumetric ﬂask จน BSA
ละลายหมด จากนัน้ เติม PBST ใหครบปริมาตร 100 mL
Diluent buffer (0.3% v/v of BSA in PBST)
ผสม Blocking buffer (3% w/v of BSA
in PBST) ปริมาตร 100 mL กับ PBST ปริมาตร 900 mL
ในขวดแกวใหเขากัน
Rabbit-anti-mouse IgG HRP conjugate
เจือจาง Rabbit-anti-mouse IgG HRP
conjugate ดวย PBST ในอัตราสวน 1:20,000
1N HCL
ผสม Hydrochloric acid 37% ปริมาตร
20.73 mL กับ High-Purity water ปริมาณ 229.27 mL
ในขวดแกวใหเขากัน
เครื่องมือทดสอบ
Microplate reader รุน inﬁnite F200 Pro
ผลิตภัณฑของ Tecan ประเทศสวิตเซอรแลนด,
Microplate wash: ImmunoWashTM 1575 ผลิตภัณฑ
ของ BIO-RAD ประเทศสหรัฐอเมริกา ตูอบควบคุม
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเชียส (Cº) ผลิตภัณฑของ
memmert ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
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หนูถีบจักร
ใชหนูถีบจักรอายุ 5 สัปดาห กลุมละ 16 ตัว
จํานวน 3 กลุม สําหรับฉีดวัคซีน กลุมที่ 1 ฉีดวัคซีน
ไอกรนชนิดไรเซลลที่ไมตองเจือจาง (undiluted)
เปนกลุม High titer serum กลุม ที่ 2 ฉีดวัคซีนไอกรน
ชนิดไรเซลลความเจือจาง 1:6.25 เปนกลุม Medium
titer serum และกลุม ที่ 3 ฉีดวัคซีนไอกรนชนิดไรเซลล
ความเจือจาง 1:15.625 เปนกลุม Low titer serum
และใชหนูถีบจักร กลุมละ 10 ตัว จํานวน 1 กลุม
ฉีดดวยตัวทําละลาย เปนกลุม ควบคุม (Normal mouse
serum) โดยฉีดเขาชองทอง (Intraperitoneal)
ตัวละ 0.5 mL หลังจากฉีดกระตุนภูมิคุมกันเปนเวลา
35 วัน ทําการเจาะเลือดจากหัวใจปริมาณตัวละ 1 mL
นําเลือดมาปน แยกซีรมั่ แตละกลุม เก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ -30ºC
เพื่อรอการนําไปวิเคราะห
การทดสอบ
เจือจาง In-house PT standard for coating
ELISA plate ใหไดความเข็มขน 1.5 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร (µg/mL) ดวย Coating buffer ใสลง 96
well plate หลุมละ 100 ไมโครลิตร (µL) นําไปบม
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2–8ºC ไวขา มคืน ลาง plate ดวย Washing
buffer 400 µL สามครั้ง ใสสารละลาย Blocking
buffer หลุมละ 150 µL นําไปบมที่อุณหภูมิ 37±2ºC
เปนระยะเวลา 1 ชัว่ โมง ลาง plate แลวใสสารมาตรฐาน
(anti-PT antibody, WHO Ref. 97/642) ที่เตรียมไว
ซีรั่มจากหนูกลุม High titer serum, Medium titer
serum, Low titer serum และกลุมควบคุมหลุมละ
100 µL นําไปบม ที่อุณหภูมิ 37±2ºC เปนระยะเวลา
1 ชัว่ โมง ลาง plate แลวเติม Rabbit-anti-mouse IgG
(H+L) HRP conjugate 100 µL ตอหลุม นําไปบม
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37±2ºC เปนระยะเวลา 1 ชัว่ โมง ลาง plate
แลวใส 3,3', 5, 5' - tetramethylbenzidine (TMB)
peroxidase substrate (ready to use) 100 µL
ตอหลุม ทําใหเกิดสีนาํ้ เงิน จับเวลา 3 นาที แลวใสเติม
1N HCL 100 µL ตอหลุมเพือ่ หยุดปฏิกริ ยิ า (ดังรูปที่ 1)
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เสร็จแลวนําไปอานดวย เครื่อง Microplate reader
ทีค่ วามยาวคลืน่ 450 นาโนเมตร คาแอนติบอดิทอี่ า นได
ถูกนํามาคํานวณคาเฉลีย่ (Average) และความแปรปรวน
ใน Excel

รูปที่ 1 ขั้นตอนวิธีทดสอบ Indirect ELISA
การทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห
(method of validation)
ความเปนเสนตรง (linearity) : คุณสมบัติ
ทีบ่ อกวาสัญญานของเครือ่ งมือวัดแปรเปลีย่ นเปนสัดสวน
โดยตรงกับความเขมขนของสารที่กําลังศึกษา
ทําการเจือจางสารมาตรฐาน WHO Ref.
97/642 ดวย diluent buffer จากความเขมขน 34000
มิลลิอินเตอรเนชั่นแนลยูนิตตอมิลลิลิตร (mIU/mL)
เปน 4,000 mIU/mL แลวเจือจางแบบ two folds
serial dilution เปน 2,000, 1,000, 500, 250, 125,
62.5, 31.25, 15.62, 7.81, 3.90, 1.95 mIU/mL
ตามลําดับ และทําซํา้ ทัง้ หมดรวม 6 ซํา้ ตอความเขมขน
นําไปทดสอบ Indirect PT ELISA โดยใช ﬁve parameter
model และวิเคราะหขอ มูลโดย software ของเครือ่ ง
อาน ELISA ประเมินความสัมพันธระหวางความเขมขน
แอนติบอดิกบั คาการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 450
นาโนเมตร (nm) โดยใชความสมรูปคาสัมประสิทธิ์
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563

สหสัมพันธ (goodness of ﬁt with a coefﬁcient of
correlation: r) ตองมีคา มากกวา 0.95 และความสัมพันธ
เชิงเสนตรงระหวางคาความเขมขนแอนติบอดิจริงกับ
คาความเขมขนแอนติบอดิทวี่ ดั ไดโดยใชคา สัมประสิทธิ์
แสดงการตัดสินใจ (coefﬁcient of determination: r2)
ตองมีคามากกวา 0.95
ขีดจํากัดในการวัดเชิงปริมาณ (Limit of
Quantitation: LOQ) : ระดับความเขมขนตํา่ สุดและ
ระดับความเขมขนสูงสุดของสารที่วิธีจะตรวจพบได
จากการทดสอบความเปนเสนตรง สามารถ
อานคาตํา่ ของขีดจํากัดในการวัดเชิงปริมาณ (the Lower
Limit of Quantiﬁcation: LLOQ) และคาสูงของ
ขีดจํากัดในการวัดเชิงปริมาณ (the Upper Limit of
Quantiﬁcation: ULOQ) โดยพิจารณาจากความเขมขน
ของแอนติบอดิทตี่ าํ่ สุดและความเขมขนของแอนติบอดิ
ที่สูงสุด คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefﬁcient
of Variance: CV) ไมเกิน 20% และคาความคลาดเคลือ่ น
สัมพัทธ (Relative error: RE) ของความเขมขน
แอนติบอดิมาตรฐานอยูระหวาง 80 ถึง 120% (20%
Relative error)
คํานวณไดจาก RE = [BC-NC]/NC
โดย BC (Back calculation anti-PT
antibody concentration: IU/mL) = ความเขมขน
ของตัวอยางที่ไดจากการตรวจวิเคราะห
NC (Nominal concentration: IU/mL) =
ความเขมขนสารมาตรฐาน
พิสยั (range) : ชวงของการใชงาน ชวงของ
ความเขมขนทีว่ ธิ ตี รวจวัดสารทีก่ าํ ลังศึกษาได คือ ชวง
ระดับความเขมขนสูงสุดและตํ่าสุดที่วิธีวิเคราะหนั้น
มีคา linearity, precision และ accuracy อยูใ นเกณฑ
กําหนด
จากการทดสอบความเปนเสนตรงและขีดจํากัด
ในการวัดเชิงปริมาณ สามารถเลือกพิสยั ชวงทีเ่ หมาะสม
โดยพิจารณาจากความเขมขนของแอนติบอดิที่มีคา
อยูร ะหวาง LLOQ และ ULOQ มีจาํ นวนคาความเขมขน
ของสารมาตรฐานอยางนอย 6 คา โดยคาสัมประสิทธิ์
ความแปรปรวน (CV) ไมเกิน 15% และคาความ
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คลาดเคลือ่ นสัมพัทธ (RE) ของความเขมขนแอนติบอดิ
มาตรฐานอยูระหวาง ±15%
ความจําเพาะ (speciﬁcity) : คุณสมบัติ
ทีบ่ อกวาวิธจี ะไมตอบสนองตอสารอืน่ ทีไ่ มใชสารทีก่ าํ ลัง
ศึกษา ทดสอบหาคา Anti-PT antibody จํานวน
หกกลุม
กลุมที่ 1 เปนซีรั่มหนูถีบจักร High titer
ความเจือจาง 1X, 4X, 16X, 64X, 256X, 1024X,
4096X และ 16384X
กลุมที่ 2 เปนซีรมั่ หนูถบี จักร Medium titer
ความเจือจาง 1X, 4X, 16X, 64X, 256X, 1024X,
4096X และ 16384X
กลุมที่ 3 เปนซีร่ัมหนูถีบจักร Low titer
ความเจือจาง 1X, 4X, 16X, 64X, 256X, 1024X,
4096X และ 16384X
กลุม ที่ 4 เปนซีรมั่ หนูถบี จักร Normal mouse
serum ความเจือจาง 1X, 4X, 16X, 64X, 256X,
1024X, 4096X และ 16384X
กลุม ที่ 5 เปน Diluent buffer ความเจือจาง
1X, 4X, 16X, 64X, 256X, 1024X, 4096X และ
16384X
กลุมที่ 6 เปนสารมาตรฐาน WHO Ref.
97/642 ความเจือจาง 64X, 256X, 1024X, 4096X
และ 16384X
นําคาดูดกลืนแสง (Absorbance: OD)
แตละความเจือจางมาประเมินความสัมพันธระหวาง
Signal to noise (S/N) ratio กับ Serum dilution
ซึ่งจะแสดงความแตกตางกันระหวางกลุม โดยซีรั่ม
หนู ถี บ จั ก รที่ ถู ก ฉี ด กระตุ  น ด ว ยวั ค ซี น ควรแสดง
response ในระดับสูง ในขณะที่กลุมควบคุมแสดง
response ในระดับตํ่า และไมควรพบ response
ใน Diluent buffer
ความแมนยํา (accuracy) : คุณสมบัตทิ บี่ อก
ความใกลเคียงของคาทีว่ เิ คราะหไดดว ยวิธกี บั คาอางอิง
ทําการเจือจาง WHO Ref. 97/642 ดวย
diluent buffer จากความเขมขน 34000 mIU/mL
เปน 500 mIU/mL แลวเจือจางแบบ two folds
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serial dilution เปน 250, 125, 62.5, 31.25, 15.62,
7.81 mIU/mL ตามลําดับ และทําสองซํา้ ตอความเขมขน
จํานวนสามการทดสอบ นําผลการทดสอบ มาคํานวณ
คาความคลาดเคลือ่ นสัมพัทธ (%RE) ของความเขมขน
แอนติบอดิมาตรฐาน ตองมีคาอยูระหวาง ±20%
การทดสอบความเที่ยงตรง (precision) :
คุณสมบัตทิ บี่ อกการกระจายของคาแตละคาทีว่ เิ คราะห
ไดรอบๆ คาเฉลี่ย
การวิเคราะหซาํ้ ในวันเดียวกัน (repeatability)
ทําการทดสอบคา Anti-PT antibody titer
ในตัวอยางซีรั่มหนูถีบจักรกลุม High titer group,
Medium titer group, Low titer group และ Normal
mouse serum โดยทดสอบในวันและเวลาเดียวกัน
อยางนอยจํานวนสามการทดสอบ จากนัน้ นําคาทีไ่ ดมา
คํานวณคาสัมประสิทธิค์ วามแปรปรวน (CV) ซึง่ จะตอง
มีคาไมเกิน 20%
การวิเคราะหซาํ้ ตางวัน (reproducibility)
ทําการทดสอบคา Anti-PT antibody titer
ในตัวอยางซีรั่มหนูถีบจักรกลุม High titer group,
Medium titer group, Low titer group และ
Normal mouse serum โดยทดสอบตางวันและเวลากัน
อยางนอยสามครัง้ ๆ ละหนึง่ การทดสอบ จากนัน้ นําคา
ที่ไดมาคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV)
ซึ่งจะตองมีคาไมเกิน 20%
ความทนของวิธี (robustness) : คุณสมบัติ
ที่บอกความทนของวิธีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เบี่ยงเบนสภาวะบางประการไปจากที่กําหนดไว หรือ
หมายถึงคุณสมบัติที่บอกระดับความเที่ยงของผล
วิเคราะหที่ไดจากการทําซํ้าภายใตผูวิเคราะหหรือ
สภาวะที่เปลี่ยนไป
ผูว เิ คราะห 2 คน ทําการทดสอบคา Anti-PT
antibody titer ในตัวอยางซีรมั่ กลุม High titer group,
Medium titer group, Low titer group และ Normal
mouse serum โดยทดสอบคนละสามการทดสอบ
นําผลที่ไดจากทั้งสองคนมาคํานวณคาสัมประสิทธิ์
ความแปรปรวน (CV) กําหนดเกณฑยอมรับไว ไมเกิน
20%
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ผลการศึกษา
การทดสอบความเปนเสนตรง (linearity)
ผลการทดสอบความเปนเสนตรงโดยใชสาร
มาตรฐาน WHO Ref. 97/642 ที่ความเขมขน 4,000,
2,000, 1,000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25, 15.62,
7.81, 3.90, 1.95 mIU/mL จํานวน 6 ซํา้ ตอความเขมขน

จากขอมูล (ดังตารางที่ 1 และ ดังรูปที่ 2) พบวา
มีคา goodness of fit with a coefficient of
correlation (r) เฉลี่ยเทากับ 0.99993 และมีคา
a coefficient of determination (r2) เทากับ
0.99987 ดังรูปที่ 3

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความเปนเสนตรงดวยเทคนิค Indirect PT ELISA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4,000.00
2,000.00
1,000.00
500.00
250.00
125.00
62.50
31.25
15.63
7.81
3.91
1.95

3,968.60 3,765.30 3,785.00 3,753.30 3,832.40 4,071.30
2,023.50 2,272.20 2,125.10 2,072.10 2,068.70 1,996.60
991.17 921.78 1035.00 1077.10 1017.40 965.30
505.00 501.09 473.00 471.63 488.69 514.92
248.90 256.79 247.78 243.68 248.32 249.71
122.32 123.84 129.83 129.36 126.99 124.95
64.80
61.49
61.75
63.49
62.51
61.16
31.54
32.27
31.30
31.37
32.13
32.10
15.12
15.04
15.17
14.55
14.53
15.51
7.44
7.75
7.92
7.71
7.82
8.05
3.85
4.45
3.91
3.94
3.77
3.63
2.20
1.66
2.05
2.25
2.24
2.00

3,862.65
2,093.03
1001.29
492.39
249.20
126.22
62.54
31.78
14.99
7.78
3.93
2.07

128.95
98.28
54.52
17.68
4.27
3.03
1.39
0.43
0.38
0.21
0.28
0.23

3.34
4.70
5.45
3.59
1.71
2.40
2.22
1.36
2.52
2.65
7.11
10.92

-3.43
4.65
0.13
-1.52
-0.32
0.97
0.06
1.71
-4.13
-0.38
0.39
6.02

Indirect PT ELISA standard plot

รูปที่ 2 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของ Anti-PT กับคาการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 450 nm (Linear
Relationship of Indirect PT ELISA)
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563
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รูปที่ 3 ความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวาง nominal anti-PT antibody concentration (NC) แกน Y กับคา
back calculated concentration (BC) แกน X
ขีดจํากัดในการวัดเชิงปริมาณ (Limit of
Quantitation: LOQ)
คา the lower limit of quantiﬁcation
(LLOQ) และ the upper limit of quantiﬁcation
(ULOQ) พิจารณาขีดจํากัดตํา่ สุดในการวัดเชิงปริมาณ
(LLOQ) และขีดจํากัดสูงสุดในการวัดเชิงปริมาณ (ULOQ)
จากขอมูลตารางที่ 1 คา LLOQ และคา ULOQ เทากับ
1.95 mIU/mL (%CV = 10.92, %RE = 6.02) และ
4000 mIU/mL (%CV = 3.34, %RE = -3.43)
ตามลําดับ
พิสัย (range)
จากการทดสอบความเปนเสนตรงและขีดจํากัด
ในการวัดเชิงปริมาณ สามารถเลือกพิสยั ชวงทีเ่ หมาะสม
โดยพิจารณาพิสยั จากความเขมขนของแอนติบอดิทมี่ คี า
อยูระหวาง LLOQ และ ULOQ จากขอมูลตารางที่ 1
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ไดคา ความเขมขนของสารมาตรฐาน 7 คา คือแอนติบอดิ
ความเขมขนที่ 7.81, 15.63, 31.25, 62.50, 125, 250
และ 500 mIU/mL โดยมี %CV เทากับ 2.65, 2.52,
1.36, 2.22, 2.40, 1.71 และ 3.59 ตามลําดับ และ
มีคา %RE เทากับ -0.38, -4.13, 1.71, 0.06, 0.97,
-0.32 และ -1.52 ตามลําดับ
ความจําเพาะ (speciﬁcity)
ผลการทดสอบหาคา Anti-PT antibody
ซีรั่มหนูถีบจักรที่ถูกฉีดกระตุนดวยวัคซีน (High titer
group, Medium titer group, Low titer group)
พบวาความสัมพันธระหวาง S/N ratio กับ Anti-PT
antibody ใน Serum dilution แสดง response
ในระดับที่สูงกวาซีรั่มหนูถีบจักรกลุมควบคุมอยาง
ชัดเจน และไมพบ response ใน diluent buffer
ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวาง S/N ration กับ Anti-PT antibody ในSerum dilution
การทดสอบความแมนยํา (accuracy)
ผลการทดสอบ WHO Ref. 97/642
ความเขมขน 7.81, 15.63, 31.25, 62.50, 125, 250
และ 500 mIU/mL จํานวน 3 การทดสอบ แสดงคา

%RE ของ Anti-PT antibody เทากับ -1.19, 2.37,
-1.89, 0.09, 2.10, -2.11, และ 0.14 ตามลําดับ
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คา Relative Error (RE) ในการทดสอบความแมนยําของวิธี

7.81
15.63
31.25
62.50
125.00
250.00
500.00

7.56
16.53
30.04
62.93
126.65
247.47
502.34

7.81
15.77
30.68
62.75
129.55
238.83
513.56

7.79
15.70
31.26
61.98
126.66
247.84
486.24

การทดสอบความเที่ยง (precision)
การวิเคราะหซาํ้ ในวันเดียวกัน (repeatability)
จากการทดสอบคา Anti-PT antibody titer
ในตัวอยางซีรั่มกลุม High titer, Medium titer,
วารสารอาหารและยา ฉบับเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563

7.72
16.00
30.66
62.56
127.62
244.71
500.71

0.14
0.46
0.61
0.51
1.67
5.10
13.73

1.82
2.90
2.00
0.81
1.31
2.08
2.74

-1.19
2.37
-1.89
0.09
2.10
-2.11
0.14

Low titer และกลุมควบคุม ในวันและเวลาเดียวกัน
อยางนอยจํานวนสามการทดสอบ ได %CV เทากับ
5.57, 11.51, 7.81 และ 4.46 ตามลําดับ
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การวิเคราะหซาํ้ ตางวัน (reproducibility)
จากการทดสอบคา Anti-PT antibody titer
ในตัวอยางซีรั่มกลุม High titer, Medium titer,
Low titer และกลุมควบคุม ตางวัน และเวลากัน
จํานวนสามการทดสอบ ได %CV เทากับ 10.97, 7.53,
8.77 และ 17.23 ตามลําดับ
การทดสอบความทนของวิธี (robustness)
ผลการทดสอบจากผูวิเคราะหสองคน ไดคา
Anti-PT antibody titer ในตัวอยางซีรั่มกลุม High
titer, Medium titer, Low titer และกลุมควบคุม
คนละสามการทดสอบ ไดคา %CV เทากับ 7.62,
6.47, 9.08 และ 18.93 ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากผลการทดสอบในทุกพารามิเตอรมีผล
เปนไปตามเกณฑกําหนดของแตละพารามิเตอรแสดง
ใหเห็นวา วิธตี รวจวิเคราะหความแรงวัคซีนปองกันโรค
ไอกรนชนิดไรเซลลดว ยวิธี Mouse Immunogenicity
Test (MIT) ที่ไดพัฒนาขึ้นนี้มีความถูกตองเหมาะสม
สามารถนํามาใชควบคุมคุณภาพความแรงวัคซีนปองกัน
โรคไอกรนชนิดไรเซลล โดยใชเทคนิค indirect ELISA
ในการตรวจประเมินระดับความเขมขนของแอนติบอดี
ในซีรั่มหนูถีบจักรที่ไดรับการฉีดกระตุนภูมิคุมกันดวย
วัคซีนปองกันโรคไอกรนชนิดไรเซลลที่มี PT เปน
สวนประกอบ เปนวิธที มี่ คี วามจําเพาะและความแมนยํา
สามารถจําแนกระดับความเขมขนของแอนติบอดี
ในซีรั่มหนูถีบจักรโดยผลการทดสอบความจําเพาะ
แสดงใหเห็นวาระดับความเขมขนของแอนติบอดิในซีรมั่
หนูถีบจักรที่ไดรับการกระตุนดวยวัคซีนสูงกวาในซีรั่ม
หนูถีบจักรที่ไดรับการฉีดดวยตัวทําละลาย
ผูวิจัยใช วิธี MIT เปนวิธีทาง serological
หาคาระดับความเขมขนของแอนติบอดิตามขอกําหนด
ของตํารายายุโรป(4) ซึ่งเปนวิธีเดียวกับผูผลิตวัคซีน
Tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid,
Recombinant acellular pertussis vaccine (Tdap)
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โดยวัคซีนปองกันโรคไอกรนชนิดไรเซลลที่นํามารวม
เปนวัคซีนรวมนี้ ผลิตในประเทศ เปนชนิดรีคอมบิแนนท
ซึ่งเปนวัคซีนปองกันโรคไอกรนชนิดไรเซลลตัวแรก
ที่ไดพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทย การควบคุมคุณภาพ
วัคซีนปองกันโรคไอกรนชนิดไรเซลลดานความแรง
ใชวิธี MIT เนื่องจากเปนวิธีที่จําเพาะตอผลิตภัณฑ
โดยผูว จิ ยั และผูผ ลิตวัคซีนใชสารมาตรฐานชนิดเดียวกัน
ใชสัตวทดลองคือหนูถีบจักรที่มีสายพันธุ และแหลง
ขยายพันธุสัตวทดลองมาจากแหลงเดียวกัน ปจจัย
สิง่ แวดลอมของการทดสอบคลายกัน สงผลใหลดปญหา
การตัดสินผลในกรณีใชวิธีตรวจวิเคราะหตางกัน
ผลการวิจัยที่ไดมีความสอดคลองเปนไปในแนวทาง
เดียวกันกับผลการตรวจสอบความถูกตองของวิธีจาก
ผูผลิต สวนความตางกันระหวางผูผลิตกับผูวิจัยคือ
จํานวนระดับความเจือจางของวัคซีนที่นําไปกระตุน
ภูมิคุมกันในหนูถีบจักร โดยผูผลิตวัคซีนใชการกระตุน
ระดับภูมิคุมในหนูถีบจักรจํานวนสี่ความเจือจาง (1:1,
1:2.5, 1:6.25 และ 1:15.625) สวนทางผูวิจัยใชวัคซีน
กระตุน ระดับภูมคิ มุ ในหนูถบี จักรจํานวนสามความเจือจาง
(1:1, 1:6.25 และ 1:15.625) แตใชความเจือจาง
ความเขมขนหัวและทาย คือ 1:1 และ 1:15.625
เชนเดียวกันกับทางผูผลิต เนื่องจากขอจํากัดทาง
จํานวนสัตวทดลอง บุคลากร และงบประมาณที่ใชใน
การทดสอบ รวมทัง้ ขอกําหนดขององคการอนามัยโลก
ที่ระบุไววาสามารถใชความเจือจางที่เหมาะสมหนึ่ง
ความเจือจางในการทดสอบ(3) โดยยังคงใหความเชือ่ มัน่
เชนเดิม
การศึ ก ษาความถู ก ต อ งของวิ ธี วิ เ คราะห
ความแรงตอ PT ในวัคซีนปองกันโรคไอกรนชนิดไรเซลล
ดวยวิธี Mouse Immunogenicity test นี้สามารถ
นําไปเปนแนวทางพัฒนาความถูกตองของวิธวี เิ คราะห
ความแรงตอแอนติเจนอื่นในวัคซีนปองกันโรคไอกรน
ชนิดไรเซลลได รวมถึงการนําไปประยุกตใชสําหรับ
การตรวจวิเคราะหหาระดับภูมคุม กันจากวัคซีนชนิดอืน่
หรือระดับภูมิคุมกันจากมนุษยที่ไดรับวัคซีนชนิดตางๆ
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สรุปผล
วิธกี ารตรวจวิเคราะหความแรงวัคซีนปองกัน
โรคไอกรนชนิดไรเซลล (Anti-PT antibody titer
determination) ดวยวิธี Mouse Immunogenicity
Test (MIT) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีส้ ามารถตรวจวิเคราะหปริมาณ
Antibody ตอ PT ในวัคซีนปองกันโรคไอกรนชนิด
ไรเซลลไดอยางเหมาะสม สามารถใชทดสอบเพือ่ ประกอบ
การขึน้ ทะเบียนตํารับยาและการขอรับรองรุน การผลิต
กอนที่วัคซีนจะจําหนาย เมื่อนํามาทดสอบความแรง
(Anti-PT antibody titer determination) วัคซีน TdaP
ทีผ่ ลิตในประเทศป พ.ศ. 2559, 2560, 2561 และ 2562
มีคา ความแรงเปนไปตามขอกําหนดเชนเดียวกับผลของ
ผูผลิต และขอมูลที่ไดเปนประโยชนยืนยันคุณภาพ
วัคซีน TdaP ที่ผลิตในประเทศไทย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย
กระทรวงสาธารณสุข ทีเ่ ปนผูส นับสนุนงบประมาณ และ
ขอขอบคุณ บริษทั ไบโอเนท เอเชีย จํากัด ในการจัดหา
Antigen-PT และขอแนะนํา
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