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ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดผานกระตายสเตรนไชนา
เมื่อใชซีรัมกระตายที่ฉีดเชื้อ 5%ในการรักษาความคงตัวของไวรัส
ฤทธิล์ ือชัย ปูส ูงเนิน* กัญญา สุวินทรากร
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130
*
ผูเขียนรับผิดชอบ โทรศัพท 044-311476 โทรสาร 044-315931 e-mail : Ritluechai56@yahoo.com

________________________
บทคัดยอ
ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาตสุกร ชนิดผานกระตาย สเตรนไชนา โดยใชซีรัมกระตายที่
ฉีดเชื้อเปนสวนผสมของวัคซีน 5% ในการรักษาความคงตัวไวรัสเปรียบเทียบกับวัคซีนที่ใชในปจจุบันซึ่งมี
ซีรัมกระตายที่ฉีดเชื้อเปนสวนผสมของวัคซีน 10% โดยเตรียมวัคซีนอหิวาตสุกรอยางละ 2 ชุด แลวทดสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพของวัคซีนตามเกณฑมาตรฐานคือ คุณลักษณะและคุณสมบัติการละลายของ
วัคซีน ความเปนสุญญากาศ ปริมาณความชื้น การปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย ความปลอดภัยและความคุม
โรค 50% ผลการทดสอบพบวาวัคซีนที่มีซีรัมกระตายที่ฉีดเชื้อเปนสวนผสมของวัคซีน 5% และ10% มี
คุณภาพและประสิทธิภาพผานเกณฑมาตรฐาน แตความคุมโรค 50% ของวัคซีนที่มีซีรัมกระตายที่ฉีดเชื้อ
5% จะต่ํากวาวัคซีนที่มีซีรัมกระตายที่ฉีดเชื้อ 10% 0.5-1 log
คําสําคัญ : วัคซีนอหิวาตสกุ รชนิดผานกระตาย สเตรนไชนา ซีรัมกระตายที่ฉีดเชื้อ 5%
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บทนํา
โรคอหิวาตสุกร (classical swine fever) เปนโรคระบาดเฉพาะสุกรที่รายแรง เกิดจากเชื้อไวรัสใน
กลุม pestivirus ซึ่งเปนกลุมเดียวกับโรค bovine viral diarrhea ในโคและ border disease ในแกะซึ่งมี
คุณสมบัติทางดาน antigenic ใกลเคียงกัน โรคนี้รักษาไมไดผลตองควบคุมโรคโดยการปองกันซึ่งการฉีด
วัคซีนอหิวาตสุกรเปนวิธีหนึ่ง ในประเทศไทยมีการระบาดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493 และเปนปแรกที่กรม
ปศุสัตวไดผลิตวัคซีนซึ่งเปนวัคซีนเชื้อตายชนิด crystal violet (Kongsmak., 1980) ที่ใหภูมิคุมกันชาและ
หมดเร็ว จึงปรับปรุงเปนผลิตวัคซีนเชื้อเปนสเตรน SFA แตสุกรมีปฏิกิริยาหลังฉีด ตองฉีด hyperimmune
serum ควบคูไปดวย ตอมาในป พ.ศ. 2518 ไดเชื้อไวรัสวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดผานกระตายสเตรนไชนา
(lapinized swine fever, China strain) จากประเทศฮังการี ไดทดลองใชผลิตวัคซีนพบวาเปนวัคซีนที่มี
ความปลอดภัยสูง ไมมีปฏิกิริยาภายหลังฉีด ไวรัสไมแพรไปยังตัวอื่น ใหความคุมโรคไดเร็วเพียง 5 วัน
ภายหลังฉีดวัคซีน (ฉาย, 2529) และภูมิคุมกันอยูไดนานกวา 1 ป กรมปศุสัตวจึงไดผลิตวัคซีนสเตรนไชนา
ตั้งแต พ.ศ. 2519 จนถึงปจจุบัน
การผลิ ตวั ค ซีน อหิ ว าต สุก รชนิ ดผ า นกระตา ยสเตรนไชนา ทํ า การเพิ่ ม ปริม าณไวรัสวั คซี น ใน
กระต า ยนาน 3 วั น จึ ง ทํ า การเก็ บ ไวรั ส วั ค ซี น (harvest) โดยการเจาะเลื อ ดจากนั้ น เก็ บ ม า มและต อ ม
น้ําเหลืองมีเซนเทอริค (mesenteric lymph node, MLN) และเลือด (ถาเขยาใหเม็ดเลือดแตกเรียก
defibrinated blood แตถาปลอยใหเลือดแข็งตัวแลวเก็บสวนใสซึ่งเรียก infected rabbit serum ,IRS) จาก
การทํา virus titration พบวามามและตอมน้ําเหลืองมีไวรัสวัคซีนสูงกวาอวัยวะอื่นคือ มี titre 105/มล. สวน
defibrinated blood มี titre 102.7/มล. (Lin et al., 1963) สําหรับ media ที่ใชเพื่อทําแหงและไดผลดีไดแก
ซีรัมมา (horse serum, HS) ซีรัมกระตายปกติและ IRS ในการรักษาไวรัสวัคซีนที่มีชีวิตระหวางทําแหงและ
เก็บรักษา (Lin and Lee., 1981)
สวนผสมวัคซีนอหิวาต สุกรสเตรนไชนาของกรมปศุสัตวจากเดิม ที่ใชม ามและMLN
4%
defibrinated blood 75% ยาปฏิชีวนะ (antibiotic, AB) 1% และเพิ่มสารคงตัว (stabilizer) จนครบ 100%
(สละ, 2529) เมื่อทําแหงแลวนําไปใชปรากฏวาวัคซีนละลายยากมากเพราะมีสวนผสมของเม็ดเลือดแดง
ฉายและกัญญา (2529ก) จึงทดลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวนผสมของวัคซีน พบวามี 3 สูตรที่ละลายได
งายมีความปลอดภัยและใหความคุมโรคตามมาตรฐาน (กองผลิตชีวภัณฑ, 2530)คือ ทั้ง 3 สูตรมีสวนผสม
ที่เทากันไดแก มามและMLN 1 สวน stabilizer 20 สวน AB 1% ที่ตางคือซีรัม สูตรแรกมี HS 10 สวน สูตร
ที่สองมี IRS 10 สวน และสูตรที่สามมี HS 4 สวน และ IRS 5 สวน ซึ่งในสูตรแรกถึงแมไมมี IRS ก็สามารถ
ใหความคุมตามมาตรฐาน ตอมาฉายและกัญญา(2529ข) ไดทดลองลดสวนผสมของวัคซีน เนื่องจาก
ขณะนั้นใชสวนผสมมามและMLN ไมนอยกวา 3% วัคซีนมีปริมาณไวรัสวัคซีน 104..5PD50/โดส ซึ่งสูงกวา
มาตรฐานคือ 102PD50/โดสมาก จึงไดลดสวนของมามและMLN โดยทดลอง 5 สูตรคือใช 3% 2.5% 2%
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1.5% และ 1% ตามลําดับ โดยทั้ง 5 สูตรมี IRS 10% AB 1% เทากัน และเติม stabilizer จนครบ 100% ซึ่ง
ทุกสูตรใหความปลอดภัยและความคุมโรคเมื่อใหขนาดต่ํากวากําหนด 100 เทา ตอมาในป 2526 การผลิต
วัคซีนอหิวาตสุกรของกรมปศุสัตวไดเลือกใชสูตรมามและMLN 2% IRS 10% AB 1% และ stabilizer 87%
(กองผลิตชีวภัณฑ, 2530) จนถึงปจจุบัน แตในบางครั้งประสบปญหามี IRS ไมเพียงพอและจากการผลิต
วัคซีนอหิวาตสุกรชนิดเซลลเพาะเลี้ยงสเตรน WPE-/Th (วาสนาและคณะ, 2545)โดยใชซีรัมลูกโค 5% ใน
การรักษาความคงตัวของไวรัสซึ่งไดวัคซีนที่มีคุณภาพมาตรฐานเชนกัน
การทดลองนี้เพื่อศึกษาวาเมื่อลดปริมาณ IRS เปน 5% จะมีผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพของ
วัคซีนอหิวาตสุกรชนิดผานกระตายสเตรนไชนาหรือไม

อุปกรณและวิธีการ
วัคซีนอหิวาตสุกร ชนิดผานกระตาย สเตรนไชนา
เตรียมวัคซีนอหิวาตสุกรจํานวน 2 ชุดคือ ชุด A และB โดยแตละชุดมี 2 กลุมคือ กลุมทดลองมี
สวนผสมของวัคซีนคือ IRS 5% มามและ MLN จากกระตายที่ไดรับไวรัสอหิวาตสุกร สเตรนไชนา 2% AB
1% และ Stabilizer 92% และกลุมควบคุม มีสวนผสมของวัคซีนคือ IRS 10% มามและ MLN จากกระตาย
ที่ไดรับไวรัสอหิวาตสุกรสเตรนไชนา 2% AB 1% และ stabilizer 87% ในแตละกลุมผลิตจํานวน 200 ขวด ๆ
ละ10 โดส รวม 2,000 โดส/กลุม
สุกรทดลอง
สุกรปลอดภูมิคุมโรคอหิวาตสุกรอายุ 8 สัปดาห จํานวน 48 ตัว
เชื้อไวรัสโรคอหิวาตสกุ ร ชนิดรุนแรง สเตรนทองถิน่
สําหรับฉีดพิษทับมีปริมาณไวรัส 108 pig infection dose/มล.
การทดสอบคุณภาพวัคซีนสําเร็จรูป (กองผลิตชีวภัณฑ, 2530; สละ, 2529) ดังนี้
การทดสอบทางหองปฏิบัติการ :การตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป (property test) : วัคซีนทําแหงตองมีลักษณะเปนเคก(cake) สี
เนื้อ(white-pink) และเมื่อละลายกับน้ํายาละลายไดเปนสวนผสมเนื้อเดียวกันไมมีอนุภาคอื่นหรือสิ่ง
แปลกปลอมปนอยู
ทดสอบความเปนสุญญากาศ (vacuum test) : โดยใชเครื่องเช็คสภาพสุญญากาศ ชนิดไฟฟา
1
ความถี่สูง วัคซีนตองใหสีเขียวอมฟา (greenish-blue)
ทดสอบปริมาณความชื้น (moisture test) : โดยตรวจสอบดวยวิธีของคารล ฟชเชอร (Council
of Europe., 2005) ตองมีปริมาณความชื้นไมเกิน 4%

1

ST4M spark tester® Edwards, England
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ทดสอบการปนเปอน (sterility test) : โดยละลายวัคซีนดวยน้ํายาละลาย 10 มล. ตอวัคซีน
1 ขวด แลวแบงใสหลอด thioglycollate broth หลอดละ 1 มล. จํานวน 8 หลอด นําไปอบในตูที่อุณหภูมิ
370ซ. และ220ซ. อยางละ 4 หลอด นาน 14 วัน ตองปราศจากการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
การทดสอบในสุกรทดลอง :ทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน (safety test) : ในขนาด 10 เทาของขนาดกําหนดใหใชโดย
ละลายวัคซีนดวยน้ํายาละลาย 5 มล. ตอวัคซีน 1 ขวด แลวฉีดเขากลามเนื้อสุกรตัวละ 5 มล. จํานวน 4 ตัว
สังเกตอาการและอุณหภูมิรางกายสุกร เชา และเย็น นาน 7 วัน สุกรทุกตัวตองไมแสดงอาการผิดปกติใด ๆ
ทดสอบความคุมโรค 50% ของวัคซีน (50% pig protection dose, PD50) : โดยเจือจางวัคซีน
ten-fold ที่ 10-2 10-3 และ 10-4 ฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อสุกรที่ความเจือจางละ 2 ตัวๆ ละ 1 มล. รวมจํานวน
6 ตัว สังเกตอาการและวัดอุณหภูมิรางกายสุกรเชาและเย็น นาน 14 วัน แลวฉีดพิษทับดวยเชื้อไวรัสอหิวาต
สุกรในขนาด 105minimum lethal dose เขากลามเนื้อตัวละ 1 มล. พรอมกับสุกรควบคุมจํานวน 2 ตัว
สังเกตอาการและวัดอุณหภูมิรางกายสุกรเชาและเย็น นาน 21 วัน คํานวณหาความคุมโรค 50% ของวัคซีน
ดวยวิธีของ Reed & Muench (1938) วัคซีนที่มีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานตองมีความคุมโรคไมต่ํากวา
102 PD50/โดส (กองผลิตชีวภัณฑ, 2530; ASEAN, 1998; Office International des Epizooties, OIE.,
2004)

ผลการทดลอง
การทดสอบคุณภาพวัคซีนอหิวาตสุกรชนิดผานกระตายสเตรนไชนา จํานวน 2 ชุดคือ ชุด A และ
B แตละชุดมี 2 กลุมคือ กลุมทดลองมี IRS เปนสวนผสมของวัคซีน 5% และกลุมควบคุมมี IRS เปน
สวนผสมของวัคซีน 10% รวมตัวอยางวัคซีนที่ทดสอบจํานวน 4 ตัวอยาง การทดสอบทางหองปฏิบัติการ
พบวา ผล property test ของวัคซีน 4 ตัวอยางมีลักษณะเปนเคกสีเนื้อเมื่อละลายไดสวนผสมที่เปนเนื้อ
เดียวกันไมมีอนุภาคอื่นหรือสิ่งแปลกปลอม ผล vacuum test มีความเปนสุญญากาศตามเกณฑที่กําหนด
ผล moisture test ของวัคซีนชุด A ทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุมมีความชื้น 2.15% วัคซีนชุด B ทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมมีความชื้น 2.55% สําหรับผลของ sterility test ของวัคซีนทั้ง 4 ตัวอยาง ไมพบการ
ปนเปอนเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา การทดสอบในสุกรทดลอง ผล safety test ในทุกกลุม พบวาสุกรไมแสดง
อาการผิดปกติและผลการหาความคุมโรค 50% ของวัคซีนพบวาชุด A กลุมทดลองและกลุมควบคุมคือ
102.5 และ103.5 PD50/โดส และของชุด B กลุมทดลองและกลุมควบคุมคือ 102.5 และ103.0 PD50/โดส
ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคุณภาพวัคซีนสําเร็จรูปทางหองปฏิบัติการและในสุกรทดลอง
ของวัคซีนทีม่ ีซีรัมกระตายที่ฉีดเชื้อ (IRS) เปนสวนผสมของวัคซีน 5% (กลุม
ทดลอง) และ10% (กลุม ควบคุม)
ชุด A
IRS 5% IRS 10%
Property test
ผาน
ผาน
Vacuum test
ผาน
ผาน
Moisture test
2.15%
2.15%
Sterility test
ผาน
ผาน
Safety test
ผาน
ผาน
102.5
50% pig protection
103.5
dose (PD50/โดส)
การทดสอบ

ชุด B
การตัดสินผาน
IRS 5% IRS 10%
ผาน
ผาน เปนเคก สีเนื้อ
ผาน
ผาน เปนสุญญากาศ
2.55%
2.55% ไมเกิน 4%
ผาน
ผาน ไมมีแบคทีเรียและรา
ผาน
ผาน ไมมีอาการผิดปกติ
102.5
103.0 ไมนอยกวา 102 PD50/โดส

วิจารณ และสรุป
จากผลการทดลอง วัคซีนอหิวาตสุกรชนิดผานกระตายสเตรนไชนาที่มี IRS เปนสวนผสมของ
วัคซีน 5% มีคุณภาพและประสิทธิภาพผานเกณฑมาตรฐาน (กองผลิตชีวภัณฑ, 2530) เชนเดียวกับวัคซีนที่
มีสวนผสมของ IRS 10% ที่ผลิตในปจจุบัน รวมทั้งความคุมโรค 50% ซึ่งตามมาตรฐานตองไมต่ํากวา
102 PD50 /โดส (กองผลิตชีวภัณฑ, 2530; ASEAN, 1998; OIE, 2004) แตเมื่อเปรียบเทียบความคุมโรค
50% ของวัคซีนกลุมที่มี IRS 5% ทั้งชุด A และB คือ 102.50PD50/โดส และกลุมที่มี IRS 10% ในชุด A และB
คือ 103.50และ 103.0PD50/โดส ตามลําดับ พบวาวัคซีนที่มี IRS 10% มีความคุมโรคมากกวาวัคซีนที่มี IRS
5% เทากับ 0.5-1 log คาที่นอยลงอาจเนื่องจากการลดปริมาณ IRS จาก 10% เปน 5% โดย IRS นั้นผสม
ในวัคซีนเพื่อเปนการรักษาใหไวรัสวัคซีนมีชีวิต (preservative) จนถึงเมื่อนําวัคซีนไปใช สาเหตุที่ไวรัส
วัคซีนในวัคซีนสําเร็จรูปลดลงจึงอาจเปนผลจากซีรัมที่เปน preservative มีปริมาณนอยลง แม IRS จะมี
ไวรัสวัคซีนอยูแตเปนจํานวนนอยคือ ประมาณ 102.7/มล. (Lin et al., 1963) ไมนาจะมีผลตอปริมาณไวรัส
วัคซีนมีชีวิตในวัคซีนสําเร็จรูปนัก แตเพื่อใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีน จึงควรใชซีรัมกระตายทีฉ่ ดี
เชื้อเปนสวนผสมของวัคซีน 10% เชนเดิม
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ขอขอบคุณเจาหนาที่งานผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรและฝายทดสอบคุณภาพวัคซีนอหิวาตสุกรและ
กาฬโรคเปดทุกทาน ที่ชวยใหงานทดลองครั้งนี้สําเร็จเรียบรอยดวยดี
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Abstract
Efficacy of lapinized swine fever vaccine, China strain, containing 5% infected rabbit
serum as a virus preservative was studied. Two batches of the vaccine, each batch consisting of
vaccine containing 5% and 10% infected rabbit serum, were produced. Vaccine samples were
tested in the following aspects: property and solubility, vacuum, moisture, bacterial and fungal
contamination, and 50% pig protection dose (PD50). Results showed that the vaccine samples
containing 5% infected rabbit serum passed all the tests as same as those containing 10%
infected rabbit serum. But the PD50 valve of the vaccine containing 5% infected rabbit serum
was lower than that of the vaccine containing 10% infected rabbit serum at about 0.5 – 1 log.
Keywords : Lapinized swine fever vaccine, China strain, 5% infected serum rabbit

