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Press Release
เทคโนโลยีการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางการเกษตรและอาหาร
อุตสาหกรรมด้านการเกษตรและอาหารมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยนอกจากจะเป็น
อาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่แล้ว ยังนารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจานวนมาก อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบมากในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารคือ การสูญเสียผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอันเนื่องมาจากการเข้าทาลายและการปนเปื้อนของเชื้อ
ก่อโรค ดังนั้นการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยา สะดวก รวดเร็ว และมีราคาถูก จึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น การใช้ชุดตรวจในการศึกษาด้านระบาดวิทยา การจัดการควบคุมโรคในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ
การคัดเลือกพันธุ์พืชที่ต้านทานโรค และการตรวจรับรองความปลอดเชื้อเมื่อมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการตรวจเชื้อก่อโรค
ในอาหารเพื่อรับรองความปลอดภัยของอาหาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้นาเอาเทคโนโลยีการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
วิธีการตรวจวินิจฉัยโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและอาหารเป็นหลัก
โมโนโคลนอลแอนติบอดี คือแอนติบอดีที่สร้างจากกลุ่มเซลล์ซึ่งมีต้นกาเนิดมาจาก บี-ลิมโฟซัยท์ เพียงเซลล์เดียว ดังนั้นทุก
โมเลกุลของแอนติบอดีจึงมีคุณสมบัติเหมือ นกัน ทุกประการ และมีความจาเพาะเจาะจงสูงต่อ สิ่งที่ต้อ งการตรวจวิ นิ จ ฉั ย
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีโดยใช้เทคโนโลยีไฮบริโดมา (hybridoma technology) เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย โดยใช้
เทคนิคการเชื่อมเซลล์บี-ลิมโฟไซท์ที่สามารถสร้างแอนติบอดีที่จาเพาะต่อสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ แต่ไม่สามารถเจริญและเพิ่ม
ปริมาณนอกร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้ เข้ากับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือ เซลล์มัยอิโลมา ที่มีคุณสมบัติแบ่งตัวเพิ่มจานวนได้
อย่างไม่จากัด และสามารถเลี้ยงได้ในหลอดทดลอง ด้วยวิธีการนี้ทาให้ได้กลุ่มเซลล์ลูกผสม ที่เรียกว่าเซลล์ไฮบริโดมา ที่มี
คุณสมบัติเหมือนเซลล์ตั้งต้นทั้งสองชนิดรวมกัน คือ สามารถสร้างแอนติบอดี และเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณได้อย่างไม่จากัดใน
หลอดทดลอง และสามารถเก็บรักษาเซลล์ไฮบริโดมานั้นไว้ใช้ได้ตลอดไป ข้อดีของโมโนโคลนอลแอนติบอดี คือ มีความจาเพาะ
เจาะจงสูงต่อสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ มีคุณภาพคงที่ มีมาตรฐานเดียวกันตลอด และสามารถผลิตแอนติบอดีได้โดยไม่มีขีดจากัด
ดังนั้นโมโนโคลนอลแอนติบอดีจึงนับว่าเป็นวัตถุดิบชีวภาพต้นน้าที่สาคัญสาหรับใช้พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย ซึ่งการใช้ประโยชน์
จากโมโนโคลนอลแอนติบอดีในปัจจุบันนับว่าเป็นไปอย่างกว้างขวางในทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นในด้าน การแพทย์ การเกษตร
รวมถึงการศึกษาวิจัยทางชีวภาพด้านต่างๆ อย่างไรก็ตามการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีประกอบด้วยหลายขั้นตอน ซึ่งต้อง
อาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต และมีการลงทุนค่อนข้างสูง เซลล์ไฮบริโดมาที่ผลิตแอนติบอดีที่มีคุณสมบัติที่ดี จะมีมูลค่า
สูงและมีผลในเชิงพาณิชย์ สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพต่อไป
ดร. อรประไพ คชนันทน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี ไบโอเทค กล่าวว่า “ห้องปฏิบัติการผลิตโมโน
โคลนอลแอนติบอดี มีเป้าหมายหลักในการดาเนินงานวิจัย เพื่อผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโดย
มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและอาหารเป็นหลัก ซึ่งทางห้องปฏิบัติการฯ ได้มีความร่วมมือกับหลายหน่วยงานของ
ภาครัฐ เพื่อพัฒนาแอนติบอดีและวิธีการตรวจวินิจฉัยเพื่อให้ครอบคลุมในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาแอนติบอดีและวิธีการ
ตรวจวินิจฉัยสาหรับตรวจเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืช การตรวจเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหาร และการตรวจฮอร์โมน
โปรเจสเตอร์โรนในวัว เป็นต้น”
น้ายาตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคพืช โดยคณะนักวิจัยได้พัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดี และโพลีโคลนอล
แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่ก่อโรคสาคัญในพืชผักหลายกลุ่ม ได้แก่ เชื้อไวรัสในกลุ่ม บีโกโมไวรัส (Begomovirus),
โพทีไวรัส (Potyvirus), ทอสโพไวรัส (Tospovirus) และแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคผลเน่าในแตงที่เกิดจากเชื้อ Acidovorax

citrulli รวมทั้งได้พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยในรูปแบบ Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ที่มีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง แม่นยา ราคาถูก ในการตรวจเชื้อดังกล่าว ซึ่งมีความจาเป็นอย่างมากในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาด้านระบาดวิทยา
ของโรค การจัดการควบคุมโรคในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ การคัดเลือกพันธุ์พืชที่ต้านทานโรค และการตรวจรับรองความ
ปลอดเชื้อเมื่อมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์ โดยราคาของการตรวจวินิจฉัยเฉลี่ยอยู่ที่ 7 บาท/ตัวอย่าง ซึ่งถูกกว่าการนาเข้าแอนติบอดี
จากต่างประเทศ
Fruit Blotch Easy Kits หรือ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียในพืชตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อ Acidovorax citrulli ซึ่ง
เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรครุนแรงและเป็นเชื้อกักกันที่หลายประเทศบังคับให้ตรวจก่อนนาเมล็ดพันธุ์ของพืชตระกูลแตงเข้า
ประเทศ โดยคณะนั ก วิ จั ย ได้ พั ฒ นาชุ ด ตรวจออกมาใน 2 รู ป แบบ คื อ Monoclonal antibody captured-sandwich
enzyme-linked immunosorbent assay (MC-sELISA) และชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic
strip test โดยชุดตรวจนี้มีความจาเพาะเจาะจงสูงต่อเชื้อแบคทีเรีย A. citrulli สามารถตรวจสอบเชื้อดังกล่าว ได้ครอบคลุมทุก
สายพันธุ์ที่ทาการทดสอบ โดยไม่ทาปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น สามารถตรวจวินิจฉัยทั้งในตัวอย่างต้นอ่อน ใบ และ
เปลือกของผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชุดตรวจนี้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจาปี 2556
ระดับดี ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร และรางวัลเหรียญเงิน จากงาน The 44th International Exhibition
of Geneva รวมทั้งรางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก Taiwan Invention Association โดยชุดตรวจนี้มีการอนุญาตให้สิทธิ
กับบริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เพื่อผลิตและจาหน่ายแล้ว ซึ่งปกติชุดตรวจที่นาเข้าจากต่างประเทศมีราคาอยู่ที่
400 บาท/ตัวอย่าง แต่ชุดตรวจที่คณะนักวิจัยพัฒนาขึ้นนี้มีราคา 100 บาท/ตัวอย่าง
ซึ่ ง คณะนั ก วิ จั ย ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห ยุ ด อยู่ เ พี ย งเท่ า นี้ แต่ มี แ นวคิ ด ในการน าเอาความรู้ ใ นการท าชุ ด ตรวจแบบรวดเร็ ว ในรู ป แบบ
immunochromatographic strip test มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถตรวจเชื้อก่อโรคพืชหลายๆชนิดได้พร้อมกันในหนึ่งชุด
ตรวจ จนสามารถพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วในการตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดในคราวเดียวกัน ได้แก่ เชื้อ
ไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัส (Potyvirus) เชื้อวอเทอร์เมลอน โมเซอิค ไวรัส -ทู (Watermelon mosaic virus-2) และเชื้อแบคทีเรีย
Acidovorax citrulli ซึ่งชุดตรวจในรูปแบบนี้ยังไม่เคยมีการผลิตและขายในท้องตลาดมาก่อน โดยกาลังอยู่ระหว่างการทดสอบ
ในภาคสนาม
ชุดตรวจจาแนกเชื้อทอสโพไวรัส ด้วยเทคนิค multiplex RT-PCR-ELISA เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สาหรับตรวจจาแนก
ชนิดของเชื้อทอสโพไวรัส 4 ชนิดที่พบระบาดในแปลงปลูกพริกมะเขือเทศและพืชตระกูลแตงในประเทศไทยได้แก่ Capsicum
chlorosis virus, Melon yellow spot virus, Tomato necrotic ringspot virus และ Watermelon silver mottle virus
ซึ่งผลจากการทดสอบกับพื ชจากแปลงปลูกพบว่าวิธีที่พัฒนาขึ้น นี้ มีประสิทธิภาพในการตรวจจาแนกทอสโพไวรัสที่ดีกว่าวิธี
ดั้งเดิม ทั้งในแง่ความจาเพาะ ความไว และความสะดวกรวดเร็วในการตรวจตัวอย่างจานวนมากในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ยัง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการตรวจหาทอสโพไวรัสชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศไทยเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
การตรวจเชื้ อ แบคที เรี ย ที่ ป นเปื้อ นในอาหาร โดยคณะนักวิจัย นาเอาวิธี Immunomagnetic separation (IMS) โดยใช้
magnetic beads ที่เคลือบด้วยแอนติบอดีที่มีความจาเพาะเจาะจงต่อแบคทีเรียเป้าหมาย มาใช้ร่วมกับเทคนิ ค real-time
PCR สาหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อ แบคทีเรีย Listeria monocytogenes ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหารที่ก่อให้เกิด
อันตรายทั้งกับมนุษย์และสัตว์ได้ โดยหน่วยงานที่ควบคุมด้านความปลอดภัย ทางอาหารได้มีข้อกาหนดว่าต้องไม่พบการ
ปนเปื้อนของเชื้อดังกล่าวในตัวอย่างอาหาร จากการประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าวพบว่ามีประสิทธิภาพสูง มีความถูกต้อง แม่นยา
มีความไวสูง มีความจาเพาะเจาะจงต่อเชื้อ L. monocytogenes โดยไม่ทาปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อ Listeria สปีชีส์อื่นๆ รวมทั้ง
แบคทีเรียชนิดอื่นอีกด้วย และให้ผลการทดสอบสอดคล้องกับวิธีมาตรฐาน สามารถทราบผลภายใน 28 ชั่วโมง ในขณะที่วิธี
มาตรฐานใช้เวลาถึง 96 ชั่วโมง
น้ ายาและวิธี ก ารตรวจวัด ปริ ม าณโปรเจสเตอโรนในน้ านมของโค โดยวิ ธี ที่ พั ฒ นาขึ้ น เรี ย กว่ า คอมเพททิ ที ฟ อิ ไ ลซ่ า
(competitive enzyme-linked immunosorbent assay) ซึ่งเป็นการตรวจหาระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในตัวอย่าง
น้านมด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจาเพาะเจาะจงสูงต่อโปรเจสเตอโรน ซึ่งด้วยวิธีการตรวจนี้จะทาให้ทราบถึงวงรอบ
การเป็นสัดของโค ทาให้สามารถนาข้อมูลนี้มาใช้วางแผนในการผสมเทียม รวมทั้งสามารถนาไปใช้ตรวจการตั้งท้องของแม่โค
หลังการผสมเทียมได้ ซึ่งวิธีการดังกล่าว มีความแม่นยา รวดเร็ว และมีความไวไม่แตกต่างจากชุดตรวจที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ

แต่มีราคาถูกกว่ามาก นอกจากนี้ยังสามารถนาวิธีการตรวจนี้ไปประยุกต์ใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นสัตว์
เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และ สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ได้อีกด้วย
“แอนติบอดีและชุดตรวจวินิจฉัยที่พัฒนาขึ้น นั้น มีความถูกต้อง แม่นยา มีคุณภาพดีกว่าหรือทัดเทียมกับน้ายาและชุดตรวจ
วินิจฉัยที่สั่งซือ้ จากต่างประเทศ แต่มีราคาถูกกว่า ซึ่งการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจาเพาะต่อเชื้อก่อโรคในพืชและ
อาหารนั้นมีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะทาให้ทราบว่าผลผลิตนั้นๆ เป็นโรคหรือไม่แล้ว ยังสามารถนามาใช้ใน
การเฝ้าระวังการระบาดของโรค การตรวจคัดกรองเมล็ดพั นธุ์เพื่อการส่งออก รวมถึงความปลอดภัยทางด้านอาหารอีกด้วย ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมด้านการเกษตรและอาหารเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยน้ายาโมโนโคลนอล
แอนติบอดีและชุดตรวจวินิจฉัยเหล่านี้มีการยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนที่มี
ความสนใจ” ดร. อรประไพ กล่าวสรุป
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