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ผลการทดสอบลักษณะทั่วไปในชีวภัณฑ ที่ผลิตโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว
ตั้งแตป พ.ศ.2544-2548 นําคาที่ไดมาหาคาเฉลี่ย (⎯X )และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) ของแตละการทดสอบ
ไดคา ดังนี้ วัคซีนนิวคาสเซิลสเตรนลาโซตา หลอดลมอักเสบติดตอในไก ฝดาษไก กาฬโรคเปด อหิวาต
สุกรและ บรูเซลโลซีส มีปริมาณความชื้น เทากับ 2.5+ 0.52, 2.72 + 0.56 , 1.83 + 0.48, 2.46 + 0.6, 1.8 +
0.26 และ 2.08 + 0.75 ตามลําดับ มีคาความเปนกรด-ดาง เทากับ 7.17+ 0.38, 7.13+ 0.3, 6.63+ 0.32,7.17+
0.26, 6.93 + 0.28, และ 6.67 + 0.68 ตามลําดับ มีปริมาณโปรตีน เทากับ 0.25 + 0.08, 0.46+ 0.3, 1..28 +
0.58, 2.42 + 0.82 ,1.1+ 0.56, และ 3.99 + 0.88 ตามลําดับ วัคซีนแอนแทรกซและวัคซีนโรคปากและเทา
เปอยสําหรับโค-กระบือ มีคาความเปนกรด-ดาง เทากับ 6.41 + 0.37 และ 7.86 + 0.39 และมีปริมาณ
โปรตีน เทากับ 0.39+ 0.11 และ 3.43 + 1.1 ตามลําดับ วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับสุกร มีคา
ความเปนกรด – ดาง เทากับ 7.61+ 0.34 วัคซีนเฮโมรายิกเซฟติซเี มีย มีคาความเปนกรด-ดาง เทากับ
6.28 + 0.69 และมีปริมาณฟอรมาลิน เทากับ 0.1 + 0.5 วัคซีนอหิวาตเปด-ไกและแบลคเลก มีคาความ
เปนกรด-ดาง เทากับ 6.3+ 0.48 และ 7.21 + 1.27 ตามลําดับ ปริมาณโปรตีน เทากับ 3.05 + 0.67 และ 3.4
+ 0.78 ตามลําดับ และมีปริมาณฟอรมาลีน เทากับ 0.19 + 0.48 และ 0.22 + 0.1 ตามลําดับ แอนติเจน
อุจาระขาวมีคา ความเปนกรด - ดาง เทากับ 6.22 + 0.73 และมีปริมาณฟอรมาลิน เทากับ 0.78 + 0.29
แอนติเจนบรูเซลโลซีสชนิดโรสเบงกอล ชนิดทดสอบในหลอดแกวและชนิดทดสอบบนแผนกระจก มีคา
ความเปนกรด-ดาง เทากับ 3.44 + 0.49, 6.33 + 0.36 และ 6.45 + 0.46 ตามลําดับ และมีปริมาณฟนอล
เทากับ 0.39+ 0.07, 0.37+ 0.09 และ 0.42 + 0.11 ตามลําดับ
คําสําคัญ : การทดสอบลักษณะทัว่ ไป

ชีวภัณฑ

เลขทะเบียนผลงานวิชาการ : 49(2)-0304-029
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บทนํา
โรคระบาดในสัตว มีความสําคัญในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวเปนอยางมาก เมื่อเกิดจะสงผลเสียทาง
เศรษฐกิจ โรคระบาดสัตวบางโรคไมสามารถรักษาใหหายไดดวยยา ทําใหสัตวมีอัตราการปวยและตายสูงจึง
ทําใหเกิดความเสียหายแกเกษตรกรผูเลี้ยง ดังนั้น การใชวัคซีนจึงเปนวิธีที่สําคัญอีกวิธีหนึ่งในการสรางภูมิ
คุมโรคใหแกสัตว (Zander et al.1997) การปฏิบัติที่ดีในการควบคุมคุณภาพวัคซีน (Good Laboratory
Practice) นั้น เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ ซึ่งขึ้นอยูกับฝายประกันคุณภาพ การประกัน
คุณภาพ (Quality Assurance) เปนการปฏิบัติการหรือการดําเนินการทุกอยาง เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพตามที่มาตรฐานกําหนด การประกันคุณภาพจะรวมถึงหลักเกณฑ วิธีการที่ดีในการผลิต (Good
manufacturing Practice หรือ GMP) การที่จะผลิตชีวภัณฑใหมีคุณภาพที่ดีจะตองผลิตตามสูตรและกรรมวิธี
การผลิตที่ผานการวิจัยและพัฒนาแลวมาผลิตตามขั้นตอน ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและวัสดุหีบหอที่ใชบรรจุ
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ทํ า ให ชี ว ภั ณ ฑ นั้ น คงตั ว มี ก ารเก็ บ และขนส ง ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษาที่ ถู ก ต อ ง
(ภญ.ศ (พิเศษ) สุมนา, 2543) ที่สําคัญจะตองมีความสม่ําเสมอของขบวนการผลิตและมีประสิทธิภาพ กลุม
ตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตวที่ทําหนาที่เปน External Quality Control ชีวภัณฑสําหรับสัตว โดยจะทําการ
ทดสอบความปราศจากการปนเปอนเชื้อจุลินทรียตางๆ ความปลอดภัยและความคุมโรค ซึ่งไดมีเกณฑใน
การตัดสินประสิทธิภาพกําหนดไว เชน การทดสอบความคุมโรคในวัคซีนอหิวาตเปด-ไก วัคซีนที่ผานการ
ทดสอบตองใหความคุมโรคไมนอยกวา 80% ในขณะที่สัตวในกลุมควบคุมจะตองมีอัตราการปวยและตายไม
นอยกวา 80% เชนกัน (ASEAN Standard, 1998) สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป (Characteristic test)
ไดแก การทดสอบลักษณะภายนอก (Appearance of products) การตรวจวัดความเปนกรด-ดาง (pH
measurement) การทดสอบสภาพสุญญากาศ (Vacuum content) การทดสอบปริมาณความชื้น (Moisture test)
การทดสอบปริมาณโปรตีน (Protein content) และการทดสอบปริมาณสารฆาเชื้อและสารคงสภาพ
(Preservative) เชน ฟอรมาลีน(Formalin content) ฟนอล (Phenol content) ไธเมอโรซอล (Thimerosal
content) เปนตน ซึ่งบางการทดสอบไดมีการกําหนดคาสําหรับเปนเกณฑในการตัดสินไวอยางชัดเจน เชน
วัคซีนชนิดเชื้อเปนแบบดูดแหง (Freez dried vaccine) ตองมีปริมาณความชื้นไมเกิน 4% (Manual of Asian
Standard.2002) วัคซีนชนิดเชื้อตายตองมีปริมาณฟอรมาลีนและปริมาณฟนอล ไมเกิน 0.5% (European
Parmacopoeia.1997) แตความเปนกรด - ดาง (pH) มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานเฉพาะบางตัวเทานั้น (OIE,
มาตรฐานโรงงานผลิตสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตามภาคผนวก) สวนปริมาณโปรตีนตามมาตรฐาน
ไมไดกําหนดใหทําการทดสอบ แตเมื่อเกิดการแพวัคซีนในสัตว มักจะถูกตั้งสมมติฐานวาโปรตีนอาจเปน
สาเหตุหนึ่งของการแพ
ดังนั้ น วัตถุ ประสงคของการรวบรวมสถิติแ ละวิเ คราะหผลการทดสอบลัก ษณะทั่ วไปของ
ชีวภัณฑ ที่ผลิตโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวนี้ทําใหทราบคาเฉลี่ย (⎯X + SD) ของลักษณะทั่วไปของ
ชีวภัณฑแตละชนิด เพื่อเปนขอมูลในการศึกษาผลกระทบตอประสิทธิภาพของชีวภัณฑ สําหรับเปนเกณฑ
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การตัดสินความพึงพอใจในการทดสอบลักษณะทั่วไป ของกลุมตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตวและเปนขอมูล
แสดงถึงความสม่ําเสมอ (Consistency) ของขบวนการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน GMP ตอไป
อุปกรณและวิธีการ
วัสดุอุปกรณ
- เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH meter), Cyberscan 2000)
- เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร (Spectrophotometer) ยี่หอ Kontron รุน Unikon 943
- เครื่องปนเหวีย่ ง (Centrifuge) ยี่หอ Beckman รุน Model J-6B
- เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง (Balance) ยี่หอ Sartorius basic รุน BA 2100S
- อางน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ยี่หอ Memmert รุน W200
- เครื่องเขยาผสม (Vortex mixer) ยี่หอ Genietm model K-550-GE รุน
- หลอดทดลองขนาด (Test tube)15 x 100 มิลลิเมตร
- ขวดปรับปริมาตร (Volume metric Flask)100 มิลลิลิตร
- ไมโครไปเปต (Micropipet) ขนาด 10 – 1000 ไมโครลิตร และทิป
- หลอดพลาสติกมีขีดบอกปริมาตรขนาด 50 มล.
- ชีวภัณฑที่ผลิตโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว ตั้งแตป พ.ศ .2544-2548 จํานวน
16 ชนิด โดยจําแนกเปนวัคซีนและแอนติเจนได 5 กลุม ดังนี้
1. วัคซีนชนิดเชื้อเปนแบบดูดแหง ไดแก
- วัคซีนนิวคาสเซิลสเตรนลาโซตา
212 ตัวอยาง
- วัคซีนหลอดลมอักเสบติดตอในไก
77 ตัวอยาง
- วัคซีนฝดาษไก
49 ตัวอยาง
180 ตัวอยาง
- วัคซีนกาฬโรคเปด
- วัคซีนอหิวาตสุกร
68 ตัวอยาง
- วัคซีนบรูเซลโลซีส
37 ตัวอยาง
ทําการทดสอบลักษณะภายนอกซึ่งวัคซีนที่มีคุณภาพดีจะตองมีลักษณะเปนกอนพอง
ตัวสีตามแตชนิดวัคซีน ทําการตรวจวัดความเปนกรด-ดาง การทดสอบสภาพสุญญากาศ
การทดสอบปริมาณความชื้นและปริมาณโปรตีน
2. วัคซีนชนิดเชื้อเปนแบบเอเควียส ไดแก
- วัคซีน แอนแทรกซ
25 ตัวอยาง
ทําการทดสอบลักษณะภายนอกซึ่งจะตองมีลักษณะเปนสารละลายใสไมมีสี ทําการ
ตรวจวัดความเปนกรด-ดางและปริมาณโปรตีน
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3. วัคซีนชนิดเชื้อตายแบบเอเควียส ไดแก
- วัคซีนอหิวาตเปด-ไก
376 ตัวอยาง
- วัคซีนแบลคเลก
12 ตัวอยาง
- วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับโคกระบือ
57 ตัวอยาง
ทําการทดสอบลักษณะภายนอกซึ่งจะตองมีลักษณะเปนสารละลายสีเหลืองขุนเปนเนื้อ
เดียวเมื่อเขยา การตรวจวัดความเปนกรด-ดาง การทดสอบปริมาณโปรตีนและปริมาณสาร
ฆาเชื้อ ไดแก ปริมาณฟอรมาลินในวัคซีนอหิวาตเปด-ไก วัคซีนแบลคเลก สําหรับวัคซีน
โรคปากและเทาเปอยสําหรับโคกระบือซึ่งใช Binary-ethyleneimine(BEI) สารดังกลาวตาม
มาตรฐานไมไดมีการกําหนดใหทําการทดสอบ
4. วัคซีนชนิดเชื้อตายแบบน้ํามัน ไดแก
- วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับสุกร
97 ตัวอยาง
- วัคซีนเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย
47 ตัวอยาง
ทําการทดสอบลักษณะภายนอกซึ่งจะตองมีลักษณะเปนอีมัลชั่นเนื้อเดียวสีขาวน้ํานม
การตรวจวัดความเปนกรด-ดาง
5. แอนติเจน ไดแก
- แอนติเจนอุจาระขาว
12 ตัวอยาง
- แอนติเจนบรูเซลโลซีสชนิดโรสเบงกอล
18 ตัวอยาง
- แอนติเจนบรูเซลโลซีสชนิดทดสอบในหลอดแกว
5 ตัวอยาง
- แอนติเจนบรูเซลโลซีส ทดสอบบนแผนกระจก
23 ตัวอยาง
ทําการทดสอบลักษณะภายนอก การตรวจวัดความเปนกรด - ดางและการทดสอบ
ปริมาณสารฆาเชื้อและหรือสารคงสภาพ ไดแก ปริมาณฟอรมาลิน ในแอนติเจนอุจาระขาว
และปริมาณฟนอลในแอนติเจนบรูเซลโลซีสชนิดโรสเบงกอล ชนิดทดสอบในหลอดแกว
และชนิดทดสอบบนแผนกระจก (วัคซีนที่มีจํานวนตัวอยางเกิน 100 ตัวอยาง จะใชวธิ ีสุม
ตัวอยางจากการเวนระยะหางเทาๆกัน )
สารเคมี
1. สําหรับทดสอบปริมาณโปรตีน
- Bovine Serum Albumin (BSA,Gibco,AR)
- 2% โซเดียมคารบอเนต (Sodium carbonate,BDH ,AR)
- 0.1 N โซเดียมไฮดดรอกไซค (NaOH, Merck, AR)
- 1% คอปเปอรซัลเฟต (Copper sulfate, Merck, AR)
- 2% โซเดียมทารเทรต (Sodium Tartrate, CARLO ERBA, AR)
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- 1 N Folin phenol reagent (Merck, AR)
2. สําหรับทดสอบปริมาณฟอรมาลิน
- แอมโมเนียมอะซีเตต (Ammonium acetate, CARLO ERBA, AR)
- อะซิติก แอซิด (Acetic acid, CARLO ERBA , AR)
- อะซิติล อะซิโตน (Acetyl acetone, Sigma ,AR)
- ละลายฟอรมาลดีไฮด (BDH ,AR)
3. สําหรับทดสอบปริมาณฟนอล
- ฟนอล (Phenol,Merck, AR)
- โซเดียมอะซีเตต (Sodium acetate, Merck, AR)
- โซเดียมคารบอเนต (Sodium carbonate,Na2CO3, BDH ,AR)
- กรดไฮโดรคลอริก (HCl, Merck, AR)
- โซเดียมไนไตร (Sodium snitrite, Fluka, AR)
- P-Nitroaniline (Merck, AR)
วิธีการ
นําชีวภัณฑที่สงมาจากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ทําการทดสอบลักษณะทั่วไป ดังนี้
1. ตรวจวัดความเปนกรด-ดาง (pH measurement) ดวย pH meter, Cyberscan 2000
2. ทดสอบปริมาณความชื้น (Moisture content test) โดยการไตเตรตดวยน้ํายา Karl Fischer
(Karl Fischer’s Method)
3. ทดสอบปริมาณโปรตีน (Protein content test) โดยวิธี Lowry method (Lowry,O.H.1951)
4. ทดสอบปริมาณฟอรมาลิน (Formalin content test) ดวยวิธี Hantzsch”s test (Nash,T.1953)
5. ทดสอบปริมาณฟนอล (Phenol content test) (European Phamacopoeia.1997)
6. นําคาที่ไดแตละการทดสอบมาคํานวณหาคาเฉลี่ย (⎯X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Diviation,SD) และเปรียบเทียบกับมาตรฐานการผลิตของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว โดยใช
มาตรฐานตามที่ OIE , European Phamacopoeia และ ASEAN Standard
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ผลการทดลอง
ผลการทดสอบลักษณะทัว่ ไปในชีวภัณฑแตละชนิดทุกชุดการผลิต ที่ผลิตโดยสํานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว ตั้งแตป พ.ศ. 2544 - 2548 จํานวน 16 ชนิด ไดคาเฉลี่ย(⎯X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Diviation, SD) ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงคาความชื้น ความเปนกรด – ดาง และ ปริมาณโปรตีนของวัคซีนชนิดเชื้อเปนแบบดูดแหง
และวัคซีนชนิดเชื้อเปนแบบเอเควียส
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชีวภัณฑ
นิวคาสเซิลสเตรนลาโซตา *
หลอดลมอักเสบติดตอ
ฝดาษไก
กาฬโรคเปด *
อหิวาตสุกร
บรูเซลโลซีส
แอนแทรกซ

จํานวน
(ขวด)
100
77
49
100
68
37
25

ปริมาณ
ความชื้น (%)
2.5 + 0.52
2.72+ 0.56
1.83+ 0.48
2.46+ 0.6
1.8 + 0.26
2.08+ 0.75
-

ปริมาณโปรตีน
(มก./มล.)
0.25+ 0.08
0.46+ 0.3
1.28+ 0.58
2.42+ 0.82
1.1 + 0.56
3.99+ 0.88
0.39+ 0.11

ความเปน
กรด-ดาง
7.17+ 0.38
7.13+ 0.3
6.63+ 0.32
7.17+ 0.26
6.93+ 0.28
6.67+ 0.68
6.41+ 0.37
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ตารางที่ 2 แสดงปริมาณฟอรมาลินหรือปริมาณฟนอล ความเปนกรด–ดางและปริมาณโปรตีนของวัคซีน
ชนิดเชื้อตายแบบเอเควียส วัคซีนชนิดเชือ้ ตายแบบน้ํามันและ แอนติเจน

ลําดับ
ที่

ชีวภัณฑ

1

อหิวาตเปด-ไก *

2
3

5

แบลคเลก
โรคปากและเทาเปอย
สําหรับโคกระบือ
โรคปากและเทาเปอย
สําหรับสุกร
เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย

6

แอนติเจนอุจจาระขาว

4

7
8

9

แอนติเจนบรูเซลโลซีส
ชนิดโรสเบงกอล
แอนติเจนบรูเซลโลซีส
ชนิดทดสอบใน
หลอดแกว
แอนติเจนบรูเซลโลซีส
ชนิดทดสอบบนแผน
กระจก

ปริมาณ
จํานวน ปริมาณ
ฟนอล
(ขวด) โปรตีน
ปริมาณ
(มก./มล.) ฟอรมาลิน (%)
(%)
100
3.05+
0.19+
0.67
0.48
12
3.4 + 078
0.22+ 0.1
57
3.43+ 1.1
-

ความเปน
กรด-ดาง

6.3 + 0.48
7.21+ 1.27
7.86+ 0.39

97

-

-

-

7.61+ 0.3

47

-

-

-

6.28+ 0.69

12

-

-

6.22+ 0.73

0.39+
0.07
0.37+
0.09

3.44+ 0.49

0.42+
0.11

6.45+ 0.46

0.78+0.29
-

18

-

5

-

-

23

-

-

6.33+0.36

หมายเหตุ * จากวัคซีนนิวคาสเซิลสเตรนลาโซตา 212 ตัวอยาง วัคซีนกาฬโรคเปด 180 ตัวอยางและ
วัคซีนอหิวาตเปด-ไก 376 ตัวอยาง ทําการสุมตัวอยางโดยการเวนระยะหางเทาๆ กันใหเหลือ
100 ตัวอยาง
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วิจารณและสรุป
จากการวิเคราะหผลการทดสอบลักษณะทั่วไปในชีวภัณฑ ที่ผลิตโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ
สัตว กรมปศุสัตว พบวา
1. วัคซีนชนิดเชื้อเปนแบบดูดแหง ไดแก วัคซีนนิวคาสเซิลลาโซตา วัคซีนหลอดลมอักเสบติดตอ
วัคซีนฝดาษไก วัคซีนอหิวาตสุกรและวัคซีนบรูเซลโลซีส มีปริมาณความชื้น อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด
(ตามภาคผนวก)คือ ไมเกิน 4% (Manual of Asian standard. 2002) ความเปนกรด-ดางไมไดกําหนดคา
มาตรฐาน (OIE)
2. วัคซีนชนิดเชื้อเปนแบบเอเควียส ไดแก วัคซีนแอนแทรกซ ความเปนกรด-ดาง ไมไดกําหนดคา
มาตรฐาน(OIE)
3. วัคซีนเชื้อตายแบบเอเควียส ไดแก วัคซีนอหิวาตเปด-ไก วัคซีนแบลคเลกและวัคซีนโรคปาก
และเทาเปอยสําหรับโคกระบือ ปริมาณฟอรมาลีนในวัคซีนอหิวาตเปด-ไกและวัคซีนแบลคเลก เทากับ 0.19
+ 0.48 และ 0.22 + 0.1 ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด(ตามภาคผนวก) คือ ไมเกิน 0.5% (European
Parmacopoeia.1997) สวนวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับโคกระบือ สารฆาเชื้อที่ใช คือ Binaryethyleneimine (BEI) ซึ่งตามมาตรฐานไมไดมีการกําหนดใหทําการทดสอบ คาความเปนกรด-ดางในวัคซีน
แบลคเลกและวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับโคกระบือ ที่ทดสอบได เทากับ 7.21 + 1.27 และ 7.86 +
0.39 อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด คือ 7.06 + 0.3 และ 7.5 - 8.5 ตามลําดับ สวนวัคซีนอหิวาตเปด-ไก ความ
เปนกรด-ดางไมไดกําหนดคามาตรฐาน(OIE)
4. วัคซีนชนิดเชื้อตายแบบน้ํามัน ไดแก วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับสุกร กระบือ ความเปน
กรด-ดางที่ทดสอบได เทากับ 7.86 + 0.39 อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด(ตามภาคผนวก) คือ 7.5-8.5 สวน
วัคซีนเฮโมรายิกเซฟติซีเมียตามมาตรฐานไมไดกําหนดใหทําการทดสอบ
5. แอนติเจน
- แอนติเจนอุจาระขาว ตามมาตรฐานไมไดกําหนดใหทําการทดสอบปริมาณสารฆาเชื้อ แตใน
การผลิตไดเติมฟอรมาลีนเพื่อฆาเชื้อประมาณ 0.75% ซึ่งจากการทดสอบไดเทากับ 0.78 + 0.29 ถือวาอยูใน
เกณฑมาตรฐานการผลิต สวนการตรวจวัดความเปนกรด-ดาง ไมไดกําหนดใหทําการทดสอบ
- แอนติเจนบรูเซลโลซีสชนิดโรสเบงกอล ชนิดทดสอบในหลอดแกวและชนิดทดสอบบนแผน
กระจกทั้ง 3 ชนิด มีปริมาณฟนอลที่ทดสอบได เทากับ 0.39 + 0.07,0.37 + 0.09 และ 0.42 + 0.11ตามลําดับ
ซึ่งอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด(ตามภาคผนวก) คือ ไมเกิน 0.5% (European Parmacopoeia.1997) ความ
เปนกรด-ดาง สําหรับแอนติเจนบรูเซลโลซีสชนิดโรสเบงกอลและชนิดทดสอบบนแผนกระจก ทดสอบได
เทากับ 3.44 + 0.49 และ6.45 + 0.46 ซึ่งอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด คือ 3.65 + 0.5 และ 6.7-7.0 ชนิด
ทดสอบในหลอดแกว คาความเปนกรด-ดางจากการทดสอบ เทากับ 6.33 + 0.36 ซึ่งอยูในเกณฑที่มาตรฐาน
กําหนด คือ 6.4 + 0.05
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ภาคผนวก
เกณฑการตัดสินคุณภาพชีวภัณฑจากโรงงานผลิตสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว โดยใชมาตรฐานตามที่
OIE1, และ European Parmacopoeia2

ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชนิดชีวภัณฑ
นิวคาสเซิลสเตรนลาโซตา
หลอดลมอักเสบติดตอ
ฝดาษไก
กาฬโรคเปด
อหิวาตสุกร
บรูเซลโลซีส
แอนแทรกซ
อหิวาตเปด-ไก
แบลคเลก
โรคปากและเทาเปอยสําหรับโคกระบือ
โรคปากและเทาเปอยสําหรับสุกร
เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย
แอนติเจนอุจจาระขาว
แอนติเจนบรูเซลโลซีสชนิดโรสเบงกอล
แอนติเจนบรูเซลโลซีสชนิดทดสอบใน
หลอดแกว
แอนติเจนบรูเซลโลซีสชนิดทดสอบบนแผน
กระจก

หมายเหตุ

เกณฑการตัดสิน
ความเปนกรดปริมาณ
ดาง
ฟอรมาลิน
X
N
X
N
X
N
X
N
X
N
X
N
X
N
X
0.5 %2
7.0 ± 0.31
0.5 %2
7.5 - 8.51
N
7.5 - 8.51
N
X
N
X
N
3.65 ± 0.051
N
X
N
6.4 – 7.01

X หมายถึง ไมไดกําหนดคาเกณฑมาตรฐาน
N หมายถึง ไมตองทําการทดสอบ

N

ปริมาณฟ
นอล
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0.5 %2
0.5 %2
0.5 %2
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Abstract

During 2001-2005,The Veterinary Biologics Assay division receivied biological product by
Bureau of Veterinary Biologics,Department of Livestock Development for general exsamination test.All
resulted values were calculated for mean((⎯X ) and standard deviation ( SD ). The resulted show that
Newcastle disease strain Lasota vaccine, Infectious bronchitis vaccine, Fowl pox vaccine, Duck Plaqe
vaccine , Swine fever vaccine , and Brucellosis strain 19 vaccine moisture content 2.5+ 0.52, 2.72 + 0.56 ,
1.83 + 0.48, 2.46 + 0.6, 1.8 + 0.26 and 2.08 + 0.75 pH measurement 7.17+ 0.38, 7.13 + 0.3, 6.63 +
0.32, 7.17 + 0.26, 6.93 + 0.28 and 6.67 + 0.68 protein content 0.25 + 0.08, 0.46 + 0.3, 1..28 + 0.58,
2.42 + 0.82 , 1.1 + 0.56 and 3.99 + 0.88 Anthrax spore vaccine and Food and mouth disease vaccine for
cattle pH measurement 6.41 + 0.37 and 7.86 + 0.39 protein content 0.39 + 0.11 and 3.43 + 1.1
Haemorrhagic Septicaemia disease vaccine pH measurement 6.28 + 0.69 formalin content 0.1 + 0.5
Food and mouth disease vaccine for pig pH measurement 7.61 + 0.34 Fowl Cholera vaccine and Blackleg
vaccine pH measurement 6.3+ 0.48 and 7.21 + 1. 27 protein content 3.05 + 0.67 and 3.4 + 0.78
formalin content 0.19 + 0.48 and 0.22 + 0.1 Pullorum antigen pH measurement 6.22 + 0.73 formalin
content 0.78 + 0.29 Brucella abortus Rose Bengal antigen, Brucella abortus Tube aggutination antigen and
Brucella abortus Plate agglutination pH 3.44 + 0.49, 6.33 + 0.36 and 6.45 + 0.46 phenol content 0.39
+ 0.07, 0.37 + 0.09 and 0.42 + 0.11
Key words : General examination Biological product
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