


เทคโนโลยกีารตรวจวนิจิฉยัเชือ้กอ่โรคในพชื
ตระกลูแตงโดยใช:้ 

Immunochromatographic strip test

สมบตั ิรกัประทานพร อรวรรณ หมิานนัโต แสงสูรย ์เจรญิวไิลศริ ิชาญณรงค ์ศรภีบิาล 

กณัวฒัน ์ดา่นวเิศษกาญจน มลัลกิา ก าภูศริ ิกรีณา อยู่หตัถ ์

ผกามาศ ชดิเชือ้ สิรมิา ศริไิพฑูรย ์และอรประไพ คชนนัทน ์

21 กรกฎาคม 2565

อรวรรณ หมิานันโต

ทมีวจิยัการผลติโมโนโคลนอลแอนตบิอดแีละการประยุกตใ์ช ้

ศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)



ทมีวจิยัการผลติโมโนโคลนอลแอนตบิอดี
และการประยกุตใ์ช้

เชือ้แบคทเีรยี
กอ่โรคในอาหาร

เชือ้กอ่โรคในปลาเชือ้กอ่โรคในพชื





อาการโรคทีเ่กดิจากเชือ้จลุนิทรยี ์



วธิกีารตรวจวนิจิฉยัโรคพชื

เทคนิคทางเซรัม่
วิทยา
(ELISA)

การแยกเช้ือ 
และดลูกัษณะทางกายภาพ

เทคนิคทางชีวโมกลุ
(PCR)

การปลกูเช้ือบนพืช
อาศยั

• ต้องใช้ผูเ้ช่ียวชาญ
• ต้องใช้เครื่องมือท่ีมีราคาแพง
• ใช้เวลานานกว่าจะรู้ผล
• ไม่สามารถน าไปทดสอบในแปลงปลกู

ได้

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS0P7q5sDPAhXMN48KHVm0Ac8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bioline.com%2Fsg%2Fisolate-ii-pcr-and-gel-kit.html&psig=AFQjCNFRHtoRCAprmPffB0EI9J3-Q6pWzA&ust=1475658492561415


ATK (antigen test kit)เทคนคิทางเซร ัม่วทิยา
(ELISA)

T    C
ชดุตรวจแบบ จุม่

ชดุตรวจ แบบตลบั

● ถกูตอ้ง แมน่ย า

● รวดเร็ว 15 นาที

● ใชง้านงา่ย

● สามารถน าไปตรวจในแปลงปลกูได้

ใชห้ลกัการจับอยา่งจ าเพาะเจาะจง 
ระหวา่งแอนตบิอดี

และ
แอนตเิจน (เชือ้เป้าหมาย)



แผน่ดดูซบั

แผน่รบัตวัอยา่ง

โมโนโคลนอล
แอนตบิอดี

อนุภาคทองค า

เสน้ทดสอบ (T)
โมโนโคลนอล
แอนตบิอดี

แผน่ไนโตรเซลลโูลสเมมเบรน

หลกัการและองคป์ระกอบของชุดตรวจ ATK

T    C

เสน้ควบคมุ (C)
แอนตบิอดี



โมโนโคลนอลแอนตบิอด ีทีต่ดิอนภุาคทองค า

เชือ้เป้าหมาย

โมโนโคลนอลแอนตบิอด ี

แอนตบิอดี

T

ตดิเชือ้

C

ไมต่ดิเชือ้

T C



บด

จุม่ หยด

วธิกีารใช ้ATK ส าหรบัตรวจเชือ้กอ่โรคในพชื

5-10 นาที

น า้ยาสกดั

● ถกูตอ้ง แมน่ย า

● รวดเร็ว 5-10 นาที

● ใชง้านงา่ย

● สามารถน าไปตรวจในแปลงปลกูได้



Aac detection kit
ชุดตรวจโรคผลเนา่ในพชืตระกลูแตง

Cucurbits-3 in 1 Easy kit

ชุดตรวจ WMV-2ชุดตรวจ Potyvirus

ATK ส าหรบัตรวจเชือ้กอ่โรคในพชืวงศแ์ตง

ชุดตรวจเชือ้กอ่โรคในพชืตระกลู
แตง 3 ชนดิไดใ้นคราวเดยีวกนั

Aac+Potyvirus+WMV-2



โรคผลเนา่แบคทเีรยี (Bacterial Fruit blotch, BFB)

❖ เชือ้แบคทเีรยี Acidovorax citrulli (Acidovorax avenae subsp. citrulli ) Aac

อยูใ่นวงศ ์Comamonadaceae

❖ เป็นสาเหตขุองโรคผลเน่าแบคทเีรยีในพชืตระกลูแตง (BFB) โดยพบระบาดใน

แตงโม เมลอน และ แคนตาลปู เป็นตน้

❖ สามารถถา่ยทอดผา่นทางเมล็ดพันธุ ์(seed transmission)

❖ เป็นเชือ้กกักนัชนดิส าคญัทีต่อ้งมกีารตรวจรับรองการปลอดเชือ้ของเมล็ดพันธุ์

กอ่นทีจ่ะมกีารสง่ออก โดยจะท าการตรวจทัง้ในแปลงปลกูและสุม่ตรวจเมล็ดพันธุ์

ทีจ่ะท าการสง่ออก



ชุดตรวจโรคผลเนา่ในพชืตระกลูแตง
(Aac detection kit)

ชดุตรวจแบบ จุม่ ชดุตรวจแบบ ตลับ



บด

จุม่ หยด

วธิกีารใช ้ATK ส าหรบัตรวจเชือ้กอ่โรคในพชื

5 นาที

น า้ยาสกดั



5 นาที

ตดิเชือ้
ปกติ

ตดิเชือ้

ปกติ

การอา่นผลการทดสอบ

● ถกูตอ้ง แมน่ย า 

● รวดเร็ว 5 นาที

• ราคาถกูกวา่ชุดตรวจทีน่ าเขา้จากตา่งประเทศ 4-5 เทา่

● งา่ย สามารถน าไปตรวจในแปลงปลกูได้



Fluorescent Pseudomonas

Erwinia carotovora

Acidovorax facilis

Comamonas acidovorans

Xanthomonas campestris

Buffer 

Burkholderia plantarri 

Saprophyte

Saprophyte

Ralstonia solanacearum

Acidovorax citrulli

ตรวจไดท้กุ
สายพนัธุข์อง
เชือ้ Aac

ไม่
เกดิปฏกิริยิา
กบัเชือ้
แบคทเีรยี
ชนดิอืน่

การทดสอบประสทิธภิาพของชุดตรวจ



บรษิทั A

เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกบั
ชุดตรวจทีน่ าเขา้จากตา่งประเทศ

บรษิทั B

บรษิทั C

ตรวจไดไ้ม่
ครบทกุสาย

พนัธุ ์



ความไวของชดุตรวจ

1x10 7CFU/ml

5x10 6CFU/ml

1x10 6CFU/ml

5x10 5CFU/ml

1x10 5CFU/ml

0  CFU/ml

จ านวนเชือ้นอ้ยทีส่ดุทีต่รวจได ้= 5x105 CFU/ml



ใบ

เปลอืกของผล

ตน้ออ่น

พชืตดิเชือ้ Aacพชืตดิไมเ่ชือ้

ชุดตรวจ BIOTEC

ชุดตรวจน าเขา้

ชุดตรวจ BIOTEC

ชุดตรวจน าเขา้

ชุดตรวจ BIOTEC

ชุดตรวจน าเขา้



ไมพ่บเชือ้ตรวจพบเชือ้

ท าลายทิง้วสัดจุากพชื
โดยการเผาหรอืฝัง

การตรวจคดักรองของตน้กลา้
กอ่นทีจ่ะน าลงแปลงปลกู

การตรวจสอบโรคในระยะออกดอก

การตรวจสอบโรคระยะกอ่นการเก็บเกีย่ว

ทดสอบ
เมล็ดพันธุ์

การน าชุดตรวจไปใชส้ าหรบัการควบคมุคณุภาพ
ของเมล็ดพนัธุป์ลอดโรคในการผลติเมล็ดพนัธุพ์ชืตระกลูแตง



ชุดตรวจ WMV-2ชุดตรวจ Potyvirus



โพทไีวรสั (Potyvirus)

❖ เชือ้โพทไีวรัส หลายชนดิทีเ่ขา้ท าลายพชืตระกลูแตง เชน่:

Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV), Papaya ringspot virus Type W 

(PRSV-W) และ Watermelon mosaic virus-2 (WMV-2) 

❖ ท าใหเ้กดิอาการใบดา่ง (mosaic), ใบดา่งประ (mottled),

อาการดา่งของดอก (color breaking), อาการดา่งประ 

(mottled) และ/หรอื อาการบดิเบีย้ว (distorted) ของผล

และเมล็ด, ตน้แคระแกรน และไมต่ดิผลได ้

❖ ถา่ยทอดโดย : เพลีย้ออ่น (aphid), การปลกูเชือ้โดยน ้าคัน้

ใบพชื



❖ เชือ้ WMV-2 เป็นเชือ้ไวรัสในกลุม่ Potyvirus

❖ เขา้ท าลายพชืตระกลูแตงไดแ้ก ่แตงโม เมลอน แคนตาลปู และ
แตงกวา โดยท าใหก้ารตดิผลลดลงและเมือ่ไดผ้ลผลติท าใหผ้ลที่
ไดบ้ดิเบีย้ว

❖ เป็นเชือ้กกักนัทีต่อ้งมกีารตรวจรับรองความปลอดเชือ้เมือ่มกีาร
สง่ออกเมล็ดพันธุพ์ชืตระกลูแตง

❖ ปัจจบุนัยงัไมม่รีายงานวา่พบในประเทศไทย

Watermelon mosaic virus-2 (WMV-2)

http://scialert.net/fulltext/?doi=ajppaj.2011.115.125&org=10



ชุดตรวจ Potyvirus ชุดตรวจน าเขา้จาก
ตา่งประเทศ

BCMV

ChiVMV

PRSV-P

PRSV-W

PVY

TEV

WMV-2

ZYMV

ตรวจไดท้กุ
ชนดิในกลุม่
Potyvirus

PepYLTHV

SLCCNV

TYLCV

CaCV

MYSV

TNRV

TSWV

WSMoV

CABYV

Healthy

ไม่
เกดิปฏกิริยิา
กบัเชือ้ไวรสั
ชนดิอืน่
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ชดุตรวจ WMV-2 ชุดตรวจน าเขา้จาก
ตา่งประเทศ

WMV2

BCMV

ChiVMV

PRSV-P

PRSV-W

PVY

TEV

ZYMV

PepYLCTHV

SLCCNV

TYLCV

CaCV

MYSV
TNRV

TSWV

WSMoV

CABYV

CGMMV

Healthy

ไมม่ขีายในตา่งประเทศ



Cucurbits-3 in 1 Easy kit

ใชส้ าหรับตรวจ

- เชือ้แบคทเีรยี Acidovorax citrulli (Aac)

- เชือ้ไวรัสในกลุม่โพทไีวรัส (Potyvirus)

- เชือ้ Watermelon mosaic virus-2 (WMV-2)

ชุดตรวจแบบรวดเร็วส าหรบัตรวจเชือ้กอ่โรคในพชืตระกลูแตง 

3 ชนดิไดใ้นคราวเดยีวกนั 



การอา่นผลการทดสอบ
รปูส าหรบัเทยีบเสน้ test line

TA : Aac
TP : Potyvirus 
TW : WMV-2
C  : เสน้ควบคมุ (control line)

T
W

T
p

T
A

C

Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV)



C

ไมส่ามารถแปลผลได้

พชืไมต่ดิเชือ้ท ัง้ 3 ชนดินี้

การอา่นผลการทดสอบ (ตอ่)



การทดสอบประสทิธภิาพของชุดตรวจ

ตรวจไดท้กุสาย
พนัธุข์องเชือ้
Aac และโพที

ไวรสั 
ทีท่ าการทดสอบ

ไมเ่กดิปฏกิรยิา
ขา้มกบัเชือ้ 

แบคทเีรยีและเชือ้
ไวรสัชนดิอืน่ๆ

● ถกูตอ้ง แมน่ย า 100%

● รวดเร็ว (10 นาท)ี

● ท าไดง้า่ย สามารถน าไปทดสอบในแปลงปลกูได้



ชดุตรวจ Aac
(Aac detection kit)

ชดุตรวจเชือ้กอ่โรคในพชืตระกลู
แตง 3 ชนดิไดใ้นคราวเดยีวกนั
(Cucurbits-3 in 1 Easy kit)

ถา่ยทอดเทคโนโลยใีหก้บั
บรษัิท พารเ์วล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

โดยผูท้ีส่นใจ 
สามารถสัง่ซือ้ไดท้ีบ่รษัิทโดยตรง

BIOTEC เป็นผู ้
จ าหน่าย ระหวา่งรอ
ถา่ยทอดเทคโนโลยี

ชดุตรวจ
WMV-2

ชดุตรวจ
Potyvirus

การจ าหนา่ยชุดตรวจและการน าไปใช้



https://www.nstda.or.th/home/mission_post/rdim/seed/

https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2019/20190923-guide-seed-industry.pdf

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานวจิยัทางการเกษตรของ สวทช. 



ทมีวจิยัการผลติโมโนโคลนอลแอนตบิอดแีละการประยกุตใ์ช ้
ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ(BIOTEC)


