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บทคดัย่อ 

 

        การศึกษาการเปรียบเทียบระดบัแอนติบอดีของช้างเอเชียท่ีติดเช้ือมยัโคแบคทีเรียม ทูเบอร์

คิวโลซิส ดว้ยวิธีเอนไซมลิ์งค์อิมมูโนซอร์แบนทแ์ละชุดตรวจไวส าเร็จรูป โดยการประเมินจากผล

การทดสอบซีร่ัมของช้างดว้ยชุดตรวจไวส าเร็จรูป เปรียบเทียบกบัผลของค่าดูดกลืนแสงท่ีอ่านได้

จากการตรวจดว้ยวธีิเอนไซมลิ์งค์อิมมูโนซอร์แบนท์ โดยใชแ้อนติเจนสังเคราะห์ 2 ชนิด คือ ESAT 

6 และ CFP 10  ซ่ึงเก็บตวัอยา่งน ้าลา้งงวงจากชา้ง 36 เชือก และท าการเก็บตวัอยา่งซีร่ัมจากชา้งกลุ่ม

ตวัอย่าง ห่างกนัทุก 3-4 เดือนอย่างต่อเน่ือง จ านวน 139 ตวัอย่าง และทดสอบการตอบสนองทาง

ระบบภูมิคุม้กนัด้วยวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์แบนท์ โดยใช้แอนติเจนสังเคราะห์ 2 ชนิด คือ 

ESAT 6 และ CFP 10 ภายหลงัการทดสอบดว้ยชุดตรวจไวส าเร็จรูป โดยแบ่งออกเป็นสองการ

ทดลอง การทดลองท่ี 1 แบ่งกลุ่มซีร่ัมชา้งออกเป็น 2 กลุ่มท่ีใหผ้ลบวกและผลลบต่อการทดสอบดว้ย

ชุดตรวจไวส าเร็จรูป  ผลการทดลองท่ี 1 พบวา่ทั้งสองแอนติเจน กลุ่มท่ีให้ผลบวกมีค่าดูดกลืนแสง



จ 

 

สูงกวา่กลุ่มท่ีใหผ้ลลบกบัชุดตรวจไวส าเร็จรูป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  และการทดลอง

ท่ี 2 แบ่งกลุ่มซีร่ัมชา้งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีใหผ้ลบวกกบัชุดตรวจไวส าเร็จรูป กลุ่มท่ีให้ผลลบ

กบัชุดตรวจไวส าเร็จรูปและกลุ่มท่ีให้ผลบวก/ลบ ผลการทดลอง พบว่า กลุ่มท่ีให้ผลบวกมีค่า

ดูดกลืนแสงสูงกวา่กลุ่มท่ีให้ผลลบกบัชุดตรวจไวส าเร็จรูป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) แต่

กลุ่มท่ีให้ผลบวก/ลบต่อการทดสอบดว้ยชุดตรวจไวส าเร็จรูป มีค่าดูดกลืนแสงไม่แตกต่างจากกลุ่ม

อ่ืน  เม่ือดูการเปล่ียนแปลงของค่าดูดกลืนแสงของทั้ง 3 กลุ่มดว้ยแอนติเจนทั้งสองชนิด พบวา่ค่า

ดูดกลืนแสงของกลุ่ม 1 มีระดบัสูงคงท่ี และค่าดูดกลืนแสงในกลุ่ม 2 มีระดบัต ่าคงท่ี ในขณะท่ีค่า

ดูดกลืนแสงของกลุ่ม 3 จะเปล่ียนแปลงสูงข้ึนและลดลงในช่วงเวลาท่ีเก็บตวัอยา่ง การศึกษาน้ีแสดง

ให้เห็นวา่การตรวจดว้ยวิธีเอนไซมลิ์งคอิ์มมูโนซอร์แบนท์ โดยใชแ้อนติเจนสังเคราะห์ 2 ชนิด คือ 

ESAT 6 และ CFP 10 มีแนวโน้มท่ีจะใช้ในการยืนยนัผลของการตรวจคดักรองดว้ยชุดตรวจไว

ส าเร็จรูปได ้และสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาการตรวจวนิิจฉยัวณัโรคในชา้งเล้ียงในประเทศไทย

ต่อไป   

 

ค าส าคญั : มยัโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คิวโลซิส ชา้งเอเชีย เอนไซมลิ์งคอิ์มมูโนซอร์แบนท์แอส

เซ ESAT 6 และ CFP10 
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Abstract 

 

         Comparison of Mycobacterium tuberculosis antibody titer in infected Asian elephants 

(Elephas maximus) with in house Enzyme Linked Immunosorbent Assay versus commercial test 

kit estimated from measuring the antibody titer against M. tuberculosis using enzyme linked 

immunosorbent assay with two recombinant protein antigens, including ESAT 6 and CFP 10. One 

hundred thirty nine serum samples were collected from 36 Asian elephants. Two studies were 

performed, the first study compared two groups of sero-positive and sero-negative , evaluated by 

commercial test kit.  The results from both antigens indicated that the average optical density 

(OD) of the sero-positive group was higher than those of the sero-negative group (p<0.05). In the 

second study, 3 groups (sero-positive, sero-negative and sero-positive/ negative) were compared. 

The results showed the average OD of the sero-positive group was higher than those of the sero-



ช 

 

negative group (p<0.05). But the OD of sero-positive/negative was not significantly different 

from those of sero-positive and sero-negative groups in both antigens. When three groups were 

compared with in period of time, the OD of the first and second group were consistently high and 

low respectively, while those of the third group were fluctuated during the study period. 

Therefore; there are possibility that the in house enzyme linked immunosorbent assay with two 

recombinant protein antigens could  be  used to confirm the result of commercial test kit for Asian 

elephants.   
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