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วัตถุประสงค์

❖นักศึกษามีความเข้าใจเก่ียวกับปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี

❖นักศึกษามีความเข้าใจในหลกัการการทดสอบทางอิมมูน

❖สามารถน าวิธีการทดสอบทางอิมมูนไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
ทางจุลชีววิทยาอาหารได้
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เนื้อหา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแอนติเจนและแอนติบอดี

✓ แอนติเจนและแอนติบอดี

หลักการทดสอบทางอิมมูนแบบต่างๆ
✓ หลักการทดสอบที่อาศัยปฏิกิริยาระหว่าง

แอนติเจนแอนติบอดี

การประยุกต์ใช้การทดสอบทางอิมมูนในจุลชวีวิทยาอาหาร

✓ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี
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❖ จุลชีพและสารพิษจากจุลชีพ

❖ แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ปรสิต

❖ สารเคมี 

❖ สารกัมมันตรังสี 

สิ่งเป็นพิษที่ปนเป้ือนในอาหาร 
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 Staphylococcus aureus

 Clostridium perfringens

 Clostridium botulinum

 Vibrio parahaemolyticus

 Bacillus cereus

 Shigella

 Escherichia coli
 Salmonella

 Vibrio cholerae

จุลชีพและสารพิษจากจุลชีพ
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วิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อจุลชีพ

มีอะไรบ้าง ? 

❖ การแยกเชื้อและการเพาะเชื้อ
❖ การตรวจโดยตรงด้วยกล้องจุลทรรศน์ เช่น การย้อมสี

❖ การตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการทดสอบทางอิมมูน

❖ การตรวจหากรดนิวคลิอิกของเชื้อจุลชีพ
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วิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อจุลชีพ
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การตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการทดสอบทางอิมมูน

เป็นการทดสอบที่อาศัยปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี

 สารอินทรีย์ทั้งหลายรวมทั้งจุลชีพและผลผลิตของจุลชีพ เช่น 
สารพิษ (toxin) สารเคมี หรือยาบางชนิดสามารถเป็นแอนติเจนได้

 แอนติเจนคือสารที่สามารถชักน าให้รา่งกายสร้างแอนติบอดแีละ
ลิมโฟซัยต์ที่จ าเพาะ และท าปฏิกิริยาได้อย่างจ าเพาะกับ
แอนติบอดีและลิมโฟซัยต์นั้นๆ
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สารชนิดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นแอนติเจน
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แอนติบอดี

โปรตีนในพลาสมาที่ร่างกายสรา้งขึ้นจากพลาสมาเซลล ์เมื่อถูกกระตุ้น
ด้วยแอนติเจนหรือสิ่งแปลกปลอม

แอนติบอดีมีความสามารถในการท าปฏิกิริยาได้อย่างจ าเพาะกับ
แอนติเจนที่หลากหลาย 
ท าหน้าที่ในการก าจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย โดยท างาน
ร่วมกับโมเลกุลและเซลล์ต่างๆ ในระบบภูมิคุ้มกัน
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แอนติบอดี
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แอนติบอดี
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ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี
แอนติเจนสามารถจับได้กับแอนติบอดีที่จ าเพาะ เรียกปฏิกิริยานี้ว่า
ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี (Antigen-Antibody 
Interaction)

น าไปประยุกต์ใช้ในการทดลองที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเชิงปริมาณและ
คุณภาพของแอนติเจนและแอนติบอดี เช่น วินิจฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพ  
แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เชื้อรา สารพิษจากจุลชีพ ยา
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ปฏิกิริยาระหว่าง แอนติเจนและแอนติบอดีต้องอาศัยโครงสร้างที่เหมาะสมกันใน
ลักษณะ แม่กุญแจและลูกกุญแจ  (Lock and Key)

Figure from http://www.historyofnimr.org.uk/

ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี
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❖ ปฏิกิริยาระหว่าง Ag และ Ab ต้องอาศัยแรงยึดระว่างโมเลกุลคือ พันธะ
ไฮโดรเจน แรงจากประจไุฟฟ้า แรงวัลเดอร์วาลส์ และแรงขับน้ า

❖ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี

✓ อุณหภูมิ (temperature)
✓ ความเป็นกรดด่าง (pH)
✓ ความเข้มข้นของไอออน (ionic strength) 

ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี
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16

วิธีการทดสอบทางอิมมูนเป็นการประยุกต์ใช้ความรูด้้านวิทยาศาสตรใ์นหลายแขนง 
ทั้งทางด้านเคมี ชีววิทยา ความรู้ทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล พันธุวิศวกรรม

วิธีการทดสอบทางอิมมูนสามารถตรวจหาได้ทั้งแอนติบอดีและ แอนติเจนที่เป็นจุล
ชีพและไม่ใช่จุลชีพ

เป็นการตรวจวัดในเชิงคุณภาพ (qualitative assay) หรือเชิงปริมาณ 
(quantitative assay) ขึ้นกับการตรวจวัดแต่ละวิธี

วิธีการทดสอบทางอิมมูน
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➢ ปฏิกิริยาการจับกลุ่ม (agglutination)

➢ ปฏิกิริยาเอ็นไซม์อิมมโูนแอสเสย์ (Enzyme immunoassay)

➢ ปฏิกิริยาเรดิโออิมมูโนแอสเสย์ (radioimmunoassay)

➢ ปฏิกิริยาอิมมโูนโครมาโตกราฟฟ(ีimmunochromatography)

➢ วิธีการทดสอบแบบรวดเร็ว (rapid test)

➢ ปฏิกิริยาอิมมูนเรืองแสง (immunofluorescence assay)

➢ Immunoblot (western blot)

วิธีการทดสอบทางอิมมูน
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❖ เป็นปฏิกิริยาระหว่าง แอนติบอดีและแอนติเจนที่เป็นอนุภาค เช่น เซลล์ของจุล
ชีพ เม็ดเลือดแดง แอนติบอดี จะเป็นตัวเชื่อมโยงอนุภาคท าให้เกิดการเกาะกลุ่ม

❖ สามารถอ่านผลการเกิดปฏิกิริยาได้ดว้ยตา
เปล่า

❖ มีหลักการ 2 แบบคือ
❖ การจับกลุ่มโดยตรง (direct agglutination) และ
❖ การจับกลุ่มโดยอ้อม (indirect agglutination)

ปฏิกิริยาการจับกลุ่ม (Agglutination)

❖ การอ่านผลของการตรวจวัดเป็นแบบเชิงคุณภาพหรือกึง่ปริมาณ (semi-
quantitative)
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Direct Agglutination

แอนติเจนที่เป็นอนุภาคโดยตรงเช่น  แบคทีเรีย เชื้อรา เม็ดเลือดแดง

เม็ดเลือดแดง แบคทีเรีย
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Indirect (passive) Agglutination

❖ แอนติเจนที่เป็นสารละลาย สามารถน ามาใช้ในปฏิกิริยาจับกลุ่มได้ โดยการ
น ามาเคลือบบนผิวของอนุภาคเฉ่ือย (inert particle) 

❖ อนุภาคเฉ่ือย อาจเป็นเม็ดเลือดแดง, polystyrene latex particles, 
bentonite ซึ่งไม่ท าปฏิกิริยากับแอนติเจนแอนติบอดี
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RBC

Ab

Agglutination

Soluble antigen

Latex

Antigen coated latex

Indirect (passive) Agglutination
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Reverse Passive Agglutination

Bacteria in  food Latex particle Agglutination
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19.2.56www.essum.se/gbs.htm

การทดสอบหาชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยปฏิกิริยาการจับกลุ่ม

www.medicine.uiowa.edu
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ข้อดี
ท าได้ง่าย สะดวก

ราคาไม่แพง

มีความไว (sensitivity) สูง

ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ

การทดสอบหาชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยปฏิกิริยาการจับกลุ่ม

24



การประยุกต์ใช้ทางจุลชีววิทยาอาหาร

❖ latex agglutination for detection of heat-labile- and shiga-like 
toxin-producing Escherichia coli in meat 

❖A latex agglutination test for the presence of Campylobacter 
spp  in food, environmental and water testing laboratories  

Microgen Campylobacter Latex ®

การทดสอบหาชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยปฏิกิริยาการจับกลุ่ม
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ปฏิกิริยาเอ็นไซมอ์ิมมโูนแอสเสย์
(Enzyme immunoassay)

แอนติเจนหรือแอนติบอดีสามารถน ามาติดฉลากดว้ยเอ็นไซม์โดยไม่ท าให้คุณสมบัติของ
สารทั้งสองเสียไป

ตรวจสอบปฏิกิริยาโดยการใส่ substrate ของเอ็นไซม์นั้น เมื่อมีการย่อย substrate จะ
ท าให้มีการเปลี่ยนสี สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือวัดความเข้มสีได้ด้วยเครื่อง 
spectrophotometer

เป็นวิธีที่มีความไวสูงสามารถหาปริมาณสารได้ถึงระดับนาโนกรัม มีความจ าเพาะสูง 
ราคาไม่แพง เก็บได้นาน ปลอดภัย
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Enzyme immunoassay ที่นิยมมากที่สุดคือ 
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)

Enzyme และ substrate ที่นิยมใช้ได้แก่ 

Enzyme Substrate

Alkaline phosphatase

Horseradish peroxidase

p-nitrophenylphosphate (PNPP )

-o-phenylenediamine in 
Hydrogen peroxide (H2O2) 

3,3’,5,5’ tetramethylbenzidine
(TMB) and hydrogen peroxide

ปฏิกิริยาเอ็นไซม์อิมมูโนแอสเสย์ 
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Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
ให้แอนติเจนหรือแอนติบอดีเคลือบอยู่บน solid phase เช่น บนผิวของหลอด
ทดลอง, microtiter plate, bead, ซึ่งเป็นพลาสติกพวก Polypropylene, 
polystyrene, polyvinyl, nylon, cellulose, polyacrylamide

เติมสิ่งส่งตรวจที่ต้องการตรวจหา (Ag หรือ Ab) ลงไปท าปฏิกิริยา และล้างส่วนเกินที่
ไม่ได้ท าปฏิกิริยาออกไป

เติมแอนติบอดีที่ติดฉลากดว้ยเอ็นไซม์ (conjugate ) ลงไป เมื่อเติม substrate 
เอ็นไซม์จะย่อย substrate เปลี่ยนเป็นสีโดยความเข้มสีขึ้นกับปริมาณแอนตเิจนและ
แอนติบอดีที่ท าปฏิกิริยากัน

28



หลักการของการทดสอบ

1. Indirect method 
2. double antibody sandwich method
3. competitive binding method
4. IgM captured ELISA
5. Indirect ELISA (Avidin-biotin system)

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
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Indirect ELISA

หลักการ

ให้แอนติบอดีที่ต้องการตรวจท าปฏิกิริยากับแอนติเจนที่ทราบชนิดแล้วซึ่ง
เคลือบอยู่บนพื้นผิวของ solid phase แล้วใช้ Anti-human 
immunoglobulin ที่ติดฉลากด้วยเอ็นไซม์ท าปฏิกิริยาอีกขั้นหนึ่ง ปริมาณ
ความเข้มสีขึ้นกับปริมาณ แอนติบอดีที่ต้องการตรวจหา
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Double Antibody Sandwich ELISA

หลักการ

เคลือบแอนติบอดีบนพื้นผิวของ solid phase แล้วท าปฏิกิริยากับแอนติเจนที่
ต้องการตรวจ    หลังจากล้างแล้วใช้ แอนติบอดี ที่ติดฉลากด้วยเอ็นไซม์ 
(แอนติบอดีนี้จ าเพาะกับแอนติเจนที่ต้องการตรวจเช่นกัน) ล้างและเติม
substrate แล้ววัดปริมาณความเข้มสีที่เกิดขึ้น
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Competitive Binding ELISA

หลักการ

ถ้าต้องการหาแอนติเจน
เคลือบแอนติบอดีบนพื้นผิวของ solid phase แล้วท าปฏิกิริยากับแอนติเจนที่
ต้องการตรวจและแอนติเจนที่ติดฉลากด้วยเอ็นไซม์ ล้างและเติม substrate 
แล้ววัดปริมาณความเข้มสีที่เกิดขึ้น

***   (ถ้าต้องการหาแอนติบอดีก็เคลือบ solid phase ด้วยแอนติเจน)
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เคลือบ Ab บนเพลท

Enzyme labeled Ag  + Ag ที่ต้องการตรวจ Enzyme-labeled Ag

เติม substrate

ล้าง

ล้าง

Competitive Binding ELISA
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• การตรวจหาปริมาณยาที่ปนเปื้อน

การประยุกต์ใช้  ELISA

• การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อจุลชีพ

การตรวจหาปริมาณยาคลอแรมฟนิิคอล

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
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ปฏิกิริยาอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี
(Immunochromatography)

 การท าปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีที่จ าเพาะติดฉลาก
ด้วยสารสี (dye) หรือ แอนติบอดีกับแอนติเจนที่จ าเพาะ ที่ติดฉลาก
ด้วยสารสี 

 Ag-Ab complex จะถูกพาไปในตัวกลาง เช่น แผ่นเซลลูโลส แล้ว
ถูกจับอีกครั้งด้วยแอนติบอดีตัวที่ 2 ที่ยึดติดอยูก่ับแผ่นเซลลูโลส เกิด
เป็นแถบสีขึ้น โดยมีแถบควบคุมซึ่งจะตรึงด้วยแอนติบอดีตัวที่ 3 ต่อ
แอนติบอดีตัวแรกเพื่อใช้เป็นตัวควบคมุการทดสอบ
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ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Lateral_Flow_Assay.jpg
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ปฏิกิริยาอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี



การอ่านผล : อ่านผลด้วยตาเปล่า 

ถ้าเกิดสีชมพู
2 แถบ 

ถ้าเกิดสีชมพู
1 แถบ 

ไม่เกิดสีชมพูทั้ง
2 แถบ 

ปฏิกิริยาอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี
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❖ เป็นวิธีการตรวจวิเคราะห์แบบรวดเร็ว (rapid test)

❖ ท าได้ง่าย สะดวก ราคาไม่แพง

❖ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพง

ปฏิกิริยาอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี
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Immunoblot (Western Blot)

การตรวจหาโปรตีนจ าเพาะในส่วนประกอบของจุลชีพ

ขั้นตอน
1. การแยกส่วนประกอบของโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าบนวุ้น (gel) 

แยกโปรตีน
2. การถ่ายซับ (Blot) โปรตีนจากวุ้นไปยังแผ่นเมมเบรน

เช่น nitrocellulose membrane 
3. เติมแอนติบอดีที่จ าเพาะกับแอนติเจนที่อยู่บนเมมเบรน

4. เติม anti-immunoglobulin ที่ติดฉลากด้วยเอ็นไซม์

5. เติม substrate แล้วดูปฏิกิริยาการเกิดสีบนแผน่เมมเบรน 
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Immunoblot (Western Blot)
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Immunoblot (Western Blot)
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Immunoblot (Western Blot)
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❖ การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อจุลชีพ

การประยุกต์ใช้
❖ การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อจุลชีพ,  โปรตีนจากเซลล์

Immunoblot (Western Blot)
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 การตรวจหาเชื้อจุลชีพและสารพิษจากจุลชีพในอาหาร 
เช่น แบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารจาก เนื้อ นม อาหารกระป๋อง     
อาหารแช่แข็ง 

 การตรวจหายาปฏิชีวนะปนเปื้อนในอาหาร เช่น น้ าผ้ึง นม กุ้ง ปลา ไข่ เนื้อ

46



http://www.ams.cmu.ac.th/depts/clinimm/311-chapter7.pdf

http://pirun.ku.ac.th/~fsciwcc/immune8.pdf
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