
- 1 - 

V.6/ก.ย./2022 

 

 

Rapid Test ProⅡ for Egg (Cat.# M2261) 

Rapid Test ProⅡ for Total Milk (Cat.# M2269) 

Rapid Test ProⅡ for Gluten (Cat.# M2263) 

Rapid Test ProⅡ for Buckwheat (Cat.# M2264) 

Rapid Test ProⅡ for Peanut (Cat.# M2265) 

Rapid Test ProⅡ for Walnut (Cat.# M2268) 

Rapid Test ProⅡ for Soya (Cat.# M2266) 

 

ชุดทดสอบแบบรวดเรว็เพื่อตรวจหาโปรตีนจากส่วนผสมที่ก่อให้เกดิภมูิแพ้ 

ในอาหารและเคร่ืองมือผลิตอาหาร 

จ านวน 10 ชิ้น 
 

ใชส้ ำหรบังำนวิจัยหรือในหอ้งปฏิบติักำรเท่ำนั้น 

ไม่ใชใ้นกระบวนกำรวินิจฉยัโรค 

โปรดอ่ำนค ำอธิบำยทั้งหมดในคู่มือนี้ ก่อนใชง้ำน 

 

ผลิตโดย:  

Morinaga Institute of Biological Science, Inc. (MIoBS) 

2-1-16 ซาชิอุระ, คานาซาวา-เคยู, โยโกฮามา 236-0003, ประเทศญ่ีปุ่น 

E-mail: info_miobs_e@morinaga.co.jp 

Website: https://www.miobs-e.com 

 

 
ค ำเตือน 

1. ไม่รวมสารจาก Lot ที่ต่างกัน 

2. เกบ็รักษาชุดทดสอบที่อุณหภมิู 2-8 
o
C (35-46 

o
F) และห้ามแช่แขง็ 

3. ไม่ใช้ชุดทดสอบหลังจากหมดอายุตามวันที่ระบอุยู่บนกล่อง 

 

1. ขอ้มลูกำรใชง้ำน 
Rapid Test ProⅡ เป็นชุดทดสอบอย่างรวดเรว็ เพื่อตรวจหาโปรตีนจากส่วนผสมที่ก่อให้เกิดภมิูแพ้ในตัวอย่างอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรปู 

อาหารแปรรูป บนพื้นผิวสิ่งแวดล้อม (swab test) และน า้ล้าง 

หมำยเหตุ: ส าหรับการวิเคราะห์บนพื้นผิวสิ่งแวดล้อม (Swab Test) และน า้ล้าง แนะน าให้ใช้ชุดทดสอบ Rapid Test Easy kits 

 

2. ข้อมูลผลิตภณัฑ ์

 การทดสอบเชิงคุณภาพในรูปแบบการไหลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับภมิูคุ้มกันเพื่อตรวจวัดด้วยการมองเหน็ 

 ให้ผลการทดสอบภายใน 15 นาท ี( รวมการเตรียมตัวอย่าง 30 นาท)ี 

 ปรับปรุง Recovery ของโปรตีนทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการแปรรูปและไม่ผ่านการแปรรูปด้วยสารสกัดที่คิดค้น
1-4

 

 Rapid Test ProⅡ ส าหรับนมทั้งหมดจะมีเส้นการทดสอบสองเส้นในหนึ่งแผ่นส าหรับการตรวจหาเคซีนและ 

เบต้า-แลคโตโกลบูลินตามล าดับ  

 ลักษณะการท างานของแต่ละชุดทดสอบแสดงในตารางที่ 1-7 

 

 ตำรำงท่ี 1: ลักษณะการท างานของชุดทดสอบ Rapid Test ProⅡ ส าหรับไข่ 

ขีดจ ากัดในการตรวจหา 

(LOD) 

อาหาร: 5 µg/g (5 ppm) โปรตีนไข่ 

พื้นผิว (การ swab): 1 µg โปรตีนไข่/100 ตารางเซนติเมตร 

น า้ล้าง: 5 µg/mL (5 ppm) โปรตีนไข่ 

ความจ าเพาะ แอนติบอดีท าปฏิกิริยากับโอโวลบูมิน  

 

 ตำรำงท่ี 2: ลักษณะการท างานของชุดทดสอบ Rapid Test ProⅡ ส าหรับนมทั้งหมด 

เส้นที่ 1 

(สีด า, เส้นแรก) 

ขีดจ ากัดใน

การตรวจหา 

(LOD) 

อาหาร: 4 µg/g (4 ppm) เคซีน 

พื้นผิว (การ swab): 0.8 µg Casein/100 ตารางเซนติเมตร 

น า้ล้าง: 4 µg/mL (4 ppm) เคซีน 

(4 µg/g เคซีน เท่ากับ 5 µg/g (5 ppm) โปรตีนนม) 

ความจ าเพาะ แอนติบอดีท าปฏิกิริยากับเคซีน 

เส้นที่ 2 

(สีแดง, เส้นที่สอง) 

ขีดจ ากัดใน

การตรวจหา 

(LOD) 

อาหาร: 0.5 µg/g (0.5 ppm) เบต้า-แลคโตโกลบูลิน  

พื้นผิว (การ swab): 0.1 µg เบต้า-แลคโตโกลบูลิน/100 ตร.ซม. 

น า้ล้าง:                               0.5 µg/mL (0.5 ppm) เบต้า-แลคโตโกลบูลิน 

(0.5 µg/g เบต้า-แลคโตโกลบูลินเท่ากับ 5 µg/g (5 ppm) โปรตีนนม) 

ความจ าเพาะ แอนติบอดีท าปฏิกิริยากับเบต้า-แลคโตโกลบูลิน 

 

 ตำรำงท่ี 3: ลักษณะการท างานของชุดทดสอบ Rapid Test ProⅡ ส าหรับกลูเตน 

ขีดจ ากัดในการตรวจหา 

(LOD) 

อาหาร: 4 µg/g (4 ppm) กลูเตน 

พื้นผิว (การ swab): 0.8 µg กลูเตน/100 ตารางเซนติเมตร 

น า้ล้าง: 4 µg/mL (4 ppm) โปรตีนกลูเตน 

(4 µg/g กลูเตนเท่ากับ 5 µg/g (5 ppm) โปรตีนข้าวสาลี) 

ความจ าเพาะ แอนติบอดีท าปฏิกิริยากับไกลอะดีน* 

*ท าปฏิกิริยาข้ามกับข้าวบาร์เลย์และข้าวไรย์ 

 

 ตำรำงท่ี 4: ลักษณะการท างานของชุดทดสอบ Rapid Test ProⅡ ส าหรับบัควีท 

ขีดจ ากัดในการตรวจหา 

(LOD) 

อาหาร:  5 µg/g (5 ppm) โปรตีนบัควีท 

พื้นผิว (การ swab): 1 µg โปรตีนบัควีท/100 ตารางเซนติเมตร 

น า้ล้าง:  5 µg/mL (5 ppm) โปรตีนบัควีท 

ความจ าเพาะ แอนติบอดีท าปฏิกิริยากับโปรตีนบัควีทหลากหลายชนิด 

 

 ตำรำงท่ี 5: ลักษณะการท างานของชุดทดสอบ Rapid Test ProⅡ ส าหรับถั่วลิสง 

ขีดจ ากัดในการตรวจหา 

(LOD) 

อาหาร: 5 µg/g (5 ppm) โปรตีนถั่วลิสง 

พื้นผิว (การ swab): 1 µg โปรตีนถั่วลิสง/100 ตารางเซนติเมตร 

น า้ล้าง: 5 µg/mL (5 ppm) โปรตีนถั่วลิสง 

ความจ าเพาะ แอนติบอดีท าปฏิกิริยากับโปรตีนถั่วลิสงหลากหลายชนิด 

 

 ตำรำงท่ี 6 ลักษณะการท างานของชุดทดสอบ Rapid Test ProⅡ ส าหรับวอลนัท 

ขีดจ ากัดในการตรวจหา 

(LOD) 

อาหาร: 5 µg/g (5 ppm) โปรตีนวอลนัท 

พื้นผิว (การ swab): 1 µg Walnut protein/100 ตารางเซนติเมตร 

น า้ล้าง: 5 µg/mL (5 ppm) โปรตีนวอลนัท 

ความจ าเพาะ แอนติบอดีท าปฏิกิริยากับโปรตีน 2S อัลบูมิน  

 

 ตำรำงท่ี 7: ลักษณะการท างานของชุดทดสอบ Rapid Test ProⅡ ส าหรับถั่วเหลือง 

ขีดจ ากัดในการตรวจหา 

(LOD) 

อาหาร: 5 µg/g (5 ppm) โปรตีนถั่วเหลือง 

พื้นผิว (การ swab): 1 µg โปรตีนถั่วเหลือง/100 ตารางเซนติเมตร 

น า้ล้าง: 5 µg/mL (5 ppm) โปรตีนถั่วเหลือง 

ความจ าเพาะ แอนติบอดีท าปฏิกิริยากับเบต้า-คอนไกลซินนิ  

 

3. ส่วนประกอบของชุดทดสอบ 
ส่วนประกอบ ปริมำณ 

สารสกัด* 10 ซอง (19 มิลิลิตร/ซอง) 

สารเจือจาง 1 ขวด (12 มิลลิลิตร) 

แผ่นทดสอบ 10 แผ่น (1 แผ่น/ซอง) 

ปิเปต (L) 10 

ปิเปต (S) 10 

หลอดโพลีโพรพิลีน (L), ขนาด 50 mL 10 

หลอดโพลีโพรพิลีน (S),ขนาด 1.5 mL 10 

ก้าน swab 10 ชิ้น 

Rack กระดาษส าหรับใส่หลอด  1 

* สารสกัดเหมือนกนัทุกชุดทดสอบ สารสกัดอาจมีผลึกเม่ือเกบ็ในที่เยน็ จึงควรละลายผลึกที่อุณหภมิู 30−37˚C (86−99˚F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1. ส่วนประกอบ (แผ่นทดสอบ, ปิเปต (L), ปิเปต (S) และหลอดโพลีโพรพิลีน (L)) 
 

4. อุปกรณท์ี่ตอ้งใชแ้ละไม่ไดใ้หม้ำ  
ข้อควรระวัง 

✓ ขั้นตอนทั้งหมดควรด าเนินการภายใต้สภาวะที่ปราศจากการปนเป้ือน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เช้ือถือได้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้

หลีกเลี่ยงการปนเป้ือนข้ามผ่านอุปกรณ์ เครื่องมือ หลอด ภาชนะ ปิเปต ทปิ ฯลฯ แนะน าให้ใช้วัสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง  

                                                      

 เครื่องบด/เครื่องผสมตัวอย่าง 

 เครื่องชั่งน า้หนัก 1.0±0.1 กรัม 

 เครื่องผสม (Vortex mixer) 

 อ่างควบคุมอุณหภมิู (Water bath)* 

 เครื่องเหวี่ยงแยกสาร (Centrifuge ที่ 3,000 x g)* 

 กระดาษกรอง* 
 กระดาษวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH paper) 
 ถุงมือกันความร้อน * รายการนี้อาจไม่จ าเป็นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการสกัดหรือชนิดของตัวอย่าง 
 
5. กำรสกัดตัวอย่ำง 

ข้อควรระวัง 

✓ ก่อนใช้งานควรน าสารทั้งหมดตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภมิู 20-30 
o
C (68-86 

o
F) และผสมสารละลายให้เข้ากันเบาๆ  

✓ ควรปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของสารสกัดจากตัวอย่างให้เป็นกลาง (pH 6-8)  

✓ ควรสวมชุดป้องกันอย่างเหมาะสม แว่นตา และถุงมือขณะใช้งานชุดทดสอบ 

                                                     

【A. วิธีกำรสกดัท่ีแนะน ำ】 

วิธีการสกัดนี้ ใช้ได้กับอาหารทุกชนิด พื้นผิวสิ่งแวดล้อม (swab test) และน า้ล้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับอาหารแปรรูปอย่างรุนแรง 

โปรดเลือกวิธีนี้ส าหรับการวิเคราะห์ขนมอบ (ขนมปัง, ลูกกวาด) อาหารประเภทรีทอร์ท  เนื้อที่ผ่านการแปรรูป / อาหารทะเลแปรรูป  

อาหารตุ๋น 
 

A-1. ส ำหรบัตวัอย่ำงอำหำร 

1. บดและผสมตัวอย่างอาหารที่ใช้ในการทดสอบให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องผสม/เครื่องบดที่ปราศจากการปนเป้ือน 

2. ชั่งตัวอย่างที่ผสมเข้ากัน 1 กรัม (1 มิลลิลิตร) ใส่ลงในหลอดโพลีโพรพิลีน (L) และเติมสารสกัด 1 ซอง  

3. ปิดฝาให้แน่นและ Vortex เป็นเวลา 30 วินาท ี 

4. วางหลอดที่ปิดฝาสนิทในอ่างควบคุมอุณหภมิูสูงกว่า 90 
o
C (194 

o
F) เป็นเวลา 10 นาท ี 

5. วางหลอดให้น า้ไหลผ่าน เพื่อท าให้เยน็ลงที่อุณหภมิูห้อง  

หมำยเหต:ุ ไม่ควรท าให้เยน็ลงต ่ากว่าอุณหภมิูห้องเนื่องจากตัวอย่างจะตกตะกอนที่อุณหภมิูต ่า  

6. Vortex เป็นเวลา 30 วินาท ี

7. ตั้งหลอดทิ้งไว้สักพักเพื่อให้ตัวอย่างตกตะกอนและเกบ็สารละลายส่วนใสซึ่งเป็นสารสกัดจากตัวอย่าง 

หมำยเหตุ: Centrifuge และ/หรือการกรองด้วยกระดาษกรองได้ตามที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2. การสกดัตวัอย่างอาหาร 
 

A-2. ส ำหรบัตวัอย่ำง swab test  

1. ท าก้าน Swab ให้เปียกด้วยน า้ประปาและไป Swab พื้นผิวที่ต้องการ 

2. Swab พื้นที่ผิว (ซิกแซก) ขนาด 10 ซม. × 10 ซม. ด้วยก้านส าลีชุบน า้หมาดๆ ครั้งแรกในแนวทแยง และครั้งที่ 2 ในแนวทแยงตั้งฉาก

กับครั้งแรก 

3. ใส่ก้าน Swab ลงในหลอดโพลีโพรพิลีน (L) และเติมสารสกัดลงไป 4 มิลลิลิตร (ความไวอยู่ที่: 1 ไมโครกรัม (0.8 ไมโครกรัม

ส าหรับเคซีนและกลูเตน 0.1 ไมโครกรัมส าหรับเบต้า-แลคโตโกลบูลิน ในการ Swab เม่ือเติมสารสกัด 4 มิลลิลิตร ดูตารางที่ 1-7) 

4. ปิดฝาหลอดให้แน่นและ Vortex เป็นเวลา 30 วินาท ี

5. วางหลอดที่ปิดฝาสนิทในอ่างควบคุมอุณหภมิูสูงกว่า 90 
o
C (194 

o
F) เป็นเวลา 10 นาท ี 

6. วางหลอดให้น า้ไหลผ่าน เพื่อท าให้เยน็ลงที่อุณหภมิูห้อง  
หมำยเหต:ุ ไม่ควรท าให้เยน็ลงต ่ากว่าอุณหภมิูห้องเนื่องจากตัวอย่างจะตกตะกอนที่อุณหภูมิต ่า  

7. Vortex เป็นเวลา 30 วินาท ีสารละลายที่ได้จะเป็นสารสกัดตัวอย่าง  

  หมำยเหตุ: กรองด้วยกระดาษกรองได้ตามต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   รูปท่ี 3 กำรสกดัตวัอย่ำง swab test  

1 mL   

↓     

2 mL   

↓     

 

100 μL   

↓     

 

200 μL   

↓     

 

300 μL   

↓     

 

หลอดโพลีโพรพิลีน (L) ขนาด  

50 มิลลิลิตร  4 mL→ 

แผ่นทดสอบ 

ช่องใส่ตัวอย่าง 

ช่องผลการทดสอบ 

ช่องยืนยันผล 

ปิเปต (L) 

ปิเปต (S) 

2 

> 90°C for 10 minutes 
ชั่งตัวอย่าง 1.0 กรัมใส่ลง
ในหลอดโพลีโพรพิลีน (L) 

สารสกัด (19 mL) 

Vortex for 30 seconds 

6 5 

4 3 

ท าให้เยน็ลง Vortex เป็นเวลา 30 วนิาท ี

Vortex เป็นเวลา 30 วนิาท ี > 90 oC เป็นเวลา 10 นาท ี

2 

Wipe an area of  
10 cm ×10 cm 

Vortex for 30 seconds Cool down > 90°C for 10 minutes 

ใส่ก้าน swab ลงใน
หลอดโพลีโพรพิลีน 
(L) 

เติมสารสกัด 4 มิลลิลิตร โดยใช้
สเกลบนหลอดโพลีโพรพิลีน 
(L) 

4 mL→ 

 

6 5 4 

3 1 

Vortex เป็นเวลา 30 วนิาท ี

Vortex เป็นเวลา 30 วนิาท ีท าให้เยน็ลง >90 oC เป็นเวลา 10 นาท ี

Swab พื้นที่ 10 X 10 ซม. 



- 2 - 

A-3. ส ำหรบัตวัอย่ำงน ้ำลำ้ง 

1. ปิเปตตัวอย่าง 1 mL ลงในหลอดโพลีโพรพิลีน (L) และเติมสารสกัด 1 ซอง  

2. ปิดฝาหลอดให้แน่นและ Vortex เป็นเวลา 30 วินาท ี

3. วางหลอดที่ปิดฝาสนิทในอ่างควบคุมอุณหภมิูสูงกว่า 90 
o
C (194 

o
F) เป็นเวลา 10 นาท ี 

4. วางหลอดให้น า้ไหลผ่าน เพื่อท าให้เยน็ลงที่อุณหภมิูห้อง  

หมำยเหต:ุ ไม่ควรท าให้เยน็ลงต ่ากว่าอุณหภมิูห้องเนื่องจากตัวอย่างจะตกตะกอนที่อุณหภูมิต ่า  

5. Vortex เป็นเวลา 30 วินาที สารละลายที่ได้จะเป็นสารสกัดตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4. กำรสกดัตวัอย่ำงส ำหรบัน ้ำลำ้ง 

 

【B. วิธีกำรสกดัแบบง่ำย】 

วิธีการสกัดนี้ ใช้ได้กับอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างรนุแรง การทดสอบพ้ืนผิวสิ่งแวดล้อม (swab) และน า้ล้าง โปรดเลือกวิธีนี้

ส าหรับการวิเคราะห์เครื่องดื่ม ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์นม ของหวาน ผลธัญพืช พรีมิกซ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ผ่านความร้อน ส าหรับข้อมูล

เพิ่มเติมโปรดติดต่อเราเม่ือคุณต้องการข้อมูล 

 

B-1. ส ำหรบัตวัอย่ำงอำหำร 

1. บดและผสมตัวอย่างอาหารที่จะท าการทดสอบให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องบดตัวอย่าง/เครื่องผสมตัวอย่างที่ปราศจากการปนเป้ือน 

2. ชั่งตัวอย่างบดละเอียด 1.0 กรัม (1.0 mL) ใส่ลงในหลอดโพลีโพรพิลีน (L) และเติมสารสกัด 1 ซอง  

3. ปิดฝาหลอดให้แน่นและ Vortex เป็นเวลา 30 วินาท ี 

      หมำยเหตุ: Centrifuge และ/หรือการกรองด้วยกระดาษกรองได้ตามที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 กำรสกดัตวัอย่ำงอำหำร  

 

B-2. ส ำหรบัตวัอย่ำง swab test  

1. Swab พื้นที่ผิว (ซิกแซก) ขนาด 10 ซม. × 10 ซม. ด้วยก้านส าลีชุบน า้หมาดๆ ครั้งแรกในแนวทแยง และครั้งที่ 2 ในแนวทแยงตั้ง

ฉากกับครั้งแรก 

2. ใส่ก้าน Swab ลงในหลอดโพลีโพรพิลีน (L) และเติมสารสกัดลงไป 4 มิลลิลิตร (ความไวอยู่ที่: 1 ไมโครกรัม (0.8 ไมโครกรัม

ส าหรับเคซีนและกลูเตน 0.1 ไมโครกรัมส าหรับเบต้า-แลคโตโกลบูลิน ในการ Swab เม่ือเติมสารสกัด 4 มิลลิลิตร ดูตารางที่ 1-7) 

3. ปิดฝาหลอดให้แน่นและ Vortex เป็นเวลา 30 วินาท ี 

หมำยเหตุ: กรองด้วยกระดาษกรองได้ตามต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 6 กำรสกดัตวัอย่ำง swab test  

 

B-3. ส ำหรบัตวัอย่ำงน ้ำลำ้ง 

1. ปิเปตตัวอย่าง 1 mL ลงในหลอดโพลีโพรพิลีน (L) และเติมสารสกัด 1 ซอง  

2. ปิดฝาหลอดให้แน่นและ Vortex เป็นเวลา 30 วินาท ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 7 กำรสกดัตวัอย่ำงส ำหรบัน ้ ำลำ้ง 

 
6. กำรเตรยีมสำรทดสอบ 
1. ใช้ไปเปต (L) ดูดสารเจือจาง 900 µL ใส่ลงในหลอดโพลีโพรพิลีน (S)  

2. ใช้ไปเปต (S) ดูดสารสกัดตัวอย่าง 100 µL ใส่ลงในหลอดโพลีโพรพิลีน (S) ที่มีสารเจือจาง 900 µL และผสมให้เข้ากัน ซึ่งสารละลาย

ที่ได้จะใช้เป็นสารทดสอบ    

หมำยเหตุ: ส าหรับการเจือจางเพิ่มเติมให้เจือจางสารสกัดตัวอย่างด้วยสารสกัดตามความเหมาะสมและเจือจางด้วยสารเจือจางที่ 10 เท่า 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 กำรเตรียมสำรทดสอบ 

 
7. ขั้นตอนกำรทดสอบ 
ขอ้ควรระวงั 

✓ ก่อนใช้งานควรวางแผ่นทดสอบที่อุณหภมิู 20-30 
o
C (68-86 

o
F) และเปิดบรรจุภัณฑ์ก่อนใช้งาน ที่อุณหภมิูต ่าอาจไม่เหมาะต่อการ

ท างานของแผ่นทดสอบ 

✓ ไม่สัมผัสช่องใส่ตัวอย่างและช่องอ่านผลของแผ่นทดสอบ 

                                                      

1. วางแผ่นทดสอบในแนวราบและเติมสารทดสอบ 200 µL ลงในช่องใส่ตัวอย่าง 

2. ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภมิูห้อง (20-30˚C/ 68-86˚F) 15 นาท ีในแนวราบ 

3. แปรผลทนัทตีามหลักการตัดสินผลในข้อ 8 ที่บรรยายด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปท่ี 9 แผ่นทดสอบ 

8. เกณฑก์ำรตดัสินผล 

【A. Rapid Test ProⅡ ส ำหรบัไข่ กลูเตน บคัวีท ถัว่ลิสง วอลนทั และถัว่เหลือง】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10. การแปรผล (Rapid Test ProⅡ ส าหรับไข่ กลูเตน บัควีท ถ่ัวลิสง วอลนัท และถ่ัวเหลือง) 

(a) ผลบวก:  เส้นสีด าหรือแดงปรากฏในช่องผลการทดสอบและสีแดงปรากฏในช่องยืนยันผล 

(b) ผลลบ: ไม่มีเส้นปรากฏในช่องผลการทดสอบและปรากฏสีแดงในช่องยืนยันผล  

(c) ผลโมฆะ:  ไม่มีสีปรากฏในช่องยืนยันผล 

 

【B. Rapid Test ProⅡ ส ำหรบันมทั้งหมด】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 การแปรผล (Rapid Test ProⅡ ส าหรับนมทั้งหมด) 

(a) ผลบวก:  (a-1) เส้นสีด าและเส้นสีแดงสองเส้นที่ปรากฏในช่องผลการทดสอบและสีแดงปรากฏในช่องยืนยันผล 

  (เม่ือมีส่วนประกอบของนม) 

 (a-2) เส้นสีด าปรากฏในช่องผลการทดสอบและสีแดงปรากฏในช่องยืนยันผล  

  (เม่ือมีส่วนประกอบของเคซีนเพียงอย่างเดียว*) 

 (a-3) เส้นสีแดงปรากฏในช่องผลการทดสอบและสีแดงปรากฏในช่องยืนยันผล   

  (เม่ือมีส่วนประกอบของเวย์เพียงอย่างเดียว*) 

(b) ผลลบ: ไม่มีเส้นปรากฏในช่องผลการทดสอบและปรากฏสีแดงในช่องยืนยันผล  

(c) ผลโมฆะ:  ไม่มีสีปรากฏในช่องยืนยันผล 

 

*เนื่องจากเคซีนสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาดซึ่งมีปริมาณของเบต้า-แลคโตโกลบูลินอยู่ในเคซีนและเวย์มีปริมาณของเคซีนที่

นอกเหนือจากเบต้า-แลคโตโกลบูลิน จึงอาจสังเกตเหน็สองเส้นได้แม้ในการทดสอบอาหารที่มีเคซีนหรือเวย์เพียงอย่างเดียว  
 

หมำยเหตุ: ถ้าไม่มีสีปรากฏในช่องยืนยันผล ให้ทดสอบใหม่ด้วยแผ่นทดสอบอันใหม่  

ผลลบปลอมอาจเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับสภาวะของโปรตีนเป้าหมาย (เช่น การย่อยสลาย) 

หากผลลบปลอมเกิดขึ้นจากโปรตีนเป้าหมายที่มีความเข้มข้นสูง (hook effect) ให้ท าการทดสอบซ า้ด้วยการเจือจางสารทดสอบ  

(สำมำรถดูไดท่ี้ขอ้ 6 กำรเตรียมสำรทดสอบ) 

 

9. อำ้งอิง 
1. Patent No.: JP 5133663, 

2. Patent No.: AU 2008330507,  

3. Patent No.: US 8,859,212,  

4. Patent No.: EP 2224239 (AT, BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, CH) 

 

10. Warranties 
Morinaga Institute of Biological Science, Inc. makes no warranty of any kind, either expressed or implied, except that 

the materials from which its products are made are of standard quality. Buyer assumes all risk and liability resulting from 

the use of this product. There is no warranty of merchantability of the product, or of the fitness of the product for any 

purpose. Morinaga Institute of Biological Science, Inc. agrees to replace any defective product, but expressly disclaims 

liability for damages, including special or consequential damage, or expenses arising directly or indirectly from the use 

of this product. 

 

11. ภำคผนวก: แผนผังการทดสอบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 µL 

แผ่นทดสอบ 

ปิเปต (S) 

สารทดสอบ 

1 2 
ปิเปต (S) 

100 µL 

สารสกัด
ตัวอย่าง 

ปิเปต (L) 

สารเจือจาง 

900 µL 

หลอดโพลีโพรพิลีน 
(S) 

หลอดโพลีโพรพิลีน 
(S) 

 

1 

ตัวอย่าง 1.0 mL ลงใน
หลอดโพลีโพรพิลีน (L) 
 

สารสกัด (19 mL) 2 

Vortex เป็นเวลา 30 วนิาท ี

 

(a) ผลบวก 

(b) ผลลบ 

(c) ผลโมฆะ 

: ไข่ 

: กลูเตน บัควีท ถั่วลิสง วอลนัท และถั่วเหลือง 

: ไข่ 

: กลูเตน บัควีท ถั่วลิสง วอลนัท และถั่วเหลือง 

ช่องผลการทดสอบ  

ช่องยืนยนัผล 

ช่องใส่ตัวอย่าง 

เคซีนจะเป็นเส้นสีด าและเบต้า-แลคโตโกลบูลิน 

(โปรตีนหลักของเวย์) จะเป็นเส้นสีแดง  

 

1 3 2 

Swab พื้นที่ 10 X 10 ซม. 
Vortex เป็นเวลา 30 วนิาท ี

 

ใส่ก้าน swab ลงใน
หลอดโพลีโพรพิลีน 
(L) 

เติมสารสกัด 4 มิลลิลิตร โดยใช้
สเกลบนหลอดโพลีโพรพิลีน 
(L) 

4 mL→ 

(a) ผลบวก 

(b) ผลลบ 

(c) ผลโมฆะ 

(a-1) 

(a-2) 

(a-3) 

1 

ตัวอย่าง 1.0 mL ลงใน
หลอดโพลีโพรพิลีน (L) 

สารสกัด (19 mL) 

> 90°C for 10 minutes Vortex for 30 seconds 

5 4 

3 2 

Cool down  Vortex for 30 seconds 

Vortex เป็นเวลา 30 วนิาท ี

Vortex เป็นเวลา 30 วนิาท ีท าให้เยน็ลง 

>90 oC เป็นเวลา 10 นาท ี 

2 

ตัวอย่าง 1.0 กรัมใส่ลงใน
หลอดโพลีโพรพิลีน (L) 

สารสกัด (19 mL) 3 

Vortex for 30 seconds Vortex เป็นเวลา 30 วนิาท ี

Food sample

Rinse water sample
Swab test sample

Mix and homogenize a sample

(for Food sample)
Swab a specified area

▼ ▼

Put 1.0 g (mL) of the homogenized sample

in a tube and add 1 pack of

Extraction Solution

Place the swab into the tube and

add 4 mL of  Extraction Solution

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

6. Preparation of

Test Solution

▼ ▼

7. Test Procedures

▼ ▼

8. Results

Add 200 µL of Test Solution  to a Test Stick

Check results in 15 minutes

5. Sample

Extraction
Vortex for 30 seconds

Place the tube in a water bath > 90˚C (194˚F) for 10 minutes and cool down

Vortex for 30 seconds

 Let the sample settle down and collect the supernatant as Sample Extract

Add 100 µL of Sample Extract  to 900 µL of Diluent  and mix well as Test Solution

ตวัอย่ำงอำหำร 
ตวัอย่ำงน ้ำลำ้ง 

ตวัอย่ำง Swab Test 

การสกดั
ตัวอย่าง 

บดและผสมตัวอย่างให้เข้ากัน  
(ส าหรับตัวอย่างอาหาร) Swab พื้นที่ผิว 

ใส่ตัวอย่างบดละเอียด 1.0 กรัม (mL) ลงใน
หลอดและเติมสารสกัด 1 ซอง 

Vortex เป็นเวลา 30 วินาที 

Vortex เป็นเวลา 30 วินาที 

น าก้าน Swab ใส่ลงในหลอดและ
เติมสารสกัด 4 mL 

วางหลอดในอา่งควบคุมอุณหภมิู > 90 
o
C (194 

o
F) เป็นเวลา 10 นาท ีและท าให้เยน็ลง 

ตั้งหลอดทิ้งไว้ให้ตกตะกอนและเกบ็สารละลายส่วนใสที่ใช้เป็นสารสกัดตัวอย่าง 

เติมสารสกัดตัวอย่าง 100 µL ใส่ลงในหลอดที่มีสารเจือจางอยู่ 900 µL และผสมให้เข้ากัน 

เติมสารในการทดสอบ 200 µL ลงบนแผ่นทดสอบ 

ตรวจสอบผลในเวลา 15 นาท ีผลกำรทดสอบ 

ขั้นตอนกำรทดสอบ 

กำรเตรียมสำรทดสอบ 


