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one-step multiplex RT-PCR
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Abstract

 Background: Foot and Mouth Disease is a severe disease in double hoofed animals causing          

economic impact.  Early report of the serotypes is necessary for control and decrease the loss.  Nowadays, 

we use World Organization for Animal Health standard method (OIE standard method) for diagnosis  

including ELISA typing and virus isolation.  Disadvantage of ELISA typing is this method can done with 

high amount of viral agents in the sample.  When low amount of viral agents in the sample, it has to 

increase the virus quantity using “virus isolation”, then re-confirm by the ELISA typing test.  One-step 

multiplex RT-PCR method had been developed, this method could identify the serotype of FMDV     

within one process and could work with low quantity of virus. 

 Method: The developed one-step multiplex RT-PCR method with some modification by changing 

the sequences in serotype O primer. The new primer was constructed follow FMDV serotype O in  Thailand. 

836 tissue samples (tongue, gum, coronary band and buccal mucosa of cattle, buffalo, goat and sheep) 

were used for finding diagnostic sensitivity and diagnostic specificity, from the local area in the country.  

They were submitted to Regional Reference Laboratory for FMD in South-East Asia (RRL) between        

2017-2019 for diagnosis and identified of serotypes using OIE standard method (ELISA typing or ELISA 

typing and virus isolation) and one-step multiplex RT-PCR method.

 Result: The diagnostic sensitivity and diagnostic specificity were 90.89% and 90.33%, respectively 

at 99% confidence interval and 2% margin of error. But 5.50% of the samples were not found serotypes 

by one-step multiplex RT-PCR method, but they could identify serotypes by OIE standard method.

 Conclusion: From the result, the developed one-step multiplex RT-PCR method could be used 

for screening purpose in diagnosis and serotyping for FMDV infection.  The advantage of the method was 

less time consuming and high efficacy.  Nevertheless, we had to do OIE standard method for accurate 

result.
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บท้คัดย่อ

 ท้ี�มาของการศึึกษา:  โร่คปากและเท้้าเป่�อุยเป็นิ 

โร่คร่ะบาดท้ี�ร่นุิแร่งในิสตั์วัก์บีคู่  กอุ่ใหเ้กดิควัามสญูเสยีท้าง

เศูร่ษ์ฐกิจเป็นิอุย่างมาก การ่ร่ายงานิผู้ลอุย่างร่วัดเร็่วัจะ

ท้ำาให้สามาร่ถควับคุมโร่คได้อุย่างร่วัดเร่็วั และลดควัาม   

เสยีหายได้  วัธิีกีาร่ต์ร่วัจที้�ใช้ในิปัจจุบนัิ ใช้วิัธีมีาต์ร่ฐานิขอุง 

World Organisation for Animal Health (วัธิีมีาต์ร่ฐานิ 

OIE) ได้แก่วัิธีี ELISA typing แต์่วัิธีีนิี�มีข้อุเสียคือุต์ัวัอุย่าง

ต์้อุงมีปร่ิมาณไวัร่ัสจำานิวันิมาก จ้งต์้อุงมีการ่เพาะแยกเชื�อุ

และเพิ�มปร่ิมาณไวัร่ัสในิเซ์ลล์เพาะเลี�ยง (virus isolation) 

จากนัิ�นิจ้งนิำามาท้ดสอุบซ์ำ�าอุีกคร่ั�งด้วัยวัิธีี ELISA typing 

ท้ำาให้การ่ร่ายงานิผู้ลการ่ต์ร่วัจล่าช้า จ้งได้มีการ่พัฒนิาวิัธีี 

one-step multiplex RT-PCR ซ์้�งสามาร่ถเพิ�มปริ่มาณ 

สาร่พันิธุีกร่ร่ม และจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปาก

และเท้้าเป่�อุยได้ในิการ่ต์ร่วัจเพียงคร่ั�งเดียวั

 วิธีีการ: ท้ำาการ่พัฒนิาวัิธีี one-step multiplex 

RT-PCR โดยเปลี�ยนิแปลงลำาดับเบสในิไพร่เมอุร่์ขอุง     

ซ์โีร่ไท้ป์ O จากลำาดบัเบสขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุย

ท้ี�แยกไดจ้ากพื�นิท้ี�ในิปร่ะเท้ศูไท้ย  เพื�อุจะไดส้ามาร่ถจำาแนิก

ซ์ีโร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุท้ี�เกิดข้�นิในิปร่ะเท้ศู จากนิั�นินิำามาหาค่า

ควัามไวัเชิงวัินิิจฉีัย (diagnostic sensitivity) และควัาม

จำาเพาะเชงิวันิิจิฉียั (diagnostic specificity) โดยเปร่ยีบเท้ยีบ

กับวัิธีีท้ดสอุบมาต์ร่ฐานิ OIE ได้แก่ วัิธีี ELISA typing หร่ือุ

วัธีิี ELISA typing ร่ว่ัมกับ วัธิี ีvirus isolation โดยใช้อุวัยัวัะ

ต์่าง ๆ ได้แก่ ลิ�นิ เหงือุก ไร่กีบ และเยื�อุบุภูายในิช่อุงปาก 

ขอุงโค กร่ะบือุ แพะ และแกะ จำานิวันิร่วัม 836 ต์ัวัอุย่าง

จากพื�นิท้ี�ต์่าง ๆ ในิปร่ะเท้ศูไท้ยท้ี�ถูกส่งมาท้ดสอุบท้ี�ศููนิย์

อุ้างอุิงโร่คปากและเท้้าเป่�อุยฯ ร่ะหวั่างปี 2560-2562 โดย

วัิธีีมาต์ร่ฐานิ OIE และ one-step multiplex RT-PCR

 ผล: ค่าควัามไวัเชิงวัินิิจฉีัย และควัามจำาเพาะเชิง

วัินิิจฉีัยเท้่ากับ 90.89% และ 90.33% ต์ามลำาดับ ที้�ค่า

ควัามเชื�อุมั�นิ 99% และควัามคลาดเคลื�อุนิท้ี�ยอุมร่ับได้คือุ 

2% แต์่ในิการ่ศู้กษ์าคร่ั�งนิี�พบ 5.50% ขอุงต์ัวัอุย่างท้ี�นิำามา

ท้ดสอุบไม่สามาร่ถจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์จากการ่ท้ำา one-step 

multiplex RT-PCR แต่์สามาร่ถจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์จากวัิธีี

มาต์ร่ฐานิ OIE

 สรุป: การ่ศู้กษ์าในิครั่�งนิี�พบวั่าวัิธีี one-step 

multiplex RT-PCR ท้ี�ได้พฒันิาข้�นินิี� สามาร่ถนิำามาใช้เปน็ิ

วัิธีีคัดกร่อุงเบื�อุงต์้นิ  ในิการ่ต์ร่วัจหาและจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์

ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยได้อุย่างร่วัดเร็่วัและมี

ปร่ะสิท้ธิีภูาพ อุย่างไร่ก็ต์ามต์้อุงท้ำาการ่ท้ดสอุบโดยวัิธีี

มาต์ร่ฐานิ OIE ร่่วัมด้วัย จ้งจะให้ผู้ลการ่ท้ดสอุบท้ี�ถูกต์้อุง

และมีปร่ะสิท้ธีิภูาพยิ�งข้�นิ

คำาสำาคัญ: โร่คปากและเท้้าเป่�อุย ELISA typing, virus 

isolation, one-step multiplex RT-PCR

บท้นำา

 โร่คปากและเท้า้เป่�อุย (Foot and Mouth Disease, 

FMD) เปน็ิโร่คร่ะบาดท้ี�สำาคญัในิสตั์วัก์บีคู ่ เกิดจากเชื�อุไวัร่สั

ในิสกลุ Aphthovirus จดัอุยูใ่นิวังศ์ู Picornaviridae เป็นิ 

RNA ไวัร่ัสสายเดี�ยวั (single-stranded RNA) ท้ำาให้

สามาร่ถเปลี�ยนิแปลงลักษ์ณะท้างพันิธีุกร่ร่มได้ง่าย (Reid 

et al., 2014) สามาร่ถพบชนิดิขอุงเชื�อุไวัร่สัท้ี�มคีวัามแต์กต่์าง       

กันิถ้ง 7 ซ์ีโร่ไท้ป์ (Rodriguez and Gay, 2011) ในิ

ปร่ะเท้ศูไท้ยพบการ่ร่ะบาด 3 ซ์โีร่ไท้ป์ คอืุ O, A และ Asia1 

ร่ายงานิการ่เกดิโร่คปากและเท้า้เป่�อุยในิปร่ะเท้ศูไท้ยพบซี์

โร่ไท้ป์ O และ A เป็นิหลัก (Wacharapon, 2008) โดยท้ี�

ซ์ีโร่ไท้ป์ Asia1 ไม่พบการ่ร่ะบาดต์ั�งแต์่ปี 2541 (ร่่มพฤกษ์์ 

และวัไิล, 2549) แต์่ยังมีการ่เฝ้้าร่ะวัังซ์ีโร่ไท้ป์นิี�อุยู่ การ่ใช้

วััคซ์ีนิสำาหร่ับเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุย พบว่ัาแต์่ละ         

ซ์ีโร่ไท้ป์ไม่มีควัามคุ้มกันิโร่คข้ามกันิและอุาจไม่ให้ควัาม         

คุ้มกันิโร่คกับไท้ป์ย่อุยขอุงซ์ีโร่ไท้ป์เดียวักันิ (OIE, 2019c)

 ห้อุงปฏิิบัต์ิการ่ศููนิย์อุ้างอุิงโร่คปากและเท้้าเป่�อุย 

ภููมิภูาคเอุเชียต์ะวัันิอุอุกเฉีียงใต์้ (ศูอุอุ.) กร่มปศูุสัต์วั์ ใช้วัิธีี

ต์ร่วัจสอุบเชื�อุไวัร่สัโร่คปากและเท้า้เป่�อุยต์ามวัธิีมีาต์ร่ฐานิ

ขอุงอุงค์การ่สุขภูาพสัต์วั์โลก หร่ือุวัิธีีมาต์ร่ฐานิ OIE (OIE, 

2019c) ได้แก่วัิธีี ELISA typing อุย่างเดียวัหร่ือุการ่เพาะ

แยกเชื�อุและเพิ�มปริ่มาณไวัร่ัสในิเซ์ลล์เพาะเลี�ยง (virus 

isolation) และต์ร่วัจยืนิยันิด้วัย ELISA typing โดยท้ี�วัิธีี 

ELISA typing ถ้งแม้จะสามาร่ถต์ร่วัจหาไวัรั่สได้ท้ั�งเชื�อุเป็นิ

และเชื�อุต์าย โดยให้ผู้ลการ่ท้ดสอุบภูายในิ 1 วัันิ แต์่

เนิื�อุงจากวิัธีนีิี�มคีวัามไวัต์ำ�า (low sensitivity) (Reid et al., 

2000; Hoffmann et al., 2009) จง้เหมาะกบัต์วััอุย่างที้�มี

เชื�อุไวัรั่สจำานิวันิมากเท่้านิั�นิ อุย่างไร่ก็ต์ามตั์วัอุย่างท้ี�          
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ส่งต์ร่วัจมักจะมีเชื�อุไวัร่ัสจำานิวันิน้ิอุย จ้งต้์อุงนิำามาเพิ�ม

จำานิวันิโดย virus isolation ก่อุนิ ซ์้�งต์้อุงเพิ�มเวัลาในิการ่

ต์ร่วัจอุีก 3-14 วัันิ ท้ั�งนิี� virus isolation สามาร่ถต์ร่วัจหา

ไวัร่สัเชื�อุเปน็ิไดเ้ท้า่นิั�นิ จากนัิ�นิจ้งนิำามาจำาแนิกซ์โีร่ไท้ปข์อุง

เชื�อุไวัรั่สเพื�อุยืนิยันิผู้ลด้วัยวิัธีี ELISA typing โดยในิปี      

พ.ศู.2559 พบวั่าการ่ต์ร่วัจจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัร่ัส 

ขอุง ศูอุอุ. ต์อุ้งผู้า่นิ virus isolation ถง้ 45.70% (361/790 

ต์ัวัอุย่าง) (เอุกสาร่ไม่ตี์พิมพ์) ท้ำาให้การ่ร่ายงานิผู้ลการ่

ท้ดสอุบล่าช้าเนืิ�อุงจากร่ะยะเวัลาในิการ่ท้ดสอุบนิานิข้�นิ    

ซ้์�งเป็นิปัจจัยหนิ้�งท้ี�ส่งผู้ลกร่ะท้บต่์อุการ่ควับคุมโร่คต่์อุมา 

Vangrysperre and de Clercq (1996) ได้พัฒนิาวิัธีี    

RT-PCR มาใชก้บัการ่ต์ร่วัจเชื�อุไวัร่สัโร่คปากและเท้า้เป่�อุย

ซ์้�งสามาร่ถต์ร่วัจซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สได้ และในิปี 2011 

Le et al. ได้พฒันิาวัธิี ีone-step multiplex RT-PCR มาใช้

ในิปร่ะเท้ศูเวัียดนิาม ซ์้�งสามาร่ถต์ร่วัจหาและจำาแนิก            

ซ์ีโร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัร่ัสโร่คปากและเท้้าเป่�อุยได้ในิการ่ต์ร่วัจ

เพียงคร่ั�งเดียวั โดยใช้เวัลาไม่ถ้ง 1 วัันิ มีควัามไวัและควัาม

จำาเพาะสูงสามาร่ถต์ร่วัจหาไวัรั่สปริ่มาณน้ิอุย ๆ  ได้ในิตั์วัอุย่าง

ไวัรั่สท้ั�งมแีละไม่มชีวีัติ์ อุกีท้ั�งเชื�อุไวัร่สัโร่คปากและเท้้าเป่�อุย

เป็นิเชื�อุชนิิด single stranded RNA ซ์้�งสามาร่ถเปลี�ยนิแปลง

ต์วััเอุงได้ง่าย ดงันิั�นิ การ่ท้ี�จะนิำาเท้คนิคิ one-step multiplex 

RT-PCR มาใช้ต์ร่วัจหาและจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัร่ัส

โร่คปากและเท้า้เป่�อุยในิปร่ะเท้ศูไท้ยจง้ต์อุ้งมกีาร่ปร่บัปร่งุ

ไพร่เมอุร่์ให้เหมาะสมกับเชื�อุไวัร่ัสท้ี�พบในิปร่ะเท้ศู และนิำา

วัิธีีนิี�มาหาค่าควัามไวัเชิงวัินิิจฉีัย (diagnostic sensitivity, 

Dse) และค่าควัามจำาเพาะเชิงวัินิิจฉีัย (diagnostic                        

specificity, Dsp) โดยเปร่ียบเท้ียบกับวัิธีีมาต์ร่ฐานิ OIE

อุปกรณ์์และวิธีีการ

ตัวอย่าง

 เนิื�อุเยื�อุจากอุวััยวัะต์่าง ๆ ได้แก่ ลิ�นิ เหงือุก ไร่กีบ 

และเยื�อุบุภูายในิช่อุงปาก ขอุงโค กร่ะบือุ แพะ และแกะ

จำานิวันิ 836 ต์วััอุย่างท้ี�ถกูส่งมาต์ร่วัจหาและจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์

ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยท้ี� ศูอุอุ.ร่ะหวั่างปี        

พ.ศู. 2560-2562 จากท้กุภูาคขอุงปร่ะเท้ศูไท้ย ยกเวัน้ิภูาค

ต์ะวัันิอุอุกท้ี�ไม่พบการ่ร่ะบาดขอุงโร่คปากและเท้้าเป่�อุย

การเตรียมตัวอย่างเน้�อเย้�อ (OIE, 2019c) 

 ต์ัวัอุย่างเนิื�อุเยื�อุ 836 ต์ัวัอุย่าง ท้ำาการ่แยกสกัด

เชื�อุไวัรั่สจากเนิื�อุเยื�อุให้อุยู่ในิรู่ปขอุงสาร่แขวันิลอุย 10% 

suspension ในิ 0.04 M PBS จากนิั�นินิำาไปปั�นิเพื�อุต์ก

ต์ะกอุนิด้วัยเคร่ื�อุงปั�นิเหวัี�ยงชนิดิท้ำาควัามเยน็ิ (refrigerated 

centrifuge) ท้ี� 1000 x g เป็นิเวัลา 20 นิาท้ี กร่อุงด้วัย 

syringe filter ขนิาดเส้นิผู้่านิศููนิย์กลาง 0.45 µm จากนิั�นิ

แยกเก็บต์ัวัอุย่างสาร่ละลายแขวันิลอุย หลอุดละ 1 ml

การตรวจหาและจำาแนกชนิดไวรัสโรคปากและเท้า้เป่�อย

โดยวิธีี ELISA typing(OIE, 2019c)

 เคลือุบหลุมขอุง ELISA plate ดว้ัย rabbit trapping 

antibody ซ์ีโร่ไท้ป์ท้ี�ต์้อุงการ่ต์ร่วัจ ElISA plate วัางบนิ

เคร่ื�อุงเขย่าในิต์ูบ่้มเชื�อุท้ี�อุณุหภูมิู 37oC เป็นิเวัลา 1 ชั�วัโมง

(หร่ือุเก็บท้ี�อุุณหภููมิ 4°C ค้างคืนิ) ล้าง ELISA plate 5 คร่ั�ง

ด้วัย PBS เต์รี่ยมสาร่ละลายแอุนิติ์เจนิควับคุม (control 

antigen) และสาร่ละลายแขวันิลอุยขอุงตั์วัอุย่างลงในิ 

microtube โดยใช้ ELISA diluent (PBST) ท้ำาการ่เจอืุจาง

แอุนิติ์เจนิควับคุมแบบ 2 fold serial dilution ไป 3         

dilution (สาร่ละลายแขวันิลอุยขอุงต์วััอุย่างไม่ต้์อุงเจือุจาง) 

หยอุดลงในิ ELISA plate 50 µl ต์่อุหลุมวัางบนิเครื่�อุง  

เขยา่ในิต์ูบ้ม่เชื�อุเป็นิเวัลา 1 ชั�วัโมง ล้าง ELISA plate 5 ครั่�ง

จากนิั�นิเต์มิ guinea pig detecting antibody ซ์ีโร่ไท้ป์          

ท้ี�จะต์ร่วัจ วัาง ELISA plate ลงบนิเคร่ื�อุงเขย่าในิต์ูบ่้มเชื�อุ

เป็นิเวัลา 1 ชั�วัโมง ล้าง ELISA plate 5 คร่ั�ง จากนิั�นิเต์ิม

สาร่ละลาย horseradish peroxidase conjugate 50 µl 

ต์่อุหลุม วัางบนิเคร่ื�อุงเขย่าในิต์ู้บ่มเชื�อุเป็นิเวัลา 1 ชั�วัโมง

ล้าง ELISA plate 7 คร่ั�ง เต์มิ 0.01 % tetramethylbenzidine 

substrate (TMB substrate) ปล่อุยให้เกิดปฏิิกิร่ิยาในิ

อุณุหภูมูห้ิอุงเป็นิเวัลา 20 นิาท้ี เต์ิม stop solution (1 M 

H
2
SO

4
) เพื�อุหยดุปฏิกิริ่ยิาขอุง substrate แลว้ัจง้นิำาไปอุา่นิ

ค่า optical density (OD) ที้� ควัามยาวัคลื�นิ 450 nm ด้วัย

เคร่ื�อุงอุ่านิ ELISA (Multiskan®)

การเพาะแยกเช้�อและเพิ�มปริมาณ์ไวรัส FMDV (virus 

isolation) (OIE, 2019c)

 นิำาเซ์ลลป์ฐมภูมิู ได้แก่ primary lamb kidney cell 
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ท้ี�มอีุาย ุ5-10 วันัิ ในิขวัดเลี�ยงเซ์ลล์ขนิาด 25 cm2  ดดูอุาหาร่

เลี�ยงเซ์ลล์เก่าท้ิ�ง เต์ิมสาร่ละลายท้ี�ได้จากการ่เต์ร่ียม

ต์ัวัอุย่าง ปร่ิมาต์ร่ 1 ml บ่มในิต์ู้บ่มเชื�อุท้ี�อุุณหภููมิ 37°C 

เป็นิเวัลา 1 ชั�วัโมง แล้วัเต์ิม maintenance medium    

นิำาไปบ่มในิในิต์ู้บ่มเชื�อุท้ี�อุุณหภููมิ 37oC เป็นิเวัลา 1-2 วัันิ 

อุา่นิผู้ลการ่เกิดพยาธิีสภูาพขอุงเซ์ลล์ (cytopathic effect, 

CPE) ทุ้กวัันิ โดยใช้กล้อุงจุลท้ร่ร่ศูนิ์ชนิิด inverted     

microscope แยกเชื�อุไวัร่ัสอุอุกจากเซ์ลล์โดยการ่      

freeze-thaw และนิำาไปปั�นิเพื�อุแยกส่วันิขอุงเหลวัใส     

อุอุกจากส่วันิกากเซ์ลล์ ด้วัยเคร่ื�อุงปั�นิเหวัี�ยงชนิดิท้ำาควัามเยน็ิ

ท้ี� 1000 x g เป็นิเวัลา 15 นิาท้ี นิำาส่วันินิำ�าใสท้ี�ได้ไปเพาะ

ลงบนิเซ์ลล์เพาะเลี�ยงอุีกคร่ั�ง ท้ำาซ์ำ�าร่วัมท้ั�งหมด 3 คร่ั�ง (3 

passages) นิำาสว่ันิขอุงเหลวัใสไปท้ำาการ่ต์ร่วัจจำาแนิกชนิดิ

ขอุงเชื�อุไวัร่ัส ด้วัยวัิธีี ELISA typing

 การตรวจหาสารพันธีุกรรมเพ้�อจำาแนกซีีโรไท้ป์ของเช้�อ

ไวรสัโรคปากและเท้้าเป่�อยด้วยวธิี ีone-step multiplex 

RT-PCR

 อุอุกแบบไพร่เมอุร์่ โดยเปลี�ยนิแปลงลำาดับเบสในิ 

forward  ไพร่เมอุร์่ขอุงซี์โร่ไท้ป์ O จากไร่เมอุร์่ขอุง Le et al. 

(2011) เป็นิ RRL–IND-OFw เพื�อุให้สามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์

ขอุงเชื�อุท้ี�ร่ะบาดในิปร่ะเท้ศูไท้ย ส่วันิอุกี 3 ไพร่เมอุร์่ ได้แก่ 

forward ไพร่เมอุร่์ ขอุงซี์โร่ไท้ป์ A, Asia1 ใช้ VN-AF, 

VN-As1F ต์ามลำาดับ และ Reverse ไพร่เมอุร์่ยังคงใช้   

VN-VP1R ต์ามเดิม 

 นิำาต์ัวัอุย่าง 10% suspension ในิ 0.04 M PBS 

จากนิั�นิกร่อุงด้วัย syringe filter นิำามาสกัด RNA โดยใช้

ชดุสกดั E.Z.N.A.® Viral RNA Kit (OMEGA, BIO-TEX, USA) 

ต์ามวัิธีีการ่ท้ี�ผูู้้ผู้ลิต์แนิะนิำาแล้วัจ้งนิำาไปต์ร่วัจจำาแนิกซ์ีโร่

ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้า้เป่�อุยด้วัยวิัธี ี one-step 

multiplex RT-PCR ต์ามวัิธีีการ่ขอุง Le et al. (2011)

 เต์ร่ยีมนิำ�ายา master-mix สำาเร็่จรู่ป LightCycler® 

Multiplex RNA Virus Master (Roche Diagnostic, 

ตารางท้ี� 1 แสดง sequence ขอุงไพร่เมอุร่์ขอุงซ์ีโร่ไท้ป์ O, A และ Asia1 ท้ี�ใช้ในิการ่ท้ดสอุบ

Primer Sequence 5’-3’ Sense Gene Product length (bp) FMDV serotype References

RRL–IND-OFw

VN – AF

VN-As1F

VN – VP1R

AGATTTGTGAAARTNACACCR

CTTGCACTCCCTTACACCGC

GCGSTHRYYCACACAGGYCCGG

CATGTCYTCYTGCATCTGGTT

+

+

+

-

1D

1D

1D

2B

658

427

535

-

O

A

Asia1

O, A, Asia1

-

Lee et al. (2011)

Lee et al. (2011)

Lee et al. (2011)

Germany) 11 µl ผู้สมกับไพร่เมอุร่์ท้ี�ควัามเข้มข้นิ 10 µM 

ท้ั�ง 4 ชนิิด ๆ ละ 1 µl เต์ิม RNA ขอุงต์ัวัอุย่างจำานิวันิ 5 µl 

ร่วัมท้ั�งสิ�นิ 20 µl ผู้สมให้เข้ากันิ จากนิั�นินิำาไปเพิ�มจำานิวันิ

สาร่พันิธีุกร่ร่มด้วัยเคร่ื�อุง C1000 touch™ thermal    

cycler (Bio-rad®, USA) โดยเพิ�มอุุณหภููมิในิขั�นิต์อุนิ       

reverse transcription เป็นิ 50°C นิานิ 15 นิาท้ี และ  

enzyme activation ที้� 95°C นิานิ 15 นิาที้ ต์ามด้วัย       

ขั�นิต์อุนิในิการ่เพิ�มปร่ิมาณ DNA ดังนิี� denaturation   

95°C 25 วัินิาท้ี annealing 52°C 30 วัินิาท้ี extension 

72°C 1 นิาท้ีร่วัม 40 ร่อุบ และ final extension 72°C         

5 นิาท้ ีจากนิั�นินิำาผู้ลติ์ภูณัฑ์์ PCR ที้�ได้ มาผู่้านิกร่ะบวันิการ่ 

electrophoresis ในิ 1.5% agarose ในิ TBE buffer    

โดยจะได้ผู้ลิต์ภูัณฑ์์ PCR ขอุงซ์ีโร่ไท้ป์ O, A และ Asia1    

ท้ี�มีขนิาด 658, 427 และ 535 bp ต์ามลำาดับ ส่วันิไวัร่ัส

ควับคุม (control virus) จะใช้เชื�อุไวัร่ัสที้�ใช้ในิการ่ผู้ลิต์

วัคัซ์นีิขอุงกร่มปศูสุตั์ว์ั และต์ร่วัจยนืิยนัิผู้ล โดยวัธิี ีnucleotide 

sequencing เปน็ิ positive control (O/Udornthani/87, 

A/Lopburi/12, Asia1/Petchaburi/85)

การตรวจหาลำาดับเบสของสารพันธีุกรรมของเช้�อไวรัส

โรคปากและเท้า้เป่�อยด้วยวิธี ีnucleotide sequencing 

เพ้�อตรวจย้นยันเช้�อไวรัส

 ท้ำาต์ามวัิธีีการ่ขอุง Knowles et al. (2016) ดังนิี� 

นิำาต์ัวัอุย่าง RNA มาเพิ�มจำานิวันิด้วัยวัิธีี RT-PCR ในิส่วันิ

ขอุง VP1 gene โดยใช้ไพร่เมอุร่์สำาหร่ับเชื�อุไวัร่ัสโร่คปาก

และเท้้าเป่�อุย ซ์ีโร่ไท้ป์ O, A และ Asia1 ผู้สมกับนิำ�ายา             

master-mix สำาเร่็จรู่ป LightCycler® Multiplex RNA 

Virus Master (Roche Diagnostic, Germany) เพิ�ม

จำานิวันิสาร่พันิธีุกร่ร่มโดยใช้เคร่ื�อุง thermocycler                

(Bio-Rad, USA) จากนิั�นิ    นิำาผู้ลผู้ลิต์ PCR ท้ี�ได้มาท้ำาให้

บร่ิสุท้ธีิ�ด้วัย QIAquick PCR purification kit (QIAGEN, 

Germany) จากนิั�นิท้ำาการ่หาลำาดับเบสสาร่พันิธีุกร่ร่มโดย

ใช้นิำ�ายาสำาเร็่จรู่ป BigDye® Terminator v3.1 Cycle 
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Sequencing Kit (Applied Biosystems, USA) ร่่วัมกับ

ไพร่เมอุร่ข์า้งต์น้ิ กำาจดันิำ�ายา BigDye สว่ันิเกนิิดว้ัย ZR DNA 

Sequencing Clean-up KitTM  (Zymo Research          

Corporation, USA) และหาลำาดับเบสขอุงสาร่พันิธีุกร่ร่ม 

โดยใช้เคร่ื�อุง ABI 3500 Genetic Analyzer (Applied 

B iosystems,  USA) ท้ำาการ่สร้่างและวัิ เคร่าะห์                               

phylogenetic tree โดยใช้โปร่แกร่มสำาเร่็จรู่ป BioEdit 

version 7.2.5 (Hall, 1999) และสร่้างแผู้นิภููมิต์้นิไม้แสดง

ควัามสัมพันิธี์ท้างพันิธีุกร่ร่ม โดยใช้โปร่แกร่มสำาเร่็จรู่ป 

MEGA version 7.0 (Kumar et al., 2016)

การหาค่า diagnostic sensitivity และค่า diagnostic 

specificity ของวิธีีท้ดสอบ

 นิำาผู้ลการ่ท้ดสอุบต์ัวัอุย่างท้ั�งหมด จำานิวันิ 836 

ต์ัวัอุย่าง ด้วัยวิัธีี ELISA typing อุย่างเดียวัหรื่อุ ELISA 

typing ร่่วัมกับ virus isolation และวัิธีี one-step       

multiplex RT-PCR มาคำานิวัณหาค่า diagnostic         

sensitivity และ diagnostic specificity ท้ี�ควัามเชื�อุมั�นิ 

(confidence interval) 99% และควัามคลาดเคลื�อุนิ 2% 

error (OIE, 2019a) ต์ามวัธิี ีMcNemar Chi-square (OIE, 

2019b) ดังนิี�

 diagnostic sensitivity = [TP / (TP + FN)] x 100

 diagnostic specificity = [TN / (TN + FP)] x 100

 โดย TP และ FP = ค่า true positive และค่า false 

positive ต์ามลำาดับ

   TN และ FN = ค่า true negative และค่า false 

negative ต์ามลำาดับ

วิธีมาตรฐาน OIE (วิธี ELISA typing
และ virus isolation)

Positive Negative

one-step 
multiplex 
RT-PCR

Positive 459 32

Negative 46 299

รูปท้ี� 1 ผู้ลขอุงวัิธีีท้ดสอุบ one-step multiplex RT-PCR: Lane 1 = 
DNA marker (100 bp); Lane 2 = positive serotype O; 
Lane 3 = positive serotype A; Lane 4 = positive serotype 
Asia1; Lane 5 = negative; Lane 6 = positive controls 
(serotypes O, A and Asia1); Lane 7 =negative control (PBS)

ตารางท้ี� 2  การ่หาค่า diagnostic sensitivity และ diagnostic specificity 
ขอุงวัิธีี one-step multiplex RT-PCR เปร่ียบเท้ียบกับวัิธีี
มาต์ร่ฐานิ OIE ได้แก่ วัธิี ีELISA typing และ virus isolation
จากต์ัวัอุย่างเนืิ�อุเยื�อุสัต์วั์ท้ี�ร่วับร่วัมส่งต์ร่วัจและจำาแนิก           
ซ์โีร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยท้ี� ศูอุอุ. จากพืี�นิท้ี�
ปร่ะเท้ศู ในิป ีพ.ศู. 2560-2562 จำานิวันิท้ั�งหมด 836 ต์วััอุยา่ง

ผลและวิจารณ์์

 การ่ท้ี�ต้์อุงใช้ต์วััอุย่างถง้ 836 ต์วััอุย่าง เนิื�อุงจากค่า 

diagnostic sensitivity และ diagnostic specificity ท้ี�

ยอุมร่ับได้คือุ 95% ท้ี�ควัามเชื�อุมั�นิ 99% และควัามคาด

เคลื�อุนิ 2% error จง้ต์อุ้งใช้ต์วััอุยา่งอุยา่งนิอุ้ย 788 ต์วััอุยา่ง

(OIE, 2019a)

 การ่แสดงผู้ลขอุงวิัธีที้ดสอุบ one-step multiplex 

RT-PCR ได้ขนิาดขอุงผู้ลผู้ลิต์ PCR แบ่งต์ามชนิิดขอุง          

ซ์ีโร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัร่ัสดังนิี� ซ์ีโร่ไท้ป์ O, A, Asia1 = 658, 

427, 535 bp ต์ามลำาดับ (รู่ปท้ี�1)

 พบวัา่คา่ diagnostic sensitivity และ diagnostic 

specificity ขอุงวัิธีี one-step multiplex RT-PCR ได้ค่า

ดังนิี�

 diagnostic sensitivity = [(459/459+46) x 100] = 90.89%
 diagnostic specificity = [(299/299+32) x 100] = 90.33%

 จากต์าร่างท้ี� 2 พบวัา่คา่ diagnostic sensitivity ท้ี�

ได้มีค่า 90.89% ใกล้เคียงกับ Gridharan et al. (2005) 

ท้ี�ไดร้่ายงานิคา่ diagnostic sensitivity 95.19% (99/104 

ต์ัวัอุย่าง) โดยใช้ต์ัวัอุย่างเนิื�อุเยื�อุสัต์วั์เหมือุนิกันิแต์่ค่า     

diagnostic specificity ที้�ได้จากการ่ศู้กษ์าในิคร่ั�งนิี�มีค่า 

90.33% ต์่างกับ Gridharan et al. (2005) ท้ี�ได้ค่า            

diagnostic specificity เพียง 28.95% (11/38 ต์ัวัอุย่าง) 

แสดงวั่า one-step multiplex RT-PCR ท้ี�พัฒนิาข้�นิในิ

คร่ั�งนิี� มีควัามจำาเพาะมากกว่ัาทั้�งนิี�มีควัามเป็นิไปได้ท้ี�การ่

ศู้กษ์าในิคร่ั�งนิี�ได้อุอุกแบบไพร่เมอุร์่จากเชื�อุไวัรั่สโร่คปาก

และเท้้าเป่�อุยที้�เกิดการ่ร่ะบาดข้�นิในิปร่ะเท้ศูไท้ย เมื�อุนิำาผู้ล
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ท้ี�ได้เปร่ียบเท้ียบกับร่ายงานิขอุง Le et al. (2011) ท้ี�ได้

พฒันิาวัธิี ีone-step multiplex RT-PCR โดยใชล้ำาดบัเบส

ขอุงไพร่เมอุร่์จากเชื�อุท้ี�มีการ่ร่ะบาดในิปร่ะเท้ศูเวัียดนิาม 

นิำามาท้ดสอุบร่่วัมกับ วัิธีี ELISA typing โดยใช้เชื�อุไวัร่ัส

ร่วัม 61 ต์ัวัอุย่าง พบวั่าวัิธีีท้ี�พัฒนิาข้�นิมีควัามไวัและควัาม

จำาเพาะสูง แต่์เมื�อุนิำามาใช้ในิปร่ะเท้ศูไท้ย พบว่ัาไม่สามาร่ถ

นิำามาใช้ต์ร่วัจจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ O ได้  จ้งต์้อุงมีการ่

เปลี�ยนิแปลงลำาดับเบสขอุงไพร่เมอุร์่สำาหร่ับซ์ีโร่ไท้ป์ O 

ท้ำาให้เมื�อุนิำามาท้ดสอุบกับต์ัวัอุย่างท้ี�พบภูายในิปร่ะเท้ศูได้

ค่า diagnostic sensitivity และ diagnostic specificity 

90.89% และ 90.33% ต์ามลำาดับ

 ปัจจัยอุีกปร่ะการ่ท้ี�สร่้างควัามแต์กต์่างขอุงค่าท้ั�ง 2 

คือุชนิิดขอุงต์ัวัอุย่างท้ี�นิำามาใช้ ในิการ่ศู้กษ์าคร่ั�งนิี�ใช้

ต์วััอุยา่งท้ี�เต์ร่ยีมจากเนิื�อุเยื�อุสตั์วัท์้ั�ง 836 ต์วััอุยา่ง สามาร่ถ

ต์ร่วัจได้ต์ร่งกันิโดยวิัธี ีone-step multiplex RT-PCR และ

วัิธีีต์ามมาต์ร่ฐานิ OIE ถ้ง 90.67% (758/836 ต์ัวัอุย่าง) ในิ

ขณะท้ี� Gridharan et al., 2005 ได้ท้ำาการ่เปร่ียบเท้ียบวัิธีี

ท้ั�งสอุง โดยใช้ต์วััอุย่างท้ั�งสอุงชนิดิได้แก่ ต์วััอุย่างเนิื�อุเยื�อุสตั์ว์ั 

142 ต์ัวัอุย่างและต์ัวัอุย่างท้ี�เพิ�มปร่ิมาณเชื�อุไวัร่ัสในิเซ์ลล์

เพาะเลี�ยง 38 ต์ัวัอุย่าง พบวั่าผู้ลการ่ต์ร่วัจท้ี�ได้โดยการ่ใช้

ต์ัวัอุย่างจากเนืิ�อุเยื�อุสัต์วั์สามาร่ถต์ร่วัจได้ต์ร่งกันิโดยวัิธีี 

one-step multiplex RT-PCR และ ELISA เพยีง 69.72% 

(99/142 ต์ัวัอุย่าง) แต์่เมื�อุใช้ต์ัวัอุย่างจากเซ์ลล์เพาะเลี�ยง

จะได้ผู้ลการ่ต์ร่วัจต์ร่งกนัิ 100% (38/38 ต์วััอุย่าง) แสดงว่ัา

ในิกร่ณที้ี�ใช้ต์วััอุย่างเนิื�อุเยื�อุเหมอืุนิกนัิ one-step multiplex 

RT-PCR ท้ี�นิำามาศูก้ษ์าในิคร่ั�งนิี�มคีวัามไวัเชงิวันิิจิฉียัต์อุ่เชื�อุ

ไวัร่ัสท้ี�นิำามาท้ดสอุบมากกวั่า

 การ่ร่ายงานิผู้ลการ่ท้ดสอุบ แบ่งผู้ลอุอุกเปน็ิ 6 กลุม่

กลุม่แร่กจำานิวันิ 220 ต์วััอุยา่ง เปน็ิต์วััอุยา่งท้ี�ใหผู้้ลบวักขอุง

การ่ต์ร่วัจจำาแนิกซ์โีร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัร่สัจากตั์วัอุยา่ง ท้ั�งจาก

วัิธีี one-step multiplex RT-PCR และวัิธีี ELISA typing 

แสดงวัา่ในิกลุม่นิี�มเีชื�อุไวัรั่สในิตั์วัอุยา่งท้ี�มจีำานิวันิมาก ท้ำาให้

สามาร่ถจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ O และ A ได้ผู้ลต์ร่งกันิในิขณะท้ี�

กลุ่มท้ี� 2 จำานิวันิ 239 ต์ัวัอุย่างสามาร่ถจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ได้

จากวัธีิี one-step multiplex RT-PCR ในิขณะท้ี�การ่ต์ร่วัจ

ต์ามวัิธีีมาต์ร่ฐานิ OIE ต์้อุงมีการ่เพิ�มปร่ิมาณขอุงเชื�อุไวัร่ัส

ด้วัยวัิธีี virus isolation ก่อุนิ แล้วัจ้งนิำามาจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์

โดยวิัธีี ELISA typing แสดงว่ัาเชื�อุไวัรั่สในิตั์วัอุย่างมี  

ตารางท้ี� 3 ผู้ลการ่ท้ดสอุบอุย่างละเอุียด โดยจำาแนิกต์ามวัิธีีการ่ต์ร่วัจ         
เชื�อุไวัร่ัสปากและเท้้าเป่�อุย จำานิวันิ 836 ต์ัวัอุย่าง

วิธีีการท้ดสอบท้ี�ใช้จำาแนกซีีโรไท้ป์ของเช้�อไวรัส ผลการท้ดสอบ(ตัวอย่าง)

ท้ี� one-step 
multiplex 
RT-PCR

วิธีีมาตรฐาน OIE
Type

O
Type

A
Type 
Asia 1 รวมELISA 

typing
Virus isolation + 

ELISA typing

1 + + -* 125 95 - 220

2 + - + 134 105 - 239

3 + - - 12 20 - 32

4 - + -* 16 4 - 20

5 - - + 12 14 - 26

6 - - - - - - 299

รวม 836

หมายเหต์ุ  + (ผู้ลบวัก) หมายถ้ง ต์ัวัอุย่างท้ี�จำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ได้ 
  - (ผู้ลลบ) หมายถ้ง ต์ัวัอุย่างท้ี�จำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ไม่ได้
  -* หมายถ้ง ไม่จำาเป็นิต์้อุงท้ำา virus isolation เพื�อุแยกซ์ีโร่ไท้ป์

จำานิวันินิ้อุย แต์่ในิกลุ่มท้ี� 3 มี 32 ต์ัวัอุย่างท้ี� one-step 

multiplex RT-PCR สามาร่ถจำาแนิกซ์โีร่ไท้ป์ได้ แต่์ให้ผู้ลลบ

ต์ามวัธิีมีาต์ร่ฐานิ OIE มคีวัามเปน็ิไปไดที้้�จะเกดิจากตั์วัอุยา่ง

ไม่เหมาะสม เช่นิ ปริ่มาณตั์วัอุย่างนิ้อุย การ่เก็บต์ัวัอุย่าง

ล่าช้า ต์ัวัอุย่างท้ี�เก็บไวั้เป็นิเวัลานิานิ เก็บต์ัวัอุย่างจาก

อุวัยัวัะที้�มปีร่มิาณเชื�อุไวัรั่สนิอุ้ย ได้แก ่ต์วััอุยา่งจากเนิื�อุเยื�อุ

ไร่กีบจะมีเชื�อุไวัรั่สนิ้อุยกว่ัาเนิื�อุเยื�อุลิ�นิท้ำาให้เชื�อุไวัรั่สมี

จำานิวันินิ้อุยจนิไม่สามาร่ถต์ร่วัจได้ด้วัยวัิธีี ELISA typing 

และ virus isolation อุกีปร่ะการ่หน้ิ�งอุาจมีการ่ใช้ยาฆ่่าเชื�อุ 

ต์อุนิเก็บต์ัวัอุย่าง บร่ร่จุภูัณฑ์์ไม่เหมาะสม หร่ือุการ่ขนิส่ง

ไมเ่หมาะสม จนิท้ำาใหเ้ชื�อุไวัร่สัถกูท้ำาใหเ้สื�อุมสภูาพหร่อืุต์าย

จง้ไมส่ามาร่ถเพิ�มปร่มิาณเชื�อุไวัร่สัดว้ัยวัธิี ีvirus isolation 

โดยจาก 32 ต์ัวัอุย่างนิี� พบวั่ามี 22 ต์ัวัอุย่างท้ี�ต์ร่วัจยืนิยันิ

ด้วัยวัิธีี nucleotide sequencing ซ์้�งได้ผู้ลต์ร่งกับผู้ลการ่

หาซ์ีโร่ไท้ป์ด้วัย one-step multiplex RT-PCR อุย่างไร่

ก็ต์าม วัิธีี nucleotide sequencing แม้จะเป็นิวัิธีีท้ดสอุบ

ท้ี�ใช้กันิโดยท้ั�วัไปแต์่ไม่ได้ใช้ในิงานิต์ร่วัจจำาแนิกชนิิดขอุง

เชื�อุไวัร่สัเปน็ิปร่ะจำาเนิื�อุงจากมีคา่ใช้จา่ยสงู สำาหร่บัต์วััอุยา่ง

ในิกลุม่ท้ี� 4-5 เปน็ิต์วััอุยา่งท้ี�ไมส่ามาร่ถจำาแนิกซ์โีร่ไท้ปโ์ดย

วัธิี ีone-step multiplex RT-PCR แต่์สามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์

ได้โดยวิัธีี ELISA typing เพียงอุย่างเดียวัจำานิวันิ 20 

ต์ัวัอุย่าง อุีก 26 ต์ัวัอุย่างสามาร่ถจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ได้โดยวัิธีี 

virus isolation ร่่วัมกับวัิธีี ELISA typing ดังนิั�นิต์ัวัอุย่าง

ท้ี�ให้ผู้ลลบโดยวัิธีี one-step multiplex RT-PCR แต์่ให้

ผู้ลบวักโดยวัิธีีมาต์ร่ฐานิ OIE คิดเป็นิ 5.50% (46/836)        
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ดังแสดงในิต์าร่างท้ี� 2 ท้ั�งนิี�อุาจเนืิ�อุงจากไวัร่ัสที้�ร่ะบาด            

ในิพื�นิท้ี�บางสายพันิธีุมี์การ่เปลี�ยนิแปลงสาร่พันิธุีกร่ร่มท้ำาให้

ไพร่เมอุร์่ท้ี�ใช้ท้ดสอุบไม่สามาร่ถจับกับยีนิในิส่วันิ 1D           

เพื�อุเพิ�มจำานิวันิดีเอุ็นิเอุเป้าหมายได้ โดยยีนิส่วันิ 1D เป็นิ

ส่วันิท้ี�มีการ่ผู้ันิแปร่มากท้ี�สุด และสร่้างโปร่ต์ีนิชนิิด VP1  

ซ์้�งมีควัามจำาเพาะต่์อุซี์โร่ไท้ป์ (Bittle et al., 1982;              

Domingo et al., 2003) สำาหรั่บกลุ่มท้ี� 6 ไม่สามาร่ถ

จำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ได้ท้ั�ง 2 วัิธีี ท้ั�งวัิธีี one-step multiplex 

RT-PCR และวิัธีีมาต์ร่ฐานิขอุง OIE ท้างด้านิร่ะยะเวัลา

ท้ดสอุบ พบวั่าการ่ท้ดสอุบโดยวิัธี ี one-step multiplex 

RT-PCR จะท้ร่าบผู้ลในิการ่ท้ดสอุบเพียงคร่ั�งเดียวั และใช้

เวัลาไม่เกินิ 1 วัันิแต์่การ่ท้ดสอุบโดยวิัธีี ELISA typing              

ร่่วัมกับวิัธี ี virus isolation ใช้เวัลาในิการ่ท้ดสอุบนิานิถ้ง 

3-14 วันัิ ท้ำาให้วัธิี ีone-step multiplex RT-PCR สามาร่ถ

ท้ร่าบผู้ลการ่ท้ดสอุบเร็่วักวั่าวัิธีี ELISA typing ร่่วัมกับ 

virus isolation อุย่างไร่ก็ดีเมื�อุพิจาร่ณาค่า diagnostic 

sensitivity กบั diagnostic specificity ขอุงวัธิี ีone-step 

multiplex RT-PCR ท้ี�พัฒนิาข้�นิแล้วั พบวั่าวัิธีีนิี�สามาร่ถ

ใชเ้ปน็ิวิัธีตี์ร่วัจคัดกร่อุงท้ี�ใหผู้้ลการ่ท้ดสอุบเร่ว็ัสง่ผู้ลใหเ้จา้

หนิา้ท้ี�สัต์วัแพท้ยใ์นิพื�นิท้ี�สามาร่ถดำาเนินิิการ่ควับคมุโร่คได้

เร่็วัข้�นิ

 เมื�อุพิจาร่ณาผู้ลการ่ท้ดสอุบจากต์าร่างท้ี� 3 พบวั่า  

การ่จำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ด้วัยวิัธี ีone-step multiplex RT-PCR 

กบัวัธีิี ELISA typing เพยีงอุย่างเดยีวั (ไม่ท้ำา virus isolation) 

สามาร่ถจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ได้ 58.73% (491/836 ต์ัวัอุย่าง) 

และ 28.71% (240/836 ต์ัวัอุย่าง) ต์ามลำาดับ สอุดคล้อุง

กับผู้ลขอุง Sareyyupoglu and Burgu (2017) ที้�ให้        

ผู้ลบวักในิการ่จำาแนิกซ์โีร่ไท้ปด้์วัยวิัธี ีone-step multiplex          

RT-PCR กับวัิธีี ELISA typing เท้่ากับ 73.91% (153/207 

ต์ัวัอุย่าง) และ 37.75% (77/207 ต์ัวัอุย่าง) ต์ามลำาดับ        

จะเห็นิได้วั่าวัิธีี one-step multiplex RT-PCR ให้ผู้ลบวัก

สูงกว่ัากว่ัาวิัธีี ELISA typing และค่าท้ี�ได้จากการ่ศู้กษ์า        

ในิคร่ั�งนิี�พบวั่าท้ั�งวัิธีี one-step multiplex RT-PCR และ

วัิธีีมาต์ร่ฐานิ OIE สามาร่ถจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ได้ใกล้เคียงกันิ

คอืุ 58.73% (491/836 ต์วััอุย่าง) และ 60.41% (505/836 

ต์วััอุยา่ง) ต์ามลำาดับ ดงันิั�นิห้อุงปฏิบิตั์กิาร่ท้ี�ท้ำาการ่ต์ร่วัจหา

ซ์ีโร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัร่ัสโร่คปากและเท้้าเป่�อุยท้ี�ไม่สามาร่ถ

ท้ดสอุบ virus isolation สามาร่ถนิำาวัิธีี one-step               

multiplex RT-PCR มาใชใ้นิการ่ต์ร่วัจจำาแนิกซ์โีร่ไท้ปข์อุง

เชื�อุไวัร่ัสโร่คปากและเท้้าเป่�อุยเป็นิการ่คัดกร่อุงเบื�อุงต์้นิ  

ซ์้�งจะได้ปร่ะสิท้ธีิผู้ลใกล้เคียงกับการ่ใช้วัิธีีมาต์ร่ฐานิ OIE

 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 การ่ต์ร่วัจสอุบเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยต์าม

วัิธีีมาต์ร่ฐานิ OIE โดยวิัธีี ELISA typing นิั�นิในิกร่ณีท้ี�

ต์ัวัอุย่างมีเชื�อุไวัร่ัสจำานิวันินิ้อุยจะต์้อุงผู้่านิการ่เพาะแยก

เชื�อุและเพิ�มปริ่มาณไวัรั่ส ซ์้�งท้ำาให้ผู้ลการ่ต์ร่วัจอุอุกมา

ล่าช้า จ้งได้มีการ่นิำาวัิธีี one-step multiplex RT-PCR   

มาใช้ ซ์้�งเมื�อุเปรี่ยบเที้ยบกับวัธิีมีาต์ร่ฐานิ OIE คอืุวัธิี ีELISA 

typing อุย่างเดียวั หร่ือุ ELISA typing ร่่วัมกับ virus 

isolation พบวั่ามีค่าควัามไวัเชิงวัินิิจฉีัย (diagnostic 

sensitivity) และค่าควัามจำาเพาะเชิงวัินิิจฉีัย (diagnostic 

specificity) สูง สามาร่ถนิำาวัิธีี one-step multiplex      

RT-PCR มาใชค้ดักร่อุงเบื�อุงต์น้ิในิจำาแนิกชนิดิขอุงซ์โีร่ไท้ป์

เพื�อุให้ร่ายงานิผู้ลได้อุย่างร่วัดเร็่วั ท้ำาให้สามาร่ถควับคุม 

การ่ร่ะบาดขอุงโร่คปากและเท้้าเป่�อุยได้เร่ว็ั แต่์อุย่างไร่ก็ต์าม

ยังคงต์้อุงยืนิยันิผู้ลการ่ท้ดสอุบด้วัยวัิธีีมาต์ร่ฐานิ OIE ด้วัย 

เพื�อุให้ได้ผู้ลการ่ท้ดสอุบที้�ถูกต์้อุงและมีปร่ะสิท้ธิีภูาพ           

ยิ�งข้�นิ

กิตติกรรมประกาศึ
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สพ.ญ.ปร่าณ ีร่อุดเท้ยีนิ และนิางสาวักัญญ์ธีนิศิู ลิ�มวับิลูพงศ์ู
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สัต์ว์ัแห่งชาติ์ท้ี�ให้ควัามร่่วัมมือุในิการ่เต์รี่ยมและต์ร่วัจ

ต์ัวัอุย่างท้างห้อุงปฏิิบัต์ิการ่
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