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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 

โร่คร่ะบาดที้�รุ่นิแร่งในิสตั์ว์ักีบคู่  ก่อุให้เกิดควัามสูญเสียท้าง

เศูร่ษ์ฐกิจเป็นิอุย่างมาก การ่ร่ายงานิผู้ลอุย่างร่วัดเร็่วัจะ

ท้ำาให้สามาร่ถควับคุมโร่คได้อุย่างร่วัดเร็่วั และลดควัาม   

เสียหายได้  วิัธีีการ่ต์ร่วัจที้�ใช้ในิปัจจุบันิ ใช้วิัธีีมาต์ร่ฐานิขอุง 

World Organisation for Animal Health (วิัธีีมาต์ร่ฐานิ 

OIE) ได้แก่วิัธีี ELISA typing แต่์วิัธีีนีิ�มีข้อุเสียคือุตั์วัอุย่าง

ต้์อุงมีปริ่มาณไวัร่ัสจำานิวันิมาก จ้งต้์อุงมีการ่เพาะแยกเชื�อุ

และเพิ�มปริ่มาณไวัรั่สในิเซ์ลล์เพาะเลี�ยง (virus isolation) 

จากนัิ�นิจ้งนิำามาท้ดสอุบซ์ำ�าอีุกครั่�งด้วัยวิัธีี ELISA typing 

ท้ำาให้การ่ร่ายงานิผู้ลการ่ต์ร่วัจล่าช้า จ้งได้มีการ่พัฒนิาวิัธีี 

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

สาร่พันิธุีกร่ร่ม และจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปาก

และเท้้าเป่�อุยได้ในิการ่ต์ร่วัจเพียงครั่�งเดียวั

 วิธีีการ: ท้ำาการ่พัฒนิาวัิธีี one-step multiplex 

RT-PCR โดยเปลี�ยนิแปลงลำาดับเบสในิไพร่เมอุร่์ขอุง     

ซี์โร่ไท้ป์ O จากลำาดับเบสขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุย

ที้�แยกได้จากพื�นิที้�ในิปร่ะเท้ศูไท้ย  เพื�อุจะไดส้ามาร่ถจำาแนิก

ซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุที้�เกิดข้�นิในิปร่ะเท้ศู จากนัิ�นินิำามาหาค่า

ควัามไวัเชิงวิันิิจฉัีย (diagnostic sensitivity) และควัาม

จำาเพาะเชิงวิันิิจฉัีย (diagnostic specificity) โดยเปรี่ยบเที้ยบ

กับวิัธีีท้ดสอุบมาต์ร่ฐานิ OIE ได้แก่ วิัธีี ELISA typing หรื่อุ

วิัธีี ELISA typing ร่่วัมกับ วิัธีี virus isolation โดยใช้อุวััยวัะ

ต่์าง ๆ ได้แก่ ลิ�นิ เหงือุก ไร่กีบ และเยื�อุบุภูายในิช่อุงปาก 

ขอุงโค กร่ะบือุ แพะ และแกะ จำานิวันิร่วัม 836 ตั์วัอุย่าง

จากพื�นิที้�ต่์าง ๆ ในิปร่ะเท้ศูไท้ยที้�ถูกส่งมาท้ดสอุบที้�ศููนิย์

อุ้างอิุงโร่คปากและเท้้าเป่�อุยฯ ร่ะหว่ัางปี 2560-2562 โดย

วิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE และ one-step multiplex RT-PCR

 ผล: ค่าควัามไวัเชิงวิันิิจฉัีย และควัามจำาเพาะเชิง

วิันิิจฉัียเท่้ากับ 90.89% และ 90.33% ต์ามลำาดับ ที้�ค่า

ควัามเชื�อุมั�นิ 99% และควัามคลาดเคลื�อุนิที้�ยอุมรั่บได้คือุ 

2% แต่์ในิการ่ศู้กษ์าครั่�งนีิ�พบ 5.50% ขอุงตั์วัอุย่างที้�นิำามา

ท้ดสอุบไม่สามาร่ถจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์จากการ่ท้ำา one-step 

multiplex RT-PCR แต่์สามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์จากวิัธีี

มาต์ร่ฐานิ OIE

 สรุป: การ่ศู้กษ์าในิคร่ั�งนิี�พบวั่าวัิธีี one-step 

multiplex RT-PCR ที้�ได้พัฒนิาข้�นินีิ� สามาร่ถนิำามาใช้เป็นิ

วิัธีีคัดกร่อุงเบื�อุงต้์นิ  ในิการ่ต์ร่วัจหาและจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์

ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยได้อุย่างร่วัดเร็่วัและมี

ปร่ะสิท้ธิีภูาพ อุย่างไร่ก็ต์ามต้์อุงท้ำาการ่ท้ดสอุบโดยวิัธีี

มาต์ร่ฐานิ OIE ร่่วัมด้วัย จ้งจะให้ผู้ลการ่ท้ดสอุบที้�ถูกต้์อุง

และมีปร่ะสิท้ธิีภูาพยิ�งข้�นิ

คำาสำาคัญ: โร่คปากและเท้้าเป่�อุย ELISA typing, virus 

isolation, one-step multiplex RT-PCR

บท้นำา

 โร่คปากและเท้้าเป่�อุย (Foot and Mouth Disease, 

FMD) เป็นิโร่คร่ะบาดที้�สำาคัญในิสัต์ว์ักีบคู่  เกิดจากเชื�อุไวัรั่ส

ในิสกุล Aphthovirus จัดอุยู่ในิวังศ์ู Picornaviridae เป็นิ 

RNA ไวัร่ัสสายเดี�ยวั (single-stranded RNA) ท้ำาให้

สามาร่ถเปลี�ยนิแปลงลักษ์ณะท้างพันิธุีกร่ร่มได้ง่าย (Reid 

et al., 2014) ชนิิดขอุงเชื�อุไวัรั่สมีควัามแต์กต่์างกันิถ้ง 7  

ซี์โร่ไท้ป์ (Rodriguez and Gay, 2011) ในิปร่ะเท้ศูไท้ยพบ

การ่ร่ะบาด 3 ซี์โร่ไท้ป์ คือุ O, A และ Asia1 ร่ายงานิการ่

เกิดโร่คปากและเท้้าเป่�อุยในิปร่ะเท้ศูไท้ยพบซ์ีโร่ไท้ป์ O 

และ A เป็นิหลัก (Wacharapon, 2008) โดยที้�ซี์โร่ไท้ป์ 

Asia1 ไม่พบการ่ร่ะบาดตั์�งแต่์ปี 2541 (ร่่มพฤกษ์์ และวิัไล, 

2549) แต์่ยังมีการ่เฝ้้าร่ะวัังซ์ีโร่ไท้ป์นีิ�อุยู่ การ่ใช้วััคซี์นิ

สำาหรั่บเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุย พบว่ัาแต่์ละซี์โร่ไท้ป

ไม่มีควัามคุ้มกันิโร่คข้ามกันิและไม่ให้ควัามคุ้มกันิโร่คกับ

ไท้ป์ย่อุยขอุงซี์โร่ไท้ป์เดียวักันิ (OIE, 2019c)

 ห้อุงปฏิิบัติ์การ่ศููนิย์อุ้างอิุงโร่คปากและเท้้าเป่�อุย 

ภููมิภูาคเอุเชียต์ะวัันิอุอุกเฉีียงใต้์ (ศูอุอุ.) กร่มปศุูสัต์ว์ั ใช้วิัธีี

ต์ร่วัจสอุบเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยต์ามวิัธีีมาต์ร่ฐานิ

ขอุงอุงค์การ่สุขภูาพสัต์ว์ัโลก หรื่อุวิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE (OIE, 

2019c) ได้แก่วิัธีี ELISA typing อุย่างเดียวัหรื่อุการ่เพาะ

แยกเชื�อุและเพิ�มปริ่มาณไวัรั่สในิเซ์ลล์เพาะเลี�ยง (virus 

isolation) และต์ร่วัจยืนิยันิด้วัย ELISA typing โดยที้�วิัธีี 

ELISA typing ถ้งแม้จะสามาร่ถต์ร่วัจหาไวัรั่สได้ทั้�งเชื�อุเป็นิ

และเชื�อุต์าย โดยให้ผู้ลการ่ท้ดสอุบภูายในิ 1 วัันิ แต่์

เนืิ�อุงจากวิัธีีนีิ�มคีวัามไวัต์ำ�า (low sensitivity) (Reid et al., 

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

เชื�อุไวัรั่สจำานิวันิมากเท่้านัิ�นิ อุย่างไร่ก็ต์ามตั์วัอุย่างที้�          
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ส่งต์ร่วัจมักจะมีเชื�อุไวัรั่สจำานิวันิน้ิอุย จ้งต้์อุงนิำามาเพิ�ม

จำานิวันิโดย virus isolation ก่อุนิ ซ้์�งต้์อุงเพิ�มเวัลาในิการ่

ต์ร่วัจอีุก 3-14 วัันิ ทั้�งนีิ� virus isolation สามาร่ถต์ร่วัจหา

ไวัร่สัเชื�อุเปน็ิได้เท่้านัิ�นิ จากนัิ�นิจ้งนิำามาจำาแนิกซ์โีร่ไท้ปข์อุง

เชื�อุไวัรั่สเพื�อุยืนิยันิผู้ลด้วัยวิัธีี ELISA typing โดยในิปี      

พ.ศู.2559 พบว่ัาการ่ต์ร่วัจจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่ส 

ขอุงศูอุอุ. ต้์อุงผู่้านิ virus isolation ถ้ง 45.70% (361/790 

ตั์วัอุย่าง) (เอุกสาร่ไม่ตี์พิมพ์) ท้ำาให้การ่ร่ายงานิผู้ลการ่

ท้ดสอุบล่าช้าเนืิ�อุงจากร่ะยะเวัลาในิการ่ท้ดสอุบนิานิข้�นิ    

ซ้์�งเป็นิปัจจัยหน้ิ�งที้�ส่งผู้ลกร่ะท้บต่์อุการ่ควับคุมโร่คต่์อุมา 

Vangrysperre and de Clercq (1996) ได้พัฒนิาวิัธีี    

RT-PCR มาใช้กับการ่ต์ร่วัจเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุย

ซ้์�งสามาร่ถต์ร่วัจซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สได้ และในิปี 2011 

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

ในิปร่ะเท้ศูเวัียดนิาม ซ้์�งสามาร่ถต์ร่วัจหาและจำาแนิก            

ซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัร่ัสโร่คปากและเท้้าเป่�อุยได้ในิการ่ต์ร่วัจ

เพียงครั่�งเดียวั โดยใช้เวัลาไม่ถ้ง 1 วัันิ มีควัามไวัและควัาม

จำาเพาะสูงสามาร่ถต์ร่วัจหาไวัรั่สปริ่มาณน้ิอุย ๆ  ได้ตั์วัอุย่าง

ไวัรั่สสามาร่ถต์ร่วัจได้ทั้�งมีและไม่มีชีวิัต์ อีุกทั้�งเชื�อุไวัรั่สเป็นิ

เชื�อุชนิิด single stranded RNA ซ้์�งสามาร่ถเปลี�ยนิแปลง

ตั์วัเอุงได้ง่าย ดังนัิ�นิ การ่ที้�จะนิำาเท้คนิิค one-step multiplex 

RT-PCR มาใช้ต์ร่วัจหาและจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัร่ัส

โร่คปากและเท้้าเป่�อุยในิปร่ะเท้ศูไท้ย  จ้งต้์อุงมีการ่ปรั่บปรุ่ง

ไพร่เมอุร์่ให้เหมาะสมกับเชื�อุไวัรั่สที้�พบในิปร่ะเท้ศู และนิำา

วิัธีีนีิ�มาหาค่าควัามไวัเชิงวิันิิจฉัีย (diagnostic sensitivity, 

Dse) และค่าควัามจำาเพาะเชิงวิันิิจฉัีย (diagnostic specificity, 

Dsp) โดยเปรี่ยบเที้ยบกับวิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE

อุปกรณ์์และวิธีีการ

ตัวอย่าง

 เนืิ�อุเยื�อุจากอุวััยวัะต่์าง ๆ ได้แก่ ลิ�นิ เหงือุก ไร่กีบ 

และเยื�อุบุภูายในิช่อุงปาก ขอุงโค กร่ะบือุ แพะ และแกะ

จำานิวันิ 836 ตั์วัอุย่างที้�ถูกส่งมาต์ร่วัจหาและจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์

ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยที้�ศูอุอุ.ร่ะหวั่างปี        

พ.ศู. 2560-2562 จากท้กุภูาคขอุงปร่ะเท้ศูไท้ย ยกเวัน้ิภูาค

ต์ะวัันิอุอุกที้�ไม่พบการ่ร่ะบาดขอุงโร่คปากและเท้้าเป่�อุย

การเตรียมตัวอย่างเน้�อเย้�อ (OIE, 2019c) 

 ต์ัวัอุย่างเนิื�อุเยื�อุ 836 ต์ัวัอุย่าง ท้ำาการ่แยกสกัด

เชื�อุไวัรั่สจากเนืิ�อุเยื�อุให้อุยู่ในิรู่ปขอุงสาร่แขวันิลอุย 10% 

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

ต์ะกอุนิด้วัยเครื่�อุงปั�นิเหวีั�ยงชนิิดท้ำาควัามเย็นิ (refrigerated 

centrifuge) ที้� 1000 x g เป็นิเวัลา 20 นิาที้ กร่อุงด้วัย 

syringe filter ขนิาดเส้นิผู่้านิศููนิย์กลาง 0.45 µm จากนัิ�นิ

แยกเก็บตั์วัอุย่างสาร่ละลายแขวันิลอุย หลอุดละ 1 ml

การตรวจหาและจำาแนกชนิดไวรัสโรคปากและเท้้าเป่�อย

โดยวิธีี ELISA typing(OIE, 2019c)

 เคลอืุบหลมุขอุง ELISA plate ด้วัย rabbit trapping 

antibody ซ์ีโร่ไท้ป์ท้ี�ต์้อุงการ่ต์ร่วัจ ElISA plate วัางบนิ

เคร่ื�อุงเขย่าในิตู้์บ่มเชื�อุที้�อุุณหภููมิ 37oC เป็นิเวัลา 1 ชั�วัโมง

(หรื่อุเก็บที้�อุุณหภููมิ 4°C ค้างคืนิ) ล้าง ELISA plate 5 ครั่�ง

ด้วัย PBS เต์รี่ยมสาร่ละลายแอุนิติ์เจนิควับคุม (control 

antigen) และสาร่ละลายแขวันิลอุยขอุงตั์วัอุย่างลงในิ 

microtube โดยใช้ ELISA diluent (PBST) ท้ำาการ่เจือุจาง

แอุนิติ์เจนิควับคุมแบบ 2 fold serial dilution ไป 3         

dilution (สาร่ละลายแขวันิลอุยขอุงตั์วัอุย่างไม่ต้์อุงเจือุจาง) 

หยอุดลงในิ ELISA plate 50 µl ต่์อุหลุมวัางบนิเครื่�อุง  

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

จากนัิ�นิเติ์ม guinea pig detecting antibody ซี์โร่ไท้ป์          

ที้�จะต์ร่วัจ วัาง ELISA plate ลงบนิเครื่�อุงเขย่าในิตู้์บ่มเชื�อุ

เป็นิเวัลา 1 ชั�วัโมง ล้าง ELISA plate 5 ครั่�ง จากนัิ�นิเติ์ม

สาร่ละลาย horseradish peroxidase conjugate 50 µl 

ต่์อุหลุม วัางบนิเครื่�อุงเขย่าในิต์ู้บ่มเชื�อุเป็นิเวัลา 1 ชั�วัโมง

ล้าง ELISA plate 7 ครั่�ง เติ์ม 0.01 % tetramethylbenzidine 

substrate (TMB substrate) ปล่อุยให้เกิดปฏิิกิริ่ยาในิ

อุุณหภููมิห้อุงเป็นิเวัลา 20 นิาที้ เติ์ม stop solution (1 M 

H
2
SO

4
) เพื�อุหยุดปฏิิกิริ่ยาขอุง substrate แล้วัจ้งนิำาไปอุ่านิ

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

เครื่�อุงอุ่านิ ELISA (Multiskan®)

การเพาะแยกเช้�อและเพิ�มปริมาณ์ไวรัส FMDV (virus 

isolation) (OIE, 2019c)

 นิำาเซ์ลล์ปฐมภููมิ ได้แก่ primary lamb kidney cell 
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ที้�มีอุายุ 5-10 วัันิ ในิขวัดเลี�ยงเซ์ลล์ขนิาด 25 cm2  ดูดอุาหาร่

เลี�ยงเซ์ลล์เก่าทิ้�ง เติ์มสาร่ละลายที้�ได้จากการ่เต์ร่ียม

ตั์วัอุย่าง ปริ่มาต์ร่ 1 ml บ่มในิตู้์บ่มเชื�อุที้�อุุณหภููมิ 37°C 

เป็นิเวัลา 1 ชั�วัโมง แล้วัเต์ิม maintenance medium    

นิำาไปบ่มในิในิตู้์บ่มเชื�อุที้�อุุณหภููมิ 37oC เป็นิเวัลา 1-2 วัันิ 

อุ่านิผู้ลการ่เกิดพยาธิีสภูาพขอุงเซ์ลล์ (cytopathic effect, 

CPE) ทุ้กวัันิ โดยใช้กล้อุงจุลท้ร่ร่ศูนิ์ชนิิด inverted     

microscope แยกเชื�อุไวัร่ัสอุอุกจากเซ์ลล์โดยการ่      

freeze-thaw และนิำาไปปั�นิเพื�อุแยกส่วันิขอุงเหลวัใส     

อุอุกจากส่วันิกากเซ์ลล์ ด้วัยเครื่�อุงปั�นิเหวีั�ยงชนิิดท้ำาควัามเย็นิ

ที้� 1000 x g เป็นิเวัลา 15 นิาที้ นิำาส่วันินิำ�าใสที้�ได้ไปเพาะ

ลงบนิเซ์ลล์เพาะเลี�ยงอีุกครั่�ง ท้ำาซ์ำ�าร่วัมทั้�งหมด 3 ครั่�ง (3 

passages) นิำาส่วันิขอุงเหลวัใสไปท้ำาการ่ต์ร่วัจจำาแนิกชนิิด

ขอุงเชื�อุไวัรั่ส ด้วัยวิัธีี ELISA typing

 การตรวจหาสารพันธุีกรรมเพ้�อจำาแนกซีีโรไท้ป์ของเช้�อ

ไวรัสโรคปากและเท้้าเป่�อยด้วยวิธีี one-step multiplex 

RT-PCR

 อุอุกแบบไพร่เมอุร์่ โดยเปลี�ยนิแปลงลำาดับเบสในิ 

forward  ไพร่เมอุร์่ขอุงซี์โร่ไท้ป์ O ยังคงใช้ต์าม Le et al. 

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

ขอุงเชื�อุที้�ร่ะบาดในิปร่ะเท้ศูไท้ย ส่วันิอีุก 3 ไพร่เมอุร์่ ได้แก่ 

forward ไพร่เมอุร่์ ขอุงซ์ีโร่ไท้ป์ A, Asia1 ใช้ VN-AF, 

VN-As1F ต์ามลำาดับ และ Reverse ไพร่เมอุร์่ยังคงใช้   

VN-VP1R ต์ามเดิม 

 นิำาตั์วัอุย่าง 10% suspension ในิ 0.04 M PBS 

จากนัิ�นิกร่อุงด้วัย syringe filter นิำามาสกัด RNA โดยใช้

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

ต์ามวัิธีีการ่ที้�ผูู้้ผู้ลิต์แนิะนิำาแล้วัจ้งนิำาไปต์ร่วัจจำาแนิกซ์ีโร่

ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยด้วัยวิัธีี  one-step 

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

 เต์รี่ยมนิำ�ายา master-mix สำาเร็่จรู่ป LightCycler® 

Multiplex RNA Virus Master (Roche Diagnostic, 

ตารางที้� 1 แสดง sequence ขอุงไพร่เมอุร์่ขอุงซี์โร่ไท้ป์ O, A และ Asia1 ที้�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 ผู้สมกับไพร่เมอุร์่ที้�ควัามเข้มข้นิ 10 µM 

ทั้�ง 4 ชนิิด ๆ ละ 1 µl เติ์ม RNA ขอุงตั์วัอุย่างจำานิวันิ 5 µl 

ร่วัมทั้�งสิ�นิ 20 µl ผู้สมให้เข้ากันิ จากนัิ�นินิำาไปเพิ�มจำานิวันิ

สาร่พันิธุีกร่ร่มด้วัยเครื่�อุง C1000 touch™ thermal    

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

reverse transcription เป็นิ 50°C นิานิ 15 นิาที้ และ  

enzyme activation ที้� 95°C นิานิ 15 นิาที้ ต์ามด้วัย       

ขั�นิต์อุนิในิการ่เพิ�มปริ่มาณ DNA ดังนีิ� denaturation   

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

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

5 นิาที้ จากนัิ�นินิำาผู้ลิต์ภัูณฑ์์ PCR ที้�ได้ มาผู่้านิกร่ะบวันิการ่ 

electrophoresis ในิ 1.5% agarose ในิ TBE buffer    

โดยจะได้ผู้ลิต์ภัูณฑ์์ PCR ขอุงซี์โร่ไท้ป์ O, A และ Asia1    

ที้�มีขนิาด 658, 427 และ 535 bp ต์ามลำาดับ ส่วันิไวัรั่ส

ควับคุม (control virus) จะใช้เชื�อุไวัร่ัสที้�ใช้ในิการ่ผู้ลิต์

วััคซี์นิขอุงกร่มปศุูสัต์ว์ั และต์ร่วัจยืนิยันิผู้ล โดยวิัธีี nucleotide 

sequencing เปน็ิ positive control (O/Udornthani/87, 

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

การตรวจหาลำาดับเบสของสารพันธุีกรรมของเช้�อไวรัส

โรคปากและเท้้าเป่�อยด้วยวิธีี nucleotide sequencing 

เพ้�อตรวจย้นยัน Control virus

 ท้ำาต์ามวิัธีีการ่ขอุง Knowles et al. (2016) ดังนีิ� 

นิำาตั์วัอุย่าง RNA มาเพิ�มจำานิวันิด้วัยวิัธีี RT-PCR ในิส่วันิ

ขอุง VP1 gene โดยใช้ไพร่เมอุร์่สำาหรั่บเชื�อุไวัรั่สโร่คปาก

และเท้้าเป่�อุย ซี์โร่ไท้ป์ O และ A ผู้สมกับนิำ�ายา master-mix 

สำาเร็่จรู่ป LightCycler® Multiplex RNA Virus Master 

(Roche Diagnostic, Germany) เพิ�มจำานิวันิสาร่พนัิธุีกร่ร่ม

โดยใช้เครื่�อุง thermocycler (Bio-Rad, USA) จากนัิ�นิ    

นิำาผู้ลผู้ลิต์ PCR ที้�ได้มาท้ำาให้บริ่สุท้ธิี�ด้วัย QIAquick PCR 

purification kit (QIAGEN, Germany) จากนัิ�นิท้ำาการ่หา

ลำาดับเบสสาร่พันิธุีกร่ร่มโดยใช้นิำ�ายาสำาเร็่จรู่ป BigDye® 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied 
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Biosystems, USA) ร่่วัมกับไพร่เมอุร์่ข้างต้์นิ กำาจัดนิำ�ายา 

BigDye ส่วันิเกินิด้วัย ZR DNA Sequencing Clean-up 

KitTM  (Zymo Research Corporation, USA) และหา

ลำาดับเบสขอุงสาร่พันิธุีกร่ร่ม โดยใช้เครื่�อุง ABI 3500   

Genetic Analyzer (Applied Biosystems, USA) ท้ำาการ่

สร้่างและวิัเคร่าะห์ phylogenetic tree โดยใช้โปร่แกร่ม

สำาเร็่จรู่ป BioEdit version 7.2.5 (Hall, 1999) และ

สร้่างแผู้นิภููมิต้์นิไม้แสดงควัามสัมพันิธ์ีท้างพันิธุีกร่ร่ม โดย

ใช้โปร่แกร่มสำาเร็่จรู่ป MEGA version 7.0 (Kumar et al., 

2016)

การหาค่าdiagnostic sensitivity และค่า diagnostic 

specificity ของวิธีีท้ดสอบ

 นิำาผู้ลการ่ท้ดสอุบต์ัวัอุย่างทั้�งหมด จำานิวันิ 836 

ตั์วัอุย่าง ด้วัยวัิธีี ELISA typing อุย่างเดียวัหรื่อุ ELISA 

typing ร่่วัมกับ virus isolation และวัิธีี one-step       

multiplex RT-PCR มาคำานิวัณหาค่า diagnostic         

sensitivity และ diagnostic specificity ที้�ควัามเชื�อุมั�นิ 

(confidence interval) 99% และควัามคลาดเคลื�อุนิ 2% 

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

2019b) ดังนีิ�

 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

รูปที้� 1 ผู้ลขอุงวิัธีีท้ดสอุบ 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)

ตารางที้� 2  การ่หาค่า diagnostic sensitivity และ diagnostic specificity 
ขอุงวิัธีี one-step multiplex RT-PCR เปรี่ยบเที้ยบกับวิัธีี
มาต์ร่ฐานิ OIE ได้แก่ วิัธีี ELISA typing และ virus isolation
จากตั์วัอุย่างเนืิ�อุเยื�อุสัต์ว์ัที้�ร่วับร่วัมส่งต์ร่วัจและจำาแนิก           
ซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยที้� ศูอุอุ. จากพืี�นิที้�
ปร่ะเท้ศู ในิป ีพ.ศู. 2560-2562 จำานิวันิทั้�งหมด 836 ตั์วัอุยา่ง

ผลและวิจารณ์์

 การ่ที้�ต้์อุงใช้ตั์วัอุย่างถ้ง 836 ตั์วัอุย่าง เนืิ�อุงจากค่า 

diagnostic sensitivity และ diagnostic sensitivity ที้�

ยอุมรั่บได้คือุ 95% ที้�ควัามเชื�อุมั�นิ 99% และควัามคาด

เคลื�อุนิ 2% error จ้งต้์อุงใช้ตั์วัอุยา่งอุย่างน้ิอุย 788 ตั์วัอุยา่ง

(OIE, 2019a)

 การ่แสดงผู้ลขอุงวิัธีีท้ดสอุบ one-step multiplex 

RT-PCR ได้ขนิาดขอุงผู้ลผู้ลิต์ PCR แบ่งต์ามชนิิดขอุง          

ซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สดังนีิ� ซี์โร่ไท้ป์ O, A, Asia1 = 658, 

427, 535 bp ต์ามลำาดับ (รู่ปที้�1)

 พบว่ัาค่า diagnostic sensitivity และ diagnostic 

specificity ขอุงวิัธีี one-step multiplex RT-PCR ได้ค่า

ดังนีิ�

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

 จากต์าร่างที้� 2 พบว่ัาค่า diagnostic sensitivity ที้�

ได้มีค่า 90.89% ใกล้เคียงกับ Gridharan et al. (2005) 

ที้�ได้ร่ายงานิค่า diagnostic sensitivity 95.19% (99/104 

ตั์วัอุย่าง) โดยใช้ตั์วัอุย่างเนืิ�อุเยื�อุสัต์ว์ัเหมือุนิกันิแต่์ค่า     

diagnostic specificity ที้�ได้จากการ่ศู้กษ์าในิครั่�งนีิ�มีค่า 

90.33% ต่์างกับ Gridharan et al. (2005) ที้�ได้ค่า            

diagnostic specificity เพียง 28.95% (11/38 ตั์วัอุย่าง) 

แสดงว่ัา one-step multiplex RT-PCR ที้�พัฒนิาข้�นิในิ

ครั่�งนีิ� มีควัามจำาเพาะมากกว่ัาทั้�งนีิ�มีควัามเป็นิไปได้ที้�การ่

ศู้กษ์าในิครั่�งนีิ�ได้อุอุกแบบไพร่เมอุร์่จากเชื�อุไวัรั่สโร่คปาก

และเท้้าเป่�อุยที้�เกิดการ่ร่ะบาดข้�นิในิปร่ะเท้ศูไท้ย เมื�อุนิำาผู้ล
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ที้�ได้เปรี่ยบเที้ยบกับร่ายงานิขอุง Le et al. (2011) ที้�ได้

พัฒนิาวิัธีี one-step multiplex RT-PCR โดยใช้ลำาดับเบส

ขอุงไพร่เมอุร์่จากเชื�อุที้�มีการ่ร่ะบาดในิปร่ะเท้ศูเวีัยดนิาม 

นิำามาท้ดสอุบร่่วัมกับ วิัธีี ELISA typing โดยใช้เชื�อุไวัรั่ส

ร่วัม 61 ตั์วัอุย่าง พบว่ัาวิัธีีที้�พัฒนิาข้�นิมีควัามไวัและควัาม

จำาเพาะสูง แต่์เมื�อุนิำามาใช้ในิปร่ะเท้ศูไท้ย พบว่ัาไม่สามาร่ถ

นิำามาใช้ต์ร่วัจจำาแนิกซ์ีโร่ไท้ป์ O ได้  จ้งต้์อุงมีการ่

เปลี�ยนิแปลงลำาดับเบสขอุงไพร่เมอุร์่สำาหรั่บซี์โร่ไท้ป์ O 

ท้ำาให้เมื�อุนิำามาท้ดสอุบกับตั์วัอุย่างที้�พบภูายในิปร่ะเท้ศูได้

ค่า diagnostic sensitivityและdiagnostic specificity 

90.89% และ 90.33% ต์ามลำาดับ

 ปัจจัยอีุกปร่ะการ่ที้�สร้่างควัามแต์กต่์างขอุงค่าทั้�ง 2 

คือุชนิิดขอุงตั์วัอุย่างที้�นิำามาใช้ ในิการ่ศู้กษ์าครั่�งนีิ�ใช้

ตั์วัอุยา่งที้�เต์รี่ยมจากเนืิ�อุเยื�อุสัต์ว์ัทั้�ง 836 ตั์วัอุยา่ง สามาร่ถ

ต์ร่วัจได้ต์ร่งกันิโดยวิัธีี one-step multiplex RT-PCR และ

วิัธีีต์ามมาต์ร่ฐานิ OIE ถ้ง 90.67% (758/836 ตั์วัอุย่าง) ในิ

ขณะที้� Gridharan et al., 2005 ได้ท้ำาการ่เปรี่ยบเที้ยบวิัธีี

ทั้�งสอุง โดยใช้ตั์วัอุย่างทั้�งสอุงชนิิดได้แก่ ตั์วัอุย่างเนืิ�อุเยื�อุสัต์ว์ั 

142 ตั์วัอุย่างและต์ัวัอุย่างที้�เพิ�มปริ่มาณเชื�อุไวัรั่สในิเซ์ลล์

เพาะเลี�ยง 38 ตั์วัอุย่าง พบว่ัาผู้ลการ่ต์ร่วัจที้�ได้โดยการ่ใช้

ตั์วัอุย่างจากเนืิ�อุเยื�อุสัต์ว์ัสามาร่ถต์ร่วัจได้ต์ร่งกันิโดยวิัธีี 

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

(99/142 ตั์วัอุย่าง) แต่์เมื�อุใช้ตั์วัอุย่างจากเซ์ลล์เพาะเลี�ยง

จะได้ผู้ลการ่ต์ร่วัจต์ร่งกันิ 100% (38/38 ตั์วัอุย่าง) แสดงว่ัา

ในิกร่ณีที้�ใช้ตั์วัอุย่างเนืิ�อุเยื�อุเหมือุนิกันิ one-step multiplex 

RT-PCR ที้�นิำามาศู้กษ์าในิครั่�งนีิ�มีควัามไวัเชงิวิันิิจฉัียต่์อุเชื�อุ

ไวัรั่สที้�นิำามาท้ดสอุบมากกว่ัา

 การ่ร่ายงานิผู้ลการ่ท้ดสอุบ แบ่งผู้ลอุอุกเป็นิ 6 กลุ่ม

กลุ่มแร่กจำานิวันิ 220 ตั์วัอุยา่ง เป็นิตั์วัอุยา่งที้�ให้ผู้ลบวักขอุง

การ่ต์ร่วัจจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สจากตั์วัอุยา่ง ทั้�งจาก

วิัธีี one-step multiplex RT-PCR และวิัธีี ELISA typing 

แสดงวัา่ในิกลุ่มนีิ�มีเชื�อุไวัร่สัในิต์วััอุยา่งที้�มีจำานิวันิมาก ท้ำาให้

สามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ O และ A ได้ผู้ลต์ร่งกันิในิขณะที้�

กลุ่มที้� 2 จำานิวันิ 239 ตั์วัอุย่างสามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ได้

จากวิัธีี one-step multiplex RT-PCR ในิขณะที้�การ่ต์ร่วัจ

ต์ามวิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE ต้์อุงมีการ่เพิ�มปริ่มาณขอุงเชื�อุไวัรั่ส

ด้วัยวิัธีี virus isolation ก่อุนิ แล้วัจ้งนิำามาจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์

โดยวิัธีี ELISA typing แสดงว่ัาเชื�อุไวัรั่สในิตั์วัอุย่างมี  

ตารางที้� 3 ผู้ลการ่ท้ดสอุบอุย่างละเอีุยด โดยจำาแนิกต์ามวิัธีีการ่ต์ร่วัจ         
เชื�อุไวัรั่สปากและเท้้าเป่�อุย จำานิวันิ 836 ตั์วัอุย่าง

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

หมายเหตุ์  + (ผู้ลบวัก) หมายถ้ง ตั์วัอุย่างที้�จำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ได้ 
  - (ผู้ลลบ) หมายถ้ง ตั์วัอุย่างที้�จำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ไม่ได้
  -* หมายถ้ง ไม่จำาเป็นิต้์อุงท้ำา virus isolation เพื�อุแยกซี์โร่ไท้ป์

จำานิวันิน้ิอุย แต่์ในิกลุ่มที้� 3 มี 32 ตั์วัอุย่างที้� one-step 

multiplex RT-PCR สามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ได้ แต่์ให้ผู้ลลบ

ต์ามวิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE มีควัามเป็นิไปได้ที้�จะเกิดจากตั์วัอุยา่ง

ไม่เหมาะสม เช่นิ ปริ่มาณตั์วัอุย่างน้ิอุย การ่เก็บตั์วัอุย่าง

ล่าช้า ตั์วัอุย่างที้�เก็บไว้ัเป็นิเวัลานิานิ เก็บตั์วัอุย่างจาก

อุวััยวัะที้�มีปริ่มาณเชื�อุไวัรั่สน้ิอุย ได้แก่ ตั์วัอุยา่งจากเนืิ�อุเยื�อุ

ไร่กีบจะมีเชื�อุไวัรั่สน้ิอุยกว่ัาเนืิ�อุเยื�อุลิ�นิท้ำาให้เชื�อุไวัรั่สมี

จำานิวันินิ้อุยจนิไม่สามาร่ถต์ร่วัจได้ด้วัยวิัธีี ELISA typing 

และ virus isolation อีุกปร่ะการ่หน้ิ�งอุาจมีการ่ใช้ยาฆ่่าเชื�อุ 

ต์อุนิเก็บตั์วัอุย่าง บร่ร่จุภัูณฑ์์ไม่เหมาะสม หร่ือุการ่ขนิส่ง

ไม่เหมาะสม จนิท้ำาให้เชื�อุไวัรั่สถูกท้ำาให้เสื�อุมสภูาพหรื่อุต์าย

จ้งไม่สามาร่ถเพิ�มปริ่มาณเชื�อุไวัรั่สด้วัยวิัธีี virus isolation 

โดยจาก 32 ตั์วัอุย่างนีิ� พบว่ัามี 22 ตั์วัอุย่างที้�ต์ร่วัจยืนิยันิ

ด้วัยวิัธีี nucleotide sequencing ซ้์�งได้ผู้ลต์ร่งกับผู้ลการ่

หาซี์โร่ไท้ป์ด้วัย one-step multiplex RT-PCR อุย่างไร่

ก็ต์าม วิัธีี nucleotide sequencing แม้จะเป็นิวิัธีีท้ดสอุบ

ที้�ใช้กันิโดยทั้�วัไปแต่์ไม่ได้ใช้ในิงานิต์ร่วัจจำาแนิกชนิิดขอุง

เชื�อุไวัรั่สเป็นิปร่ะจำาเนืิ�อุงจากมีค่าใช้จ่ายสูง สำาหรั่บตั์วัอุย่าง

ในิกลุ่มที้� 4-5 เปน็ิตั์วัอุยา่งที้�ไม่สามาร่ถจำาแนิกซ์โีร่ไท้ปโ์ดย

วิัธีี one-step multiplex RT-PCR แต่์สามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์

ได้โดยวิัธีี ELISA typing เพียงอุย่างเดียวัจำานิวันิ 20 

ตั์วัอุย่าง อีุก 26 ตั์วัอุย่างสามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ได้โดยวิัธีี 

virus isolation ร่่วัมกับวิัธีี ELISA typing ดังนัิ�นิตั์วัอุย่าง

ที้�ให้ผู้ลลบโดยวิัธีี one-step multiplex RT-PCR แต่์ให้

ผู้ลบวักโดยวิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE คิดเป็นิ 5.50% (46/836)        
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ดังแสดงในิต์าร่างที้� 2 ทั้�งนีิ�อุาจเนืิ�อุงจากไวัรั่สที้�ร่ะบาด            

ในิพื�นิที้�บางสายพันิธ์ุีมีการ่เปลี�ยนิแปลงสาร่พันิธุีกร่ร่มท้ำาให้

ไพร่เมอุร์่ที้�ใช้ท้ดสอุบไม่สามาร่ถจับกับยีนิในิส่วันิ 1D           

เพื�อุเพิ�มจำานิวันิดีเอ็ุนิเอุเป้าหมายได้ โดยยีนิส่วันิ 1D เป็นิ

ส่วันิที้�มีการ่ผัู้นิแปร่มากที้�สุด และสร้่างโปร่ตี์นิชนิิด VP1  

ซ้์�งมีควัามจำาเพาะต์่อุซี์โร่ไท้ป์ (Bittle et al., 1982;              

Domingo et al., 2003) สำาหรั่บกลุ่มที้� 6 ไม่สามาร่ถ

จำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ได้ทั้�ง 2 วิัธีี ทั้�งวิัธีี one-step multiplex 

RT-PCR และวิัธีีมาต์ร่ฐานิขอุง OIE ท้างด้านิร่ะยะเวัลา

ท้ดสอุบ พบว่ัาการ่ท้ดสอุบโดยวิัธีี one-step multiplex 

RT-PCR จะท้ร่าบผู้ลในิการ่ท้ดสอุบเพียงครั่�งเดียวั และใช้

เวัลาไม่เกินิ 1 วัันิแต่์การ่ท้ดสอุบโดยวิัธีี ELISA typing              

ร่่วัมกับวิัธีี virus isolation ใช้เวัลาในิการ่ท้ดสอุบนิานิถ้ง 

3-14 วัันิ ท้ำาให้วิัธีี one-step multiplex RT-PCR สามาร่ถ

ท้ร่าบผู้ลการ่ท้ดสอุบเร็่วักว่ัาวิัธีี ELISA typing ร่่วัมกับ 

virus isolation อุย่างไร่ก็ดีเมื�อุพิจาร่ณาค่า diagnostic 

sensitivity กับ diagnostic specificity ขอุงวัธีิี one-step 

multiplex RT-PCR ที้�พัฒนิาข้�นิแล้วั พบว่ัาวิัธีีนีิ�สามาร่ถ

ใช้เป็นิวิัธีีต์ร่วัจคัดกร่อุงที้�ให้ผู้ลการ่ท้ดสอุบเร็่วัส่งผู้ลให้เจ้า

หน้ิาที้�สัต์วัแพท้ยใ์นิพื�นิที้�สามาร่ถดำาเนิินิการ่ควับคมุโร่คได้

เร็่วัข้�นิ

 เมื�อุพิจาร่ณาผู้ลการ่ท้ดสอุบจากต์าร่างที้� 3 พบว่ัา  

การ่จำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ด้วัยวิัธีี one-step multiplex RT-PCR 

กับวิัธีี ELISA typing เพียงอุย่างเดียวั (ไม่ท้ำา virus isolation) 

สามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ได้ 58.73% (491/836 ตั์วัอุย่าง) 

และ 28.71% (240/836 ตั์วัอุย่าง) ต์ามลำาดับ สอุดคล้อุง

กับผู้ลขอุง Sareyyupoglu and Burgu (2017) ที้�ให้        

ผู้ลบวักในิการ่จำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ด้วัยวิัธีี one-step multiplex          

RT-PCR กับวิัธีี ELISA typing เท่้ากับ 73.91% (153/207 

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

จะเห็นิได้ว่ัาวิัธีี one-step multiplex RT-PCR ให้ผู้ลบวัก

สูงกว่ัากว่ัาวิัธีี ELISA typing และค่าที้�ได้จากการ่ศู้กษ์า        

ในิครั่�งนีิ�พบว่ัาทั้�งวิัธีี one-step multiplex RT-PCR และ

วิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE สามาร่ถจำาแนิกซี์โร่ไท้ป์ได้ใกล้เคียงกันิ

คือุ 58.73% (491/836 ตั์วัอุยา่ง) และ 60.41% (505/836 

ตั์วัอุยา่ง) ต์ามลำาดับ ดังนัิ�นิห้อุงปฏิิบติั์การ่ที้�ท้ำาการ่ต์ร่วัจหา

ซี์โร่ไท้ป์ขอุงเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยที้�ไม่สามาร่ถ

ท้ดสอุบ virus isolation สามาร่ถนิำาวิัธีี one-step               

multiplex RT-PCR มาใชใ้นิการ่ต์ร่วัจจำาแนิกซ์โีร่ไท้ปข์อุง

เชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยเป็นิการ่คัดกร่อุงเบื�อุงต้์นิ  

ซ้์�งจะได้ปร่ะสิท้ธิีผู้ลใกล้เคียงกับการ่ใช้วิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE

 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 การ่ต์ร่วัจสอุบเชื�อุไวัรั่สโร่คปากและเท้้าเป่�อุยต์าม

วิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE โดยวิัธีี ELISA typing นัิ�นิในิกร่ณีที้�

ตั์วัอุย่างมีเชื�อุไวัรั่สจำานิวันิน้ิอุยจะต้์อุงผู่้านิการ่เพาะแยก

เชื�อุและเพิ�มปริ่มาณไวัรั่ส ซ้์�งท้ำาให้ผู้ลการ่ต์ร่วัจอุอุกมา

ล่าช้า จ้งได้มีการ่นิำาวิัธีี one-step multiplex RT-PCR   

มาใช้ ซ้์�งเมื�อุเปรี่ยบเที้ยบกับวิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE คือุวิัธีี ELISA 

typing อุย่างเดียวั หรื่อุ ELISA typing ร่่วัมกับ virus 

isolation พบว่ัามีค่าควัามไวัเชิงวิันิิจฉัีย (diagnostic 

sensitivity) และค่าควัามจำาเพาะเชิงวิันิิจฉัีย (diagnostic 

specificity) สูง สามาร่ถนิำาวิัธีี one-step multiplex      

RT-PCR มาใช้คัดกร่อุงเบื�อุงต้์นิในิจำาแนิกชนิิดขอุงซี์โร่ไท้ป์

เพื�อุให้ร่ายงานิผู้ลได้อุย่างร่วัดเร็่วั ท้ำาให้สามาร่ถควับคุม 

การ่ร่ะบาดขอุงโร่คปากและเท้้าเป่�อุยได้เร็่วั แต่์อุย่างไร่ก็ต์าม

ยังคงต้์อุงยืนิยันิผู้ลการ่ท้ดสอุบด้วัยวิัธีีมาต์ร่ฐานิ OIE ด้วัย 

เพื�อุให้ได้ผู้ลการ่ท้ดสอุบท้ี�ถูกต์้อุงและมีปร่ะสิท้ธีิภูาพ           

ยิ�งข้�นิ

กิตติกรรมประกาศึ

 คณะผูู้้วิัจัยขอุขอุบคุณผูู้้อุำานิวัยการ่สถาบันิสุขภูาพ

สัต์ว์ัแห่งชาติ์ และผูู้้อุำานิวัยการ่สำานัิกควับคุม ป้อุงกันิ และ

บำาบัดโร่คสัต์ว์ั ซ้์�งเป็นิผูู้้สนัิบสนุินิทั้�งด้านินิโยบายและ       

งบปร่ะมาณในิการ่ดำาเนิินิงานิ ขอุขอุบคุณผูู้้เชี�ยวัชาญ 

สพ.ญ.ปร่าณี ร่อุดเที้ยนิ และนิางสาวักัญญ์ธีนิิศู ลิ�มวิับูลพงศ์ู
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ตั์วัอุย่างท้างห้อุงปฏิิบัติ์การ่
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