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การพัฒนา Indirect ELISA สาหรับตรวจแอนติบอดีตอ่ โรคนิวคาสเซิล
โดยใช้แอนติเจนที่ผลิตได้จาก Vero Cell Line
Development of an Indirect ELISA for the Detection of
Newcastle Disease Antibodies with the antigen preparation
from the Vero Cell Line
อรวรรณ์ บุตรดี1 วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์1 น้องนิด เก้ำลิ้ม3 และ นรินทร์ อุประกรินทร์1
บทคัดย่อ
ชุดตรวจสอบ NDV KP-54 ELISA ได้พัฒนาขึ้นเพื่อการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสนิ วคาสเซิลในไก่
โดยเตรียมแอนติเจนจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ KP-54 ที่สามารถเพาะเลี้ยงและเพิ่มจานวนได้ในเซลล์ชนิด African
green monkey (Vero) เป็นแอนติเจนสาหรับเคลือบเพลท จากการทดสอบด้วยวิธี Indirect ELISA ของชุดตรวจ
ที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบกับวิธี HI test กับตัวอย่างซีรั่มไก่ทั้งหมด 14 ฝูง จานวน 219 ตัวอย่าง (n=219) และ
วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม two-graph receiver operating characteristic (TG-ROC) พบว่ามีค่าความไว
79.76% ค่าความจาเพาะ 88.0% ได้จุดตัดของ S/P ratio เท่ากับ 0.450 เมื่อนาชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นมา
ทดสอบเปรียบเทียบกับชุดตรวจสอบทางการค้า (BioChek®) จากซีรั่มไก่ จานวน 519 ตัวอย่าง (n=519) นาผลที่
ได้มาประเมิน พบว่าชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นมีค่าความไว 86.47% ค่าความจาเพาะ 84.57% และได้ค่าการยอมรับทาง
สถิติ (Kappa value) เท่ากับ 0.710 แสดงให้เห็นว่าชุดตรวจที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพได้ใกล้เคียงกับชุดตรวจจาก
ต่างประเทศ จึงสามารถนาไปใช้ประโยชน์สาหรับการวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการได้
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ABSTRACT
We developed an indirect ELISA test (NDV KP-54) for the detection of antibodies against
Newcastle disease virus (NDV) in chickens. The viral antigen was prepared from NDV KP-54 strain
which was produced on African green monkey (Vero) cell line and use for an antigen coated
plate. Serum samples from 14 flock of chicken (n=219) were tested by the NDV KP-54 ELISA
compared with Hemagglutination inhibition test (HI). A cut-off point was established considering
the distribution of reactivity values obtained by Two-graph receiver operating characteristic (TGROC) template, The sensitivity and specificity of the ELISA were found to be 79.76% and 88.0%
respectively, appropriated that cut-off point of the S/P ratio=0.450. In addition, The developed
ELISA kit were evaluated by comparison with the ELISA commercial test kit (BioChek®) on 519
chicken serum The result showed that, the ELISA developed had sensitivity = 86.47% specificity
= 84.57% and kappa value at 0.710 indicated that the efficiency of developed ELISA was close
to that the commercial test kit and useful for improving NDV disease diagnosis in our laboratory.
คาสาคัญ: โรคนิวคาสเซิล Indirect ELISA HI
Keywords: Newcastle disease virus, Indirect ELISA, Hemagglutination inhibition

บทนา
โรคนิวคาสเซิล (Newcastle dieseae) เป็น
โรคระบาดส าคั ญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีก เดิมมีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
ในสกุลพารามิกโซไวรัส (paramyxovirus) ภายหลัง
เชื้ อ ชนิ ด นี้ ได้ ถู ก จั ดให้ อยู่ ใ น สกุ ล รู บู ล า ไวรั ส
( rubulavirus) แ ฟ มิ ลี พ า ร า มิ ก โ ซ วี รี ดี
(paramyxoviridae) (Alexander, 1991) เป็นเชื้อ
ไวรัสทีม่ ีสายพันธุกรรมชนิดอาร์เอ็นเอ มีการระบาดครั้ง
แรกที่ฟาร์มไก่ในเมืองนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ในปี
ค.ศ.1926 หลังจากนั้นได้มีรายงานการระบาดของโรคนี้
ในอี ก หลายประเทศทั่ ว โลก (Alexander, 2000)
รวมทั้งในประเทศไทย ได้มี การแพร่กระจายของโรค
อย่างรวดเร็ว และก่อความเสียหายอย่างรุนแรง มีอัตรา
การตายสู งถึง ร้ อยละ 50-100 การวิ นิ จฉั ย โรคชนิ ด นี้
เป็นไปตามวิธีการขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่าง

ประเทศ (OIE) โดยวิ ธี ก ารเพาะเชื้ อ ไวรั ส ในเซลล์
เพาะเลี้ยง chicken embryo fibroblasts และการ
ตรวจสอบภูมิคุ้มกันทางเซรุ่มวิทยา เช่น วิธีการทดสอบ
hemagglutination inhibition (HI) และวีธีอีไลซ่า
(ELISA) ข้อเสียของการตรวจด้วยวิธี HI คือ ไม่สามารถ
วัดภูมิคุ้มกันได้ในระดับต่า ในระยะหลังได้มีการพัฒนา
การตรวจ viral neutralization test (VN) ซึ่งเป็นวิธีที่
สามารถบ่งบอกภูมิคุ้มกันในการป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์
มาใช้ เนื่ อ งจากมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความคุ้ ม โรค
มากกว่า (นรินทร์และคณะ, 2543) จึงได้มีการนาเซลล์
เพาะเลี้ยงหลายชนิดที่เกิด CPE ได้ชัดเจน นามาปรับใช้
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการศึกษาและตรวจวินิจฉัยโดย
Reynolds and Maraqa (1999) ได้นาเซลล์เพาะเลี้ยง
ชนิด swine testicular cell line มาใช้เลี้ยง NDV
สายพันธุ์ที่ก่อความรุนแรง คือ Texus GB, การเลี้ยง
เชื้อไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด baby hamster
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kidney cell line (BHK) (Slosar et al., 1989) และ
Bovine kidney cell (MDBK) เพื่อนามาใช้ในการ
พัฒนาวิธีทดสอบแอนติบอดีด้วยวิธี VN (King, 1993;
นรินทร์และคณะ, 2543) นอกจากนี้ Ahamed et al.
(2004) ได้ศึกษาเพิ่มเติมโดยการนาเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด
African green monkey kidney cell line (VERO)
มาปรั บ ใช้ ใ นการแยกและเลี้ ย งเชื้ อ Newcastle
dieseae virus (NDV) ได้ผลดี โดยเกิด CPE ให้
ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนและได้เชื้อที่มีความเข้มข้นสูง
ซึ่งไวรัสที่ได้เป็นประโยชน์ต่อการนามาใช้เตรียมเป็น
แอนติเจนสาหรับการทดสอบทางเซรุ่มวิทยาได้ทั้งสอง
วิธี คือ VN test โดยเฉพาะการตรวจด้วยวิธี ELISA จะ
สามารถตรวจตัวอย่างได้จานวนมากต่อครั้ง และมี
รายงานผลการเปรียบเทียบกับวิธี HI test พบว่าผลที่
ได้จะมีความสอดคล้องกัน (วัฒนศักดิ์และคณะ, 2548)
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุด
ตรวจสอบแอนติบอดีด้วยวิธี indirect ELISA โดยใช้
ไวรัสที่แยกได้จากห้องปฏิบัติการ ทดลองเพาะเลี้ยงใน
เซลล์ชนิด VERO ซึ่งได้แอนติเจนที่มีความเข้มข้นสูง
ประกอบกับวิธีการตรวจด้วยวิธี ELISA เป็นวิธีที่วัดได้
ละเอียด ตรวจวัดตัวอย่างได้จานวนมาก สามารถลด
ต้นทุนการนาเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศที่มีราคาแพง
จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมและ
วินิจฉัยโรคนิวคาสเซิลในอนาคตได้

อุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียม Viral antigen
ใช้เชื้อไวรัส NDV สายพันธุ์ KP-54 ซึ่งเพาะ
แยกได้ จ ากตั ว อย่ า งที่ มี ก ารระบาดในฟาร์ ม ไก่ ข อง
เกษตรกรในเขตจังหวัดนครปฐม ส่งมาเพาะแยกเชื้อ
ภายในห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา หน่วยงานชันสูตรโรค
สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน โดย
เลี้ยงไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด Vero cells ดัดแปลง
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ตามวิธีการของ Ahamed et.al. (2004) และ Mohd
Azmir et al. (2010) ในอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด
Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM;
Hyclone®) ที่มี 4mM L-Glutamine และ 25 mM
Herpes เติม 2 mM NaHCO3 ทาให้ปราศจากเชื้อโดย
การกรองด้วยแผ่นกรองขนาด 0.22 µm แล้วเติม 100
µg/ml ของเพนนิซิลิน G, 500 µg/ml สเตรปโตมัยซิน,
2.5 µg/ml ของ amphotericin B และ 10% FBS
(Hyclone®) เลี้ยงใน flask ขนาด 175 cm2 ในตู้บ่ม
เชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที่ 5% CO2 จนเซลล์
เจริญได้ เต็มพื้น ผิวภาชนะ จึงน าอาหารเลี้ยงเชื้อ เดิ ม
ออก ล้างด้วย phosphate buffer saline pH.7.4 1
ครั้ ง จากนั้ น เติ ม เชื้ อ ไวรั ส NDV สายพั น ธุ์ KP-54
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ให้ทั่วพื้นผิว จากนั้นเติมอาหาร
เลี้ ย งเชื้ อ ชนิ ด IMDM อี ก ครั้ ง เลี้ ย งในตู้ บ่ ม เชื้ อ ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสที่มี 5% CO2 ทาการเก็บ
เซลล์เมื่อเกิด CPE ระหว่าง 80-100% นามาปั่นเก็บ
ตะกอนเซลล์ ที่ ค วามเร็ ว รอบ 4,000 rpm. ล้ า งด้ ว ย
PBS แล้วเติมด้วย TE buffer ที่มี 0.5% Triton X 100
นาไป sonicate ที่คลื่นความถี่เสียง 23 KHz ในระดับ
8 amplitude จานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที บน
น้าแข็ง นาไปเขย่าทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นปั่นที่ความเร็ว
รอบ 10,000 rpm นาน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เก็บส่วนใสมาผสมให้เป็น 50% glycerol
เพื่อใช้เตรียมเป็น Viral antigen เก็บไว้ในตู้เย็น -80
องศาเซลเซียส สาหรับ VERO cell ที่ไม่ได้ใส่เชื้อ จะถูก
เตรียมด้วยวิธีการเดียวกันเพื่อใช้เป็น control antigen
การเคลือบ viral antigen และขั้นตอนการทา
ELISA
น าแอนติ เ จน NDV KP-54และ VERO
control ที่ผ่านการทดสอบด้วยวิธี Checkerboard
titration สามารถเจื อ จาง Viral antigenได้ ใ น
อัตราส่วน 1:320 และเจือจางซีรั่มได้อัตราส่วน 1:40
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โดยเคลือบ antigen และ control ด้วย 0.05 M
carbonate buffer pH 9.6 ในปริมาตร 100
ไมโครลิ ต รต่ อ หลุ ม ของ 96 well ELISA plate
(MAXISORB NUNC®) โดย viral antigen จะถูก
เคลือบในหลุมคอลัมน์เลข 1 3 5 7 9 และ 11 ส่วน
VERO control จะถูกเคลือบในหลุมคอลัมน์เลข 2 4 6
8 10 และ12 บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน
ข้ามคืน จากนั้นเจือจางซีรั่มที่ใช้ในการทดสอบ (n=88)
ทีอ่ ัตราส่วน 1:40 ด้วย sample diluents ที่มีส่วนผสม
ของเซลล์ VERO ปกติลงใน dilution plate และบ่มที่
อุณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ยส นาน 1 ชั่ ว โมง ส าหรั บ
plate ที่เคลือบแอนติเจนนามาล้างด้วย PBST (PBS
solution containing 0.05% Tween 20) จากนั้นจึง
block ด้วย 5% skim milk นาน 1 ชั่วโมง บ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เมื่อครบเวลา เคาะ skim
milk ออก เติมซีรั่มที่เจือจางแล้วลงในหลุม antigen
และ control หลุมละ 100 ไมโครลิตร บ่มที่ 37 องศา
เซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง แล้วล้าง PBST 3 ครั้งด้วย
เครื่อง automatic washer เคาะฟองอากาศออก
จากนั้นเติม 1:5000 ของ goat anti-chicken IgG,
HRP conjugated, KPL® ในปริมาตร 100 ไมโครลิตร
ทุกหลุม นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 1
ชั่วโมง แล้วล้างด้วย PBST เติม 100 ไมโครลิตรของ
TMB substrate, KPL บ่มที่อุณหภูมิห้อง นาน 10-15
นาที จึงหยุดปฏิกิริยาด้วย 1% sodium dodecyl
sulfate solution นาไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 650 nm.
ด้วยเครื่อง ELISA reader คานวณค่า S/P ratio โดย
ใช้ค่าผลต่างระหว่างหลุม viral antigen และหลุม
control antigen/ค่าเฉลี่ยของ positive control
ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย วิ ธี haemagglutination
inhibition (HI test)
นาตัวอย่างซีรั่มไก่ จานวน 219 ตัวอย่าง มา
ทาการทดสอบด้วยวิธี HI test ตามวิธีการของ OIE
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โดยทาการเจือจางซีรั่ม ด้วย PBS แบบ serial 2-fold
dilution โดยเริ่มจาก 1:2 1:4 1:8 ในไมโครเพลท
ปริมาตรหลุมละ 25 ไมโครลิตร เว้นหลุมสุดท้ายของแต่
ละแถวเติ ม PBS หลุม ละ 50 ไมโครลิ ตรเป็ นหลุ ม
ควบคุม (control) แล้วเติม 4 HA unit ของแอนติเจน
ที่เตรียมจากไวรัสสายพันธุ์ KP-54 ทดสอบหาค่าที่
เหมาะสมโดยวิธี HA หลุมละ 25 ไมโครลิตรเว้นหลุม
ควบคุม เขย่า plate ให้เข้ากันดี วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
นาน 60 นาที จากนั้นเติมสารแขวนลอยของเม็ดเลือด
แดงไก่ ความเข้มข้น 1% ลงในหลุมทุกหลุม หลุมละ 25
ไมโครลิตร เขย่า plate ให้เข้ากัน วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง
นาน 45 นาที แล้ ว อ่ า นผลระดั บ แอนติ บ อดี ไ ตเตอร์
เท่ากับ 1:8 จึงให้ผลบวก (OIE, 2009) แล้วจึงนาผลที่
ได้เปรียบเทียบกับวิธี indirect ELISA ที่เตรียมได้จาก
ไวรัสสายพันธุ์เดียวกัน
การทดสอบด้วยวิธี indirect ELISA
นาตัวอย่างซีรั่มไก่จานวน 219 ตัวอย่างที่ผ่าน
การทดสอบด้วยวิธี HI test แล้ว นามาใช้ในการหา
แอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิล ด้วยชุดตรวจ วิธี indirect
ELISA KP-54 ที่พัฒนาขึ้นโดยทดสอบเปรียบเทียบกับ
วิธี HI นาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความไว (sensivity)
ความจ าเพาะ (specificity) และค่ า cut-off ที่
เหมาะสมในการนาไปใช้ในการตรวจในห้องปฏิ บัติการ
โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป two-graph receiver
operating Characteristic (TG-ROC) (Greiner,
1995; Greiner et al., 1995)
การประเมิ น เปรี ย บเที ย บกั บ ชุ ด ตรวจทางการค้ า
(Biochek®)
น าตั ว อย่ า งซี รั่ ม ไก่ ที่ ผ่ า นการตรวจด้ ว ยวิ ธี
indirect ELISA จากชุดตรวจ NDV KP-54 ตามวิธีการ
ทดสอบข้ า งต้ น จ านวน 519 ตั ว อย่ า ง มาทดสอบ
เปรียบเทียบกับชุดตรวจสอบสาเร็จรูป (Biochek) โดย
เจือจางด้วย sample diluents ในอัตราส่วน 1:50 ใน
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ไมโครเพลท จากนั้ น เจื อ จางต่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเข้ ม ข้ น
สุดท้ายเท่ากับ 1:500 เติมซีรั่มที่เจือจางแล้วลงในหลุม
ของเพลทที่ เ คลื อ บ NDV แอนติ เ จน หลุ ม ละ 100
ไมโครลิตร บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 30 นาที จากนั้น
นามาล้าง PBST ด้วยเครื่อง automatic washer เคาะ
ฟองอากาศออก จากนั้นจึงเติม 1:5000 ของ goat anti
chicken IgG conjugated AP (KPL®) ในปริมาตร
100 ไมโครลิตรทุกหลุม นาไปบ่มที่อุณหภูมิห้องนาน
30 นาที แล้วจึงล้างด้วย PBST เติม 100 ไมโครลิตร
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ของ PNPP substrate (KPL®) บ่มที่อุณหภูมิห้อง นาน
10-15 นาที จึงหยุดปฏิกิริยาด้วยน้ายา stop solution
นาไปวัดค่าดูดกลืนแสงความยาวคลื่น 450 nm ด้วย
เครื่อง ELISA reader และนาค่า OD ที่วั ดได้ม า
คานวณหาค่า S/P ratio จากนั้นนาผลที่ได้จากการ
ทดสอบทั้ ง สองชุ ด มาค านวณหา
ค่ า ความไว
ความจาเพาะ และเปรียบเทียบค่าการยอมรับทางสถิติ
(Kappa value)

รูปที่ 1 แสดงเส้นความไว (Sensitivity) และเส้นความจาเพาะ(Specificity) ของชุดตรวจ NDV KP-54 ตัดกันที่ค่า
cut-off = 0.450 วิเคราะห์โดยโปรแกรม Two-Graph Receiver Operating Characteristic (TG-ROC)

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการทดสอบเพื่อหาค่าจุดตัด (cut-off)
จากผลการทดสอบหาแอนติ บ อดี ต่ อ โรค
นิวคาสเซิลด้วยวิธี indirect ELISA จากตัวอย่างซีรั่มไก่
ทั้งหมด 219 ตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบกับวิธี HI test
พบว่ามีซีรั่มจานวน 170 ตัวอย่างที่ให้ผลการทดสอบ

เหมื อ นกั น ทั้ งสองวิ ธี โดยแบ่ ง เป็ น ซี รั่ ม ที่ ใ ห้ ผ ลบวก
เหมื อ นกั น จ านวน 73 ตั ว อย่ า ง ตั ว อย่ า งที่ ใ ห้ ผ ลลบ
เหมือนกัน จานวน 97 ตัวอย่าง และมีซีรั่มจานวน 49
ตัวอย่าง ที่ให้ผลการทดสอบไม่เหมือนกัน แบ่งเป็นซีรั่ม
ที่ให้ผลบวกด้วยวิธี ELISA จานวน 26 ตัวอย่างแต่ให้ผล
ลบต่อวิธี HI test และมีจานวน 23 ตัวอย่างที่ให้ผลลบ
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ด้วยวิธี ELISA แต่ให้ผลบวกต่อวิธี HI test เมื่อนาค่า
S/P ratio ที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อหาค่า Cut off
ที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรม TG-ROC พบว่าได้ค่า S/P
ratio เท่ า กั บ 0.450 จะสามารถแยกกลุ่ ม ที่ ไ ม่ มี
แอนติบอดีออกจากกลุ่มที่มีแอนติบอดีได้ (รูปที่ 1) และ
ได้ค่าความไวของชุดตรวจสอบเท่ากับ 79.76% ได้ค่า
ความจาเพาะเท่ากับ 88.0% (ตารางที่ 1) ซึ่งผลที่ได้จะ
ใกล้เคียงกับที่ Hui Xu et al. (1997) รายงานไว้คือ
สามารถคัดเลือกค่า cut off ที่เหมาะสมของการตรวจ
ด้วยวิธี ELISA โดยทดสอบแอนติบอดีเปรียบเทียบกับ
วิ ธี ม าตรฐาน (HI test) ได้ ค่ า ความไวและค่ า
ความจาเพาะที่เท่ากันคือ 0.85% และได้ค่า cut off
0.75 ดังนั้นจึงสามารถนาชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นมาใช้ใน
การตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิลในระดับ
ฝูงได้
ผลการประเมินเปรียบเทียบกับชุดตรวจทางการค้า
(Biochek®)
เมื่อนาชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นมาใช้ทดสอบ
กับซีรั่มจานวน 519 ตัวอย่างโดยทดสอบเปรียบเทียบ

Research

กับชุดตรวจทางการค้า (BioChek test kit) พบว่ามี
ซีรั่มจานวน 445 ตัวอย่างที่ให้ผลการทดสอบเหมือนกัน
แบ่ ง เป็ น ซี รั่ ม ที่ ใ ห้ ผ ลบวกเหมื อ นกั น จ านวน 275
ตัว อย่า ง ตั ว อย่ า งที่ ใ ห้ผ ลลบเหมื อ นกั น จ านวน 170
ตั ว อย่ า งและมี ซี รั่ ม จ านวน 74 ตั ว อย่ า ง ที่ ใ ห้ ผ ลการ
ทดสอบไม่เหมือนกัน แบ่งเป็นซีรั่มที่ให้ผลบวกด้วยวชุด
ตรวจ NDV KP-54 ELISA แต่ให้ผลลบต่อชุดตรวจสอบ
ของ BioChek ELISA จ านวน 31 ตั ว อย่ า ง และมี
จานวน 43 ตัวอย่าง ที่ให้ผลลบด้วย NDV KP-54
ELISA แต่ให้ผลบวกต่อชุดตรวจ BioChek เมื่อนาผลที่
ได้ ม าวิ เ คราะห์ พบว่ า ได้ ค่ า ความไวของชุ ด ตรวจที่
พัฒนาขึ้นร้อยละ 86.47 และได้ค่าความจาเพาะร้อยละ
84.57 และได้ ค่ า การยอมรั บ ในทางสถิ ติ (Kappa
value) เท่ากับ 0.710 (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่าชุด
ตรวจ indirect ELISA NDV KP-54 ที่พัฒนาขึ้นมีความ
น่ า เชื่ อ ถื อ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเที ย บเคี ย งกั บ ชุ ด
ตรวจสอบทางการค้าได้ จึงเป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งที่
สาม าร ถน าม าใช้ ใ นการห าร ะดั บภู มิ คุ้ มกั น ใน
ห้องปฏิบัติการได้

ตารางที่ 1 แสดงค่าความไว (sensitivity) และค่าความจาเพาะ (specificity) ของชุดตรวจ NDV KP-54 เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธี hemagglutination inhibition (HI)
NDV KP-54
No. samples
Positive
Negative
Total
Sensitivity = 79.76%
Specificity = 88.0%
Cut off = 0.450

HI test
Positive Negative Total
73
23
96

26
97
123

99
120
219
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ตารางที่ 2 แสดงค่าความไว (sensitivity) และค่าความจาเพาะ (specificity) ของชุดตรวจ NDV KP-54 เมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดตรวจทางการค้า (BioChek®)
BioChek®
Positive Negative Total

NDV KP-54 ELISA
No. samples
Positive
Negative
Total
Sensitivity = 85.44%
Specificity = 79.81%
Kappa = 0.710
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