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การตรวจจําแนกสายพันธุเช้ือ Human Papillomavirus ชนิดเส่ียงสูงตอ

การเกิดมะเร็งปากมดลูกดวยเทคนิค High Resolution Melting Analysis 

Genotyping of Human Papillomavirus High Risk Type  

by High Resolution Melting Analysis 
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บทคัดยอ 

มะเร็งปากมดลูกมีอุบัติการณสูงเปนอันดับ 2 ของมะเร็งในสตรีไทย เช้ือ human papillomavirus 

(HPV) เปนสาเหตุสําคัญของมะเร็งปากมดลูก ในการศึกษาน้ีจึงพัฒนาตรวจแยกเช้ือ HPV ชนิดเส่ียงสูงที่พบบอยใน

ประเทศไทย คือชนิด 16, 18, 45 และ 58 ดวยเทคนิค real-time PCR รวมกับ high resolution melting 

analysis (HRM) เริ่มจากการทดสอบคุณภาพของ DNA ที่สกัดไดจากเซลลปากมดลูกโดยตรวจหา housekeeping 

gene (beta actin) ตัวอยาง DNA ไดจากสถาบันมะเร็งแหงชาติ และ DNA ที่มีคุณภาพจะนํามาเพิ่มจํานวน DNA 

ของเช้ือดวย primer ที่จําเพาะตอยนี E6/E7 ของ HPVs จีโนม จากน้ันใชสารเรืองแสง SYBR Green และเทคนิค 

HRM เพื่อตรวจแยกชนิดเช้ือ โดยอาศัยความแตกตางระหวางขนาดของ amplified product และ %GC 

contents ในยีนเปาหมาย ซ่ึงเทคนิค HRM ใชเวลาในการทําเพียง 90 นาที เม่ือเปรียบเทียบกับเทคนิค cervista 

ที่ใชระยะเวลาทํานานถึง 4 ช่ัวโมง จากการประเมินเทคนิค HRM ดานความไวและความจําเพาะตอดีเอ็นเอ

เปาหมาย พบวาเทคนิค HRM มีความไวในการตรวจหาเช้ือ HPV type 16, 58 ที่ 104 copies และ HPV type 

18, 45 ที่ 103 copies ตามลําดับ นอกจากน้ียังไมพบการเกิด cross-reaction ระหวางสายพันธุ และจากการ

ตรวจหาเช้ือ HPV ในตัวอยางผูปวยจํานวน 34 ราย ที่ผานการตรวจแยกชนิดของเช้ือ HPV ดวยเทคนิค cervista 

และทราบชนิดของเช้ือ HPV แลว พบวาเทคนิค HRM มีคาความไวของ HPV16 เทากับรอยละ 73.7 (n=19); 

HPV18 เทากับรอยละ 80 (n=5) และคาความจําเพาะของ HPV16 เทากับรอยละ 100 (n=10); HPV18 รอยละ 

90 (n=10), ตามลําดับ โดยสรุปแลวเทคนิคที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจแยกเช้ือไดงาย รวดเร็ว และมีความจําเพาะสูง 
 

1คณะเทคนิคการแพทย มหาวทิยาลัยขอนแกน 
2สถาบันมะเร็งแหงชาติ 

3ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวทิยาลัยขอนแกน 
4ศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวทิยาลัยขอนแกน 
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ABSTRACT 

Human papillomavirus (HPV) is the major cause of cervical cancer, with high incidence 

as the second most common cancer of women in Thailand. The objective of this study is to 

develop the technique for identifying of high risk HPV types 16, 18, 45 and 58 by real-time PCR 

with high resolution melting analysis (HRM). DNA specimens were provided by National Cancer 

Institute. The quality of DNA was checked by housekeeping gene (beta actin) determination. 

Then, type specific primer of E6/E7 of HPV genes was used for DNA amplification. After using, 

SYBR Green staining, melting curve were analyzed for classification of HPV based on the 

difference of amplicon size and % GC contents in target genes. The entire assay time of HRM 

was 90 minutes compared to 4 hours of cervista technique. The detection limit of HRM assay for 

HPV type 16, 58 was 104 and for HPV type 18, 45 is 103 copies, respectively. No cross-reaction is 

observed. 34 known HPV genotype samples by cervista were subjected to HRM. The result 

showed that the sensitivity of HRM for HPV16 and HPV18 were 73.7% (n = 19) and 80% (n = 5), 

respectively. The specificity of HRM for HPV16 and HPV18 were 100% (n = 10) and 90% (n = 10), 

respectively. In summary, the developed technique is simply and rapid for detection of high risk 

HPV with high specificity. 
 

คําสําคัญ: Human papillomavirus  มะเร็งปากมดลูก  เทคนิค high resolution melting  เทคนิค cervista 

Keywords: Human papillomavirus, Cervical cancer, High resolution melting analysis, Cervista 

technique 
 

บทนํา 

มะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งทีมีอุบัติการณสูง

เปนอันดับสองของมะเร็งในสตรีไทย (WHO/ICO, 

2010) สาเหตุสําคัญของมะเร็งปากมดลูกคือการติดเช้ือ 

human papillomavirus (HPV) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ชนิดเส่ียงสูง (high risk type) เชน HPV 16, 18, 45 

และ 58 บริเวณอวัยวะเพศ หรือบริเวณปากมดลูก จาก

รายงานวิจัยพบวามะเร็งปากมดลูกมีความเก่ียวของกับ

เ ช้ือ HPV ถึงรอยละ 90-95 (Munoz, 2000; 

Sukviroch et al., 1994) สําหรับกลไกของไวรัสที่

เก่ียวของกับการกอใหเกิดมะเร็งมาจากโปรตีน E6 และ 

E7 ที่สรางมาจากยีนของไวรัสชนิดเส่ียงสูง น้ันสามารถ

รบกวนการทํางานของโปรตีน p53 และ pRb ซ่ึงเปน

ยีนตานมะเร็ง  ( tumor suppressor gene) ที่

ควบคุมวัฏจักรเซลล (cell cycle) และกระบวนการ

ตายของเซลลแบบแอพโพโทซิส (apoptosis) ภายใน

เซลลที่ติดเช้ือ (วิชัยและคณะ, 2554; จตุพล, 2549; 

Moody and Laimins, 2010) ปจจุบันมีการรณรงคให

ตรวจมะเร็งปากมดลูกดวยเทคนิค pap smear แตหาก

มีการติดตามเฝาระวังการติดเช้ือ HPV สายพันธุเส่ียงสูง

รวมดวยก็จะสามารถเฝาระวังการเกิดมะเร็งปากมดลูก

ไดในอนาคตและในรายที่ยังไมพบการติดเช้ืออาจ

ปองกันไดแตเน่ิน ๆดวยการฉีดวัคซีน (Jo and Kim, 

2005) 
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โดยทั่วไปการตรวจวิเคราะหและแยกสาย

พันธุของเช้ือ HPV นิยมใชเทคนิค polymerase chain 

reaction (PCR) แตใชเวลานานและมีคาใชจายสูง 

ดังน้ันเพื่อเปนการแกปญหาน้ีผูวิจัยจึงพัฒนาเทคนิค 

high resolution melting analysis (HRM) โดยเริ่ม

จากการเพิ่มปริมาณ DNA ในสวนยีน E6/E7 ของ HPV 

จีโนม ดวยการใส specific primer และเติมสารเรือง

แสง SYBR Green ซ่ึงสารน้ีจะเขาไปแทรกตัวอยู

ระหวางคูสมของ base ระหวางทํา thermal cycling 

ดวย ภายหลังจากการทํา PCR ส้ินสุดลงจะทําการแยก

สายพันธุเช้ือทันที โดยการวิเคราะห melting curve 

ซ่ึงทําได โดยการคอย ๆ เพิ่มอุณหภู มิให กับ PCR 

product ขึ้นจาก 56-95 °C และวัดสัญญาณ 

fluorescence ที่ลดลงตลอดเวลาเน่ืองจากการเพิ่มขึ้น

ของอุณหภูมิจะทําให PCR product ที่เดิมเปนสายคู

แยกตัวออกจากกันเพิ่มขึ้น (ทําให SYBR Green หลุด

เปนอิสระไมสามารถเรืองแสงได ) ซ่ึง DNA จาก 

amplified product ของเช้ือแตละสายพันธุจะมี 

melting temperature (Tm) เฉพาะตัว คือจุดที่คูเบส

(base pair) ของสายนิวคลีโอไทด (nucleotide) จะ

แยกออกจากกันประมาณครึ่งหน่ึงของขนาดทั้งหมด จะ

ทําใหเกิดการลดลงของสัญญาณอยางเฉียบพลัน ณ จุด 

น้ัน ๆ โดยอุณหภูมิน้ีจะขึ้นอยูกับความยาวและปริมาณ

ของเบสกัวนีน (guanine, G) และเบสไซโทซีน 

(cytosine, C) ที่มีอยูใน DNA ของเช้ือแตลายพันธุ โดย

กระบวนการทั้งหมดที่กลาวมาน้ันจะใชเครื่อง real-

time PCR เพียงเครื่องเดียวเทาน้ันในการวิเคราะห 

ดังน้ันหากการทํา HRM สามารถพบ melting peak ที่

แตกตางระหวางเช้ือก็จะทําใหแยกสายพันธุของเช้ือได

โดยงาย รวดเร็ว ราคาเหมาะสม สะดวก ลดการสัมผัส

กับสารเคมีที่เปนพิษ เชน ethidium bromide 

แสงอัลตราไวโอเล็ต (ultraviolet, UV) ที่ตองใชในการ

ทํา gel electrophoresis ในวิธี conventional PCR 

ในการศึกษาน้ีคณะผู วิจัยไดทําการตรวจ

จําแนกสายพันธุเช้ือ HPV ที่พบบอยในประเทศไทย

ชนิดเส่ียงสูงตอการเหน่ียวนําใหเกิดมะเร็งปากมดลูก 

จากหญิงที่มาตรวจภายในประจําปที่สถาบันมะเร็ง

แหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคนิคการ

ตรวจวัดใหรวดเร็ว และงายตอการแปลผล ดวย real-

time PCR กอนแลวจําแนกสายพันธุเช้ือทันที โดยการ

วิเคราะห melting curve ในการศึกษาน้ีใช primer 

ในตําแหนงของยนี E6/E7 ของ HPV จีโนม 4 สายพันธุ 

ไดแก 16, 18, 45 และ 58 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. อุปกรณและสารเคมี 

นํ้ายาสําหรับการทํา HRM ไดแก นํ้ายา

สําเร็จรูป LightCycler 480® high Resolution 

Melting Master mix จัดจําหนายโดยบริษัท โรซ  

ไดแอกโนสติกส ประเทศไทย (ประกอบดวย dNTPs, 

PCR buffer, Taq DNA polymerase และ high 

resolution Melting Dye), 25 mM MgCl2 และ H2O 

(PCR grade) 

พลาสมิดที่มีช้ินสวนของ HPV จีโนมสายพันธุ 

16 18 45 และ 58 ไดรับความอนุเคราะหจาก รศ.ดร.

พญ.แจมใส เพียรทอง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชเปนแหลง 

DNA ในการสรางกราฟมาตรฐานในขั้นตอนการศึกษา

ดานความไว  (sensitivity) และความจําเพาะ 

(specificity) ของวิธี 
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ตารางท่ี 1 nucleotide primer ของ HPV16, 18, 45 และ 58 

HPV type Sequence (5’-3’) Tm (°C) Amplicon size (bp) Target region 

16 
GAGACAACTGATCTCTACTGT 60 

203 E7 
CCCATTAACAGGTCTTCCAA 58 

18 
TCAGAGGAAGAAAACGATGA 56 

224 E7 
GTTGCTTACTGCTGGGAT 54 

45* 
GTGGAAAAGTGCATTACAGG 58 

151 E6E7 
ACCTCTGTGCGTTCCAATGT 60 

58 
AGGAAACAACCCAACGCTAA 58 

275 E7 
ACGTCGGTTGTTGTACTGTT 58 

หมายเหตุ: * = Sotlar et al., 2004; Tm= melting temperature; bp = base pair 
 

2. DNA ตัวอยาง 

ใช DNA ตัวอยางที่เก็บโดยสูตินารีแพทยจาก

ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยและเขารับการรักษาที่สถาบัน

มะเร็งแหงชาติ ป พ.ศ.2555 ซ่ึงผานการรับรอง

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากสถาบันมะเร็งแหงชาติ

แลว โดยตัวอยาง DNA ไดผานการสกัดดวย The 

Genfin DNA Extraction kit และถูกตรวจแยกสาย

พันธุแลวดวยเทคนิค cervista จากสถาบันมะเร็ง

แหงชาติจํานวนทั้งหมด 34 ราย แบงเปน HPV 16 

จํานวน 19 ราย HPV 18 จํานวน 5 ราย และตัวอยางที่

ใหผลลบจํานวน 10 ราย 

3. Nucleotide primer HPV16, 18, 45 และ 58 

ไดออกแบบลําดับ primer ที่จําเพาะตอชนิด

ของยีน E6/E7 ของ HPV จีโนม เพื่อตรวจหาการ

แสดงออกของเช้ือ HPV ชนิดเส่ียงสูง 16, 18, 45 และ 

58 โดย primer ทุกตัวสังเคราะหจากบริษัทพริมา ไซน

เอ็นติฟค ประเทศไทย ดังตารางที่ 1 

4. สภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับ real-time PCR และ 

HRM analysis 

เพิ่มจํานวน DNA ของเช้ือ HPV ทั้ง 4 สาย

พันธุดวยเทคนิค real-time PCR โดยใช specific 

primer ในตําแหนง E6/E7 ซ่ึงมีลําดับของ primer ดัง

ตารางที่ 1 และมีสวนประกอบของ PCR reaction (20 

µl) คือ HRM master mix 10 µl, 2.5 mM MgCl2 2 

µl, 500 nM primer 2 µl, DNA template 2 µl และ 

H2O (PCR grade) 4 µl จากน้ันนําสวนผสมไปทําการ

เพิ่มจํานวนดวยเครื่อง Light Cycler 480 โดยตั้ง

โปรแกรมสภาวะของปฏิกิริยาประกอบดวย initial 

denaturation step ที่อุณหภูมิ 95°C นาน 10 นาที 

ขั้นตอมาคือ denaturation step ที่อุณหภูมิ 95°C 

นาน 10 วินาที annealing step ที่อุณหภูมิ 56°C นาน 

30 วินาที extension step ที่อุณหภูมิ 72°C นาน 10 

วินาที ทั้งหมดจํานวน 40 รอบ จากน้ัน PCR product 

จะถูกแยกสายพันธุตอทันทีดวยเทคนิค HRM โดยเพิ่ม

อุณหภูมิขึน้ทีละ 0.1°C จาก 56 ถึง 95°C 

5. ทดสอบหา Melting temperature (Tm) ของ 

HPV ท้ัง 4 สายพันธุ 

ทดสอบหา Tm ของ HPV ทั้ง 4 สายพันธุ

เพื่อใชอางอิงในการแยกสายพันธุของเช้ือ โดยใชพลาสมิด

ที่มี HPV จีโนม 16, 18, 45 และ 58 ที่มีจํานวน 107 

copies มาเพิ่มจํานวน DNA และแยกสายพันธุ ดังวิธี

ในขอ 4 ที่กลาวมาขางตนจากน้ันหาขนาดของ PCR 

product ดวยการทํา agarose gel electrophoresis 

6. การทดสอบวิธีดานความไว (sensitivity) 

การทดสอบความไวทําโดยการเจือจางพ

ลาสมิดที่มี HPV จีโนม 16 และ 45 ใหมีจํานวนตั้งแต 
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109-1 copies สวน HPV จีโนม 18 และ 58 เจือจางให

มีจํานวนตั้งแต 108-1 copies เน่ืองจากพลาสมิดตั้งตน

ไมเพียงพอที่จะเตรียมใหเทากับ 109 จากน้ันนําไปเพิ่ม

จํานวนโดยปฏิกิริยา PCR และแยกสายพันธุ ตรวจซํ้า 3 

ครั้ง แลวสรางกราฟมาตรฐานและวัดจํานวน copies ที่

นอยที่สุดที่วัดได ทํา agarose gel electrophoresis 

เพื่อดู PCR product 

7. การทดสอบวิธีดานความจําเพาะ (Specificity) 

การทดสอบความจําเพาะโดยการทดสอบ

ความเปนไปไดในการเกิด cross reaction ระหวาง 

HPV type โดยใชโปรแกรม Basic Locol Alignment 

Tool (BLAS) software (http://blast.ncbi.nlm. 

nih.gov) และทดสอบความจําเพาะของ primer ของ 

HPV 16, 18, 45 และ 58 โดยใช non specific 

primer ตอเช้ือสายพันธุน้ัน ๆ ในการทํา PCR ใน

การศึกษาน้ีใชพลาสมิดที่มี HPV จีโนมของ HPV สาย

พันธุ 16, 18, 45 และ 58 จํานวน 104 copies เปน 

DNA ตนแบบ 

8. การทดสอบกับ DNA ตัวอยาง 

เริ่มจากการตรวจสอบคุณภาพ DNA ของ

ตัวอยาง ทั้ง 34 ราย โดยการตรวจหา housekeeping 

gene (beta actin) ตัวอยางที่มีคุณภาพดีจะนํามา

ทดสอบแยกสายพันธุของเช้ือโดยใชสภาวะที่เหมาะสม

ดังในขอ 4 จากน้ัน DNA ตัวอยางจะถูกแปลผลวาเปน 

HPV สายพันธุใดดวย Tm แลวทําการยืนยันผลของ 

PCR product ทั้ งหมดดวย วิธี agarose gel 

electrophoresis หลังจากน้ันประเมินความไวและ

ความจําเพาะของการวินิจฉัยโรคโดยเปรียบเทียบกับวิธี

มาตรฐานคือวิธี cervista 
 

ผลการวิจัย 

1. ผลทดสอบหา Tm ของเช้ือ HPV ท้ัง 4 สายพันธุ 

พบวา melting temperature ของ HPV 

16, HPV 18, HPV 45 และ HPV 58 คือ 86.2 88 85 

และ 87 °C ตามลําดับ โดย PCR product ที่ไดสําหรับ 

HPV สายพันธุ 16, 18, 45 และ 58 จะมีขนาด 203, 

224, 151 และ 275 bps ตามลําดับดังรูปที่ 1 

2. ผลทดสอบความไว 

พบวา HPV16 และ HPV58 มีความไวเทากับ 

104 copies/µl สําหรับ HPV18 และ HPV45 มีความ

ไวเทากับ 103 copies/µl ดังแสดงเปนกราฟมาตรฐาน

ในการเพิ่มช้ินสวนของยีนในรูปที่ 2 
 

 

รูปท่ี 1 คา Tm ของ PCR product ของเช้ือ HPV ทั้ง 4 สายพันธุ ดวย high resolution melting analysis โดย

การวัด fluorescence ในหนวยของ dF/dt และอุณหภูมิโดยเทียบกับขนาดของ PCR product เม่ือทํา 

gel electrophoresis 
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A 

    
B 

    
C 

    
D 

    

รูปท่ี 2 กราฟมาตรฐานในการตรวจวัดยีน E6/E7 จากพลาสมิดจํานวน 109-101 copies/µl ใน HPV 16 และ 45 

สวน 108-101 copies/µl ใน HPV 18 และ 58; HPV 16 (A) มีคา point efficiency: 1.815 slope: -

3.863 Y: 49.39; HPV 18 (B) มีคา point efficiency: 1.874 Slope: -3.667 Y: 46.05; HPV 45 (C) มี

คา point efficiency: 1.874 Slope: -3.667 Y: 46.05 และ HPV 58 (D) มีคา point efficiency: 1.719 

Slope: -4.252 Y: 49.83 
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3. ผลการทดสอบความจําเพาะ 

การทดสอบการ เ กิด  cross reaction 

ระหวางสายพันธุ โดยใชโปรแกรม Basic Locol 

Alignment Search Tool (BLAST) software 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov) และผลทดสอบ

ความจําเพาะของ primer ทั้ง 4 คูในหลอดทดลอง

ใหผลสอดคลองกันคือไมมีการเกิด cross reaction 

ระหวางสายพันธุ 

4. ผลการทดสอบใน DNA ตัวอยาง 

ผลการตรวจสอบคุณภาพ DNA ของตัวอยาง 

ทั้ง 34 ราย พบวา DNA ตัวอยางมีคุณภาพดี โดยตรวจ

พบ housekeeping gene (beta actin) ในตัวอยาง

ทุกราย  ผลการทดสอบ เ ช้ือ HPV16 จํานวน 19 

ตัวอยาง พบวาใหผลบวก 14 ราย และใหผลลบ 5 ราย 

สําหรับ HPV18 จํานวน 5 ตัวอยาง พบวาใหผลบวก 4 

ราย และ ใหผลลบ 1 ราย ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตัวอยาง DNA ที่ไมติดเช้ือใหผลลบทั้งหมด เม่ือประเมิน

ความไวและความจําเพาะของการวินิจฉัยโดยเทียบกับ

ผลการทดสอบกับวิธี cervista ที่ทําโดยสถาบันมะเร็ง

แหงชาต ิไดผลดังน้ี ความไวของ HPV16 เทากับรอยละ 

73.7 (n=19) HPV18 เทากับรอยละ 80 (n=5) และคา

ความจําเพาะของ HPV16 เทากับรอยละ 100 (n=10) 

HPV18 เทากับรอยละ 90 (n=10) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวินิจฉัยทางเซลลวิทยาและผลการตรวจจําแนกสายพันธุของเช้ือ HPV ใน DNA ผูปวย 2 วิธีคือ

cervista กับ HRM 

หมายเลขตวัอยาง Cytology diagnostic Cervista HRM 

6 Normal + + 

10 NILM-Inflam + + 

13 ASC-US + - 

21 CIN I + + 

24 ASC-US + + 

30 NILM-Atrophy + - 

40 Normal + + 

41 NILM-B.vag + - 

46 Normal + + 

52 Normal + + 

57 Normal + + 

62 ASC-US + + 

65 CIN II + + 

67 CIN I-II + + 

80 Squamous CA + + 

89 NILM + - 

96 ASC-US + - 

98 NILM-Candida + + 

100 NILM-Inflam + + 

หมายเหตุ: NILM: Negative for intraepithelial lesion or malignancy, ASC-US: Atypical squamous cells of undetermined significance, CIN I: 

Cervical Intraepithelial Neoplasia I, B.vag: Bacterial vaginosis, Squamous CA.: Squamous cell carcinoma 
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วิจารณผลการทดลอง 

เทคนิค HRM อาศัยหลักการ target 

amplification assay ซ่ึงจะตรวจหา HPV DNA และ

แยกสายพันธุของเช้ือได นอกจากน้ียังสามารถพัฒนา

ตอไปในการตรวจหาปริมาณของไวรัสเพื่อเฝาระวัง

ติดตามการรักษาหรือการพยากรณความรุนแรงของโรค 

ซ่ึงถือวาเปนวิธีที่งาย รวดเร็ว ลดการปนเปอนของ PCR 

product จากการ carry over ในขั้นตอนหลังทํา

ปฏิกิริยา PCR และยังชวยลดแรงงาน ลดการสัมผัสกับ

สารเคมีที่เปนพิษ (ethidium bromide) รวมทั้งแสง 

UV ที่ตองใชในกระบวนการ gel electrophoresis วิธี 

Conventional PCR (จรัญญา, 2554; Hubbard, 

2003) 

ในป ค.ศ. 2009 de Araujo และคณะไดใช

เทคนิค HRM ในการตรวจเช้ือ HPV ชนิดเส่ียงสูง โดย

ศึกษายีนของเช้ือ HPV สวน L1 และทําการตรวจแยก

เช้ือ 2 รอบ ในครั้งแรกจะทําการตรวจคัดกรองวามีการ

ติดเช้ือ HPV โดยใช consensus primer GP5+/6+ 

เปน broad spectrum primer ของเช้ือ HPV และ

ตัวอยางที่ใหผลบวกจะมีคา Tm อยูในชวง 77-82°C 

และสุดทายจะทําการตรวจแยกสายพันธุของเช้ือโดยวิธี 

GP5+/6+ EIA-RLB หรือทําวิธี sequence analysis 

ในขณะที่การศึกษาน้ีใช primer ที่จําเพาะตอสวน 

E6/E7 ของ HPV และสามารถแยกสายพันธุของเช้ือ 

HPV ชนิดเส่ียงสูง 16, 18, 45 และ 58 เพียงขั้นตอน

เดียวซ่ึงสามารถจําแนกสายพันธุไดจากคา Tm ที่

แตกตางกันของเช้ือ HPV ทั้ง 4 สายพันธุ ซ่ึง HPV16, 

18, 45 และ 58 มีคา Tm เทากับ 86.2, 88, 85 และ 

87◦C ตามลําดับ 

การศึกษาน้ีพบวาการตรวจจําแนกสายพันธุ

ของเช้ือ HPV 16 และ 18 ดวยเทคนิค HRM ที่ได

พัฒนาขึ้นใหพบผลลบปลอมจํานวน 6 ราย ซ่ึงอาจมี

สาเหตุจากขอจํากัดของวิธีการตรวจวัดที่ไดพัฒนาขึ้น

มาซ่ึงมีความไวในการตรวจจําแนกต่ํากวาเทคนิค 

cervista (625-1250 copies/reaction (Third Wave 

Technologies, Inc., 2008) นอกจากน้ีปริมาตร DNA 

ที่ใชในเทคนิค cervista คือ 10 µl ในขณะที่เทคนิค 

HRM ใชเพียง 2 µl จึงอาจเปนสาเหตุของการเกิดผล

ลบปลอม แตดวยขอจํากัดดานปริมาตรของ DNA ที่

ไดรับจากสถาบันมะเร็งจึงทําใหไมสามารถใช DNA 

ปริมาตรเทากับเทคนิค cervista ได และขอจํากัดอีก

ประการหน่ึงของการศึกษาน้ีคือไมไดศึกษา HPV 45 

และ 58 ในตัวอยางส่ิงสงตรวจ DNA จากผูปวย

เน่ืองจากเทคนิค cervista ซ่ึงการศึกษาน้ีใชเปนวิธี

มาตรฐานน้ันจะจําแนกเช้ือ HPV ไดเปน HPV16, 18 

และหากติดเช้ือ HPV สายพันธุอ่ืน ๆ จะถูกจําแนกเปน 

non HPV 16/18 

 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการศึกษาการพัฒนาเทคนิคการตรวจ

จําแนกชนิดของเช้ือ HPV ดวยเทคนิค HRM สามารถ

ตรวจจําแนกเช้ือ HPV 16 และ 18 ไดในส่ิงสงตรวจ

จากผูปวย โดยมีคาความไวเทากับรอยละ 73.7 และ

รอยละ 80 ตามลําดับ คาจําเพาะเทากับรอยละ 100 

และรอยละ 90 ตามลําดับ ซ่ึงการตรวจจําแนกชนิดของ

เช้ือโดยใช HRM มีขอดีคือ สามารถแยกความแตกตาง

ระหวาง HPV ทั้ง 4 สายพันธุ ออกจากกันไดโดยใชคา 

Tm ที่แตกตางกัน ตรวจแยกเช้ือไดงาย รวดเร็ว และมี

ความจําเพาะสูง 
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สถาบันมะเร็งแหงชาติ ที่ทําการเก็บตัวอยาง DNA จาก

ปากมดลูก ตลอดทั้งเจาหนาที่หองเครื่องมือกลาง คณะ

วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ใหความ

อนุเคราะหในการใชเครื่อง real-time PCR 
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