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บทคัดยอ 

ชุดตรวจ Indirect ELISA PEDV KU1 ไดพัฒนาขึ้นเพ่ือใชตรวจหาแอนติบอดีตอเช้ือไวรัสพีอีดีวีในสุกร จากตัวอยางนม

น้ําเหลืองของแมสุกร  โดยเตรียมแอนติเจนจากเชื้อไวรัสสายพันธุ TRUNG 1/38 ที่แยกไดจากการระบาดในประเทศไทย จากการ

ทดสอบดวยวิธี checker board titration ของแอนติเจนจากเชื้อท่ีเตรียมไดกับแอนติบอดีมาตรฐานที่ใหผลบวกทั้งสวนที่จําเพาะ

ตออิมมูโนโกลบุลิน จี (IgG) และอิมมูโนโกลบุลิน เอ (IgA) จะสามารถเคลือบแอนติเจนไดอัตราสวนเทากับ 1:320 และอัตราสวนการ

เจือจางแอนติบอดีท่ีอัตราสวน 1:40 เมื่อนํามาทดสอบเพื่อหาจุดตัด (cut off point) ของชุดตรวจท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชตัวอยางนม

น้ําเหลืองของแมสุกรจากฟารมปลอดเช้ือ (PEDV negative farm) จํานวน 100 ตัวอยาง และตัวอยางจากฟารมที่ผานการไดรับเช้ืออยู

ในฝูง 2-3 สัปดาห (Positive farm) จํานวน 100 ตัวอยาง (n=200) พบวาทั้งแอนติบอดีสวนท่ีจําเพาะตอ IgG และ IgA จะไดคาเทากัน

คือ ทีจุ่ดตัด ของ S/P ratio = 0.4 และเมื่อนําชุดตรวจมาประเมินเปรียบเทียบกับวิธี IFA พบวา การทดสอบแอนติบอดีสวนที่จําเพาะ

ตอ IgG จะไดคาความไว เทากับ 90.56 เปอรเซนต คาความจําเพาะ เทากับ 100 เปอรเซนต และคาการยอมรับทางสถิติ เทากับ 0.905  

สวนแอนติบอดีจําเพาะตอ IgA จะไดคาความไว เทากับ 87.96 เปอรเซนต คาความจําเพาะ เทากับ 100 เปอรเซนต และคาการยอมรับ

ทางสถิติ เทากับ 0.879 วา ดังนั้น วิธี Indirect ELISA จากชุดตรวจ PED KU1 จึงสามารถนํามาใชแทนวิธี IFA ได จึงเปนทางเลือกหนึ่ง

ในการนํามาใชประเมนิสถานการณ การควบคุมโรคในระดับฝูงได 

 

ABSTRACT 

An Indirect ELISA PEDV KU1 was developed to detect the antibodies of porcine epidemic diarrhea virus 

(PEDV) in colostrum sample from pigs. The viral antigen was prepared from PEDV of TRUNG 1/38 strain outbreak 

in Thailand. The optimal antigen concentrations were tested with standard antibodies specific for Immunoglobulin 

G and Immunoglobulin A by checkerboard titration, selected at 1:320 and 1:40 dilution.  A total of 200 colostrum 

samples from non-infected farm (n=100) and 2-3 weeks of post infected farm (n=100) were tested for set a cut-
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off point by a two-graph receiver operating characteristics analysis, the result showed of broth antibodies 

provided a cut-off point at ≥ 0.4 = positive. This assay was validated by comparison with an indirect 

Immunofluorescence assay, the result of IgG antibodies showed that sensitivity = 90.56, specificity = 100% and 

kappa value at 0.905 and IgA antibodies provided sensitivity at 87.96%, specificity = 100% and kappa value at 

0.879. These results indicated that the PEDV ELISA KU1 may be useful for detecting of both antibodies replaced 

on IFA. It is an alternative to be used to assess the disease situation.  
 

คําสําคัญ: โรคพีอีด ี แอนติบอด ี นมน้ําเหลือง  Indirect ELISA 

Keywords: Porcine epidemic diarrhea, Antibodies, Colostrum, Indirect ELISA  

 

บทนํา 

Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) เปนเช้ือ

ไวรัสที่จัดอยูในกลุมของ Coronaviridae ซึ่งมีเชื้อไวรัสที่จัดอยูใน

กลุมเดียวกันน้ี ไดแก human corona virus (FCoV-229E), 

Transmissible gastroenteritis virus (TGEV), Porcine 

respiratory corona virus และ hemagglutinating 

encephalomyelitis virus (Enserink, 2003) เปนเช้ือไวรัสที่มี

สายพันธุกรรมชนิด RNA สายเดี่ยว ไวรัสชนิดน้ีกอใหเกิดความ

เสียหายในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรหลายประเทศ มีรายงาน

การเกิดโรคชนิดนี้ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษและเบลเยี่ยม 

(Pensaert et al., 1978) และมีรายงานการเกิดโรคน้ีในทวีป

เอเชีย คือ ประเทศจีนและญี่ปุน ไตหวัน และประเทศไทยในป 

พ.ศ. 2538 (สนอง และคณะ, 2538) ในประเทศไทยมีรูปแบบ

ของการเกิดโรค 2 ชนิด ขึ้นอยูกับชวงอายุของสุกร ชนิดแรกคือ 

โรคพีอีดี 1 จะไมทําใหลูกสุกรในชวงระยะดูดนมปวย แตจะทําให

ลูกสุกรที่อยูในชวงหยานม เปนโรคนี้ได อัตราการปวย 30% 

อัตราการตาย 10% ปจจุบันท่ีพบระบาดและกอความสูญเสีย

อยางมากคือโรคพีอีดี 2 ซึ่งสามารถเกิดไดกับสุกรทุกชวงอายุที่ไม

มีภูมิคุมกัน หรือภูมิคุมกันไมสูงพอ อัตรา การปวย 90-100% 

อัตราการตายในลูกสุกรดูดนมอาจถึง 100% ความเสียหายสวน

ใหญเกิดกับลูกสุกรไมเกิน 2-3 สัปดาห โดยมีอาการอาเจียนและ

ทองรวงอยางรวดเร็ว เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหารและ

ลําไส  รางกายขาดน้ําอยางรุนแรงและช็อคตาย สําหรับในสุกร

ใหญจะมีอาการทองเสียและกลับเปนปกติภายใน 2-3 วัน 

ภายหลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ ฟารมสวนใหญจะไม

พบการเกิดโรคประมาณ 2 ป หลังจากนั้นในชวงฤดูหนาวอาจพบ

สุกรเกิดอาการทองเสียบางในกลุมแมอุมทองและในสุกรสาว  ซึ่ง

เปนขอบงช้ีวาไวรัสชนิดน้ียังคงกลับมาระบาดซ้ําไดอีก (กิจจา, 

2551) ปจจุบันแนวทางการควบคุม และปองกันของการเกิดโรค

ชนิดนี้ คือการแกไขระบบการจัดการและการปองกันทางชีวภาพ 

เริ่มมีการนําวัคซีนเขามาทดลองใชกันแพรหลายมากขึ้น มีวิธีการ

ตรวจภูมิคุมกัน หลังการฉีดวัคซีน การตรวจภูมิคุมกันจาก

ตัวอยางน้ํานม เปนตัน 

น้ําเหลืองของแมสุกร จึงมีความสําคัญมากข้ึน เพ่ือ

ตองการศึกษาสภาวะ หรือวัดระดับปริมาณ IgG และ IgA ของแม

สุกรในระยะตาง ๆ เพ่ือเปนการประเมินสถานการณและควบคุม

การเกิดโรคในฟารม ซึ่งวิธีการตรวจสอบสามารถทําไดหลายวิธี

เชน วิธี SN titer และวิธี IFA เปนวิธทีี่ไดรับการยอมรับวามีความ

ถูกตองแมนยําสูง แตยังมีขอจํากัดในเรื่องการใชระยะเวลาของ

ขบวนการตรวจสอบนาน อีกทั้งหากมีตัวอยางสงในปริมาณมาก 

จะทําใหการผลการตรวจสอบมีความลาชา เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี 

ELISA ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจตัวอยางไดครั้ง

ละปริมาณมาก แตเนื่องจากชุดตรวจสอบ ELISA ที่นําเขาจาก

ตางประเทศ (Commercial test kit) มีราคาแพง ทําใหตนทุน

การตรวจตัวอยางสูง เกษตรกรตองเสียคาตรวจราคาแพง 

รายงานครั้งนี้คณะผูวิจัย ไดผลิตชุดตรวจ Indirect ELISA ขึ้น 

เพ่ือใชศึกษาแอนติบอดีจําเพาะตอ IgG และ IgA จากตัวอยางนม

น้ําเหลืองของแมสุกรที่ไดรับเชื้อ หรือผานการฉีดวัคซีน สามารถ

นําขอมูลจากการตรวจ เปนทางแนวทางในการนํามาใชควบคุม 

และปองกันการเกิดโรคในฟารมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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อุปกรณและวิธีการ 

ขั้นตอนการเตรียมแอนติเจน 

ใชเชื้อไวรัส PEDV TRUNG/2538 ที่แยกไดจากการ

ระบาดในประเทศไทย เปนตนแบบสําหรับเตรียมเปนแอนติเจน 

โดยเลี้ยงไวรัสในเซลลเพาะเลี้ยงชนิด Vero cells (ชองมาศ และ

คณะ, 2539) ในอาหารเลี้ยงเซลลชนิด MEM ที่มี 0.3% 

tryptose phosphate broth, 0.3% L-glutamine, 0.03% 

fetal calf serum, 5%NaHCO3 , 0.7 mg/ml เพนนิซิลิน และ 

สเตรปโตมัยซิน เลี้ยงใน flask ขนาด 175 cm2 เลี้ยงในตูบมเชื้อ

ที่อุณหภูมิ 37 °C, 5% CO2 จนครบ 3 วัน  จึงเปลี่ยนอาหารเลี้ยง

เชื้อเปนชนิด EMEM มีTPB 3% yeast extract 0.02% และ 

1:250 ของ trypsin ในความเขมขน 10µg/ml, เพนนิซิลิน และ 

สเตรปโตมัยซิน ทําการเก็บเซลลซึ่งเกิด Cytopathic effects 

ระหวาง 90-100% จากนั้นนําไปปนท่ีความเร็วรอบ 1500 rpm 

นาน 10 นาที ท่ีอุณหภูมิ 4 oC  ปนลางอีกครั้งดวย phosphate 

buffer saline pH.7.4  ละลายตะกอนเซลลดวยน้ํากลั่น ที่มี 2% 

ของ OBG (n-octyl-beta-d-glucopyranoside, Sigma, USA) 

ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากนั้นเติม 25 ไมโครลิตรของ 1 M Tris-

HCL pH 9 ผสมใหเขากัน นําไปแชเย็นบนน้ําแข็งนาน 30 นาที  

เมื่อครบเวลา จึงเติม 10 มิลลิลิตร ของ 0.25M NaCl แลวนําไป 

Freeze-thaw ที่อุณหภูมิ – 20 oC จากนั้นนําไปปนท่ีความเร็ว

รอบ 4000 rpm นาน 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 4 oC เก็บสวนใสนํามา

ผสมกับ glycerol อัตราสวน 1:1 (50% glycerol) เพ่ือใชเตรียม

เปน PEDV positive antigen นําไปเก็บที่อุณหภูมิ -80 oC 

สําหรับ Vero cells ที่ปราศจากเชื้อ จะถูกเตรียมดวยวิธีการ

เดียวกันเพ่ือใชเตรียมเปน Negative antigen (Knuchel et al., 

1992; Takikawa et al., 1996) 

การเคลือบ Viral antigen และขั้นตอนการทํา ELISA 

นํา PEDV antigen และ Vero control  มาทดสอบ

การทํา Checkerboard titration กับตัวอยางนมน้ําเหลืองของ

แมสุกรที่ ไดรับเชื้อ PEDV ใชเปนแอนติบอดีมาตรฐาน ที่มี

ความจําเพาะตอ IgG และ IgA อยางละ 1 เพลท เริ่มเจือจาง 

PEDV antigen และ Vero control จากอัตราสวน 1:10 เปน 

serial two fold dilution จนถึงอัตราสวนสุดทายคือ 1:1280 

โดย PEDV antigen  ทําการเจือจาง และเคลือบลงในหลุมของ

คอลัมนเลขคี่ คือ 1, 3, 5, 7, 9, 11 สวน Vero control เคลือบ

ลงในหลุมคอลัมนเลขคู  คือ 2, 4, 6, 8, 10, 12 ในปริมาตร 100 

ไมโครลิตรตอหลุมของ 96 well ELISA plate (MAXISORB 

NUNC, DENMARK) บมที่อุณหภูมิ 4 oC ขามคืน เมื่อครบเวลา

ทําการลางดวย PBST (PBS solution และ 0.05%Tween 20) 

แลวจึง block ดวย 5% skim milk 1 ช่ัวโมง ที่ 37o C จากนั้น

เติมตัวอยางทดสอบมาตรฐานจากนมน้ําเหลือง ที่ผานการเจือจาง

เปน Serial two fold dilution อัตราสวนเริ่มตนท่ี 1:10 จนถึง 

1:320 เติมลงในหลุมของแตละคอลัมนของเพลท นําไปบมที่

อุณหภูมิ 37 o C 1 ชั่วโมง ลาง 3 ครั้ง ดวย PBST แลวเติม 1: 

4000 ของ Goat anti swine IgG conjugated HRP (Sigma, 

USA) จํานวน 1 เพลท สวนอีก 1 เพลท เติม 1: 4000 ของ Goat 

anti swine IgA conjugated HRP (Bio-Rad, USA) ปริมาตร 

100 ไมโครลิตรตอหลุม บมที่อุณหภูมิ 37 o C นาน 1 ชั่วโมงลาง 

3 ครั้ง ดวย PBST เติมน้ํายา TMB substrate (KPL, USA) 100 

ไมโครลิตร/หลุม บมไว 10 นาทีที่อุณหภูมิหอง จึงหยุดปฏิกิริยา

ดวย 0.1% SDS นําไปวัดคาดูดกลืนแสงท่ี 650 nm ดวยเครื่อง 

ELISA reader คํานวณผล โดยหาคาผลตางระหวางระหวาง หลุม 

PEDV antigen และหลุม Vero control เพื่อหาคา dilution ที่

เหมาะสมในการใชงาน   

การทดสอบเพื่อหาจุดตัด (Cut-off) 

นําตัวอยางนมน้ําเหลืองจากแมสุกร 200 ตัวอยาง 

แบงเปนสองกลุมคือ กลุมตัวอยางท่ีมาจากฟารมสุกรปลอดเช้ือ 

PEDV  จํานวน 100 ตัวอยาง และกลุมตัวอยางจากฟารมที่ติด

เช้ือ จํานวน 100 ตัวอยาง นํามาทดสอบกับชุดตรวจ PEDV KU1 

ที่ผานการทํา Checkerboard titration มาทําการเคลือบ PEDV 

antigen และ Vero control ดวย 0.05M carbonate buffer 

pH 9.6 ในปริมาตร 100 ไมโครลิตรตอหลุมของ 96 well ELISA 

plate (MAXISORB NUNC®) โดย PEDV antigen จะถูกเคลือบ

ในหลุมของคอลัมนที่เปนเลขคี่ สวน Vero control จะเคลือบใน

หลุมของคอลัมนท่ีเปนเลขคู บมที่อุณหภูมิ 4 oC ขามคืน จากนั้น

เจือจางตัวอยางที่ตองการทดสอบ Positive และ Negative 

control ดวย sample diluents ที่มีสวนผสมของ Vero cells  

ใน dilution plate และบมที่อุณหภูมิ 37 o C นาน 1 ชั่วโมง 

สวน ELISA coated plate ทําการลางดวย PBST (PBS 

solution และ 0.05%Tween 20) แลวจึง block ดวย 5% 

skim milk 1 ชั่วโมง ที่ 37o C เคาะ skim milk และลางสวนเกิน

ออก จึงเติมตัวอยางเจือจางลงในหลุม antigen และหลุม 

control หลุมละ 100 ไมโครลิตร สําหรับ Positive และ 
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Negative control ทํา duplicate เติมลงในหลุมของแตละ 

plate นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 1 ช่ัวโมง ลาง 3 ครั้ง ดวย 

PBST เติม 1: 4000 ของ Goat anti swine IgG conjugated 

HRP (Sigma®) จํานวน 1 เพลท สวนอีก 1 เพลท เติม 1: 4000 

ของ Goat anti swine IgA conjugated HRP (Bio-Rad®) 

ปริมาตร 100 ไมโครลิตรตอหลุม บมที่อุณหภูมิ 37 o C นาน 1 

ชั่วโมง  ลาง 3 ครั้ง ดวย PBST แลวเติมน้ํายา TMB substrate 

(KPL®) 100 ไมโครลิตร/หลุม บมไว 10 นาที ที่อุณหภูมิหอง จึง

หยุดปฏิกิริยาดวย 0.1% SDS นําไปวัดคาดูดกลืนแสงท่ี 650 nm 

ดวยเครื่อง ELISA reader คํานวณคา S/P ratio โดยใชคาผลตาง

ระหวางระหวางหลุม Viral antigen และหลุม Vero control /

คาเฉลี่ยผลตางของตัวอยางบวกมาตรฐาน นําผลที่ไดไปวิเคราะห 

เพ่ือหาคา Cut-off ที่เหมาะสม คาความไว และความจําเพาะตอ

สวน IgG และ IgA โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Win episcope 2.0 

 

การทดสอบปฏิกริยาขาม (Cross reaction) ดวยวิธี Dot 

blot Assay 

 นําแอนติเจน TGE, PEDV และ Vero control ที่เจือ

จางดวย 1% BSA อัตราสวน 1:1 หยดลงบน Nitrocellulose 

membrane ทิ้งใหแหงที่อุณหภูมิหองนาน 30 นาที จากนั้น 

block ดวย 5% Skim milk และบมไวท่ีอุณหภูมิ 37 oC นาน 1 

ชม. เมื่อครบเวลา  นําซีรั่มกระตายทดลองกอนฉีดเชื้อ TGE (day 

0) และหลังฉีดเช้ือ TGE (day 14) และซีรั่มกระตายทดลองกอน

ฉีดเชื้อ PEDV (day 0) และหลังฉีดเชื้อ PEDV (day 14)  นํา

แอนติบอดีแตละชนิดผานการเจือจางใหเปน 8 dilutions ดวย 

sample diluents ที่มีสวนผสมของ Vero cells โดย เริ่มตนท่ี 

อัตราสวน 1:50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 บมที่

อุณหภูมิ 37 oC นาน 1 ชั่วโมง นําแอนติบอดีแตละ dilution มา

ทดสอบกับแอนติเจน TGE, PEDV และ Vero control บมที ่ 

37 oC นาน 1 ชม.แลวลางดวย PBST 3 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที 

จากนั้นเติม goat anti rabbit IgG (HRP rabeled) ท่ีเจือจาง

ดวย PBS อัตราสวน 1:500 นําไปบมที่ 37 oC นาน 1 ชั่วโมง 

ครบเวลาแลวลาง 5 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที ดวย PBS แลวจึงเติม 

DAB substrate solution (3, 3’-Diamino Benzidine, Sigma 

Aldrich, USA) บมที่อุณหภูมิหอง นาน 15-20 นาที จากนั้นลาง

ดวยน้ําปะปา แลวตรวจสอบผลการทดสอบของแอนติบอดีในแต

ละ dilution พรอมบันทกึผล 

การประเมินประสิทธิภาพของงชุดตรวจกับวิธี อิมมูนโนฟลูออ

เรสเซนส (Immunofluorescence; IFA) 

ตัวอยางนมน้ําเหลืองแมสุกร จํานวน 159 ตัวอยาง ท่ี

ผานการทดสอบดวยวิธี Indirect ELISA ท่ีพัฒนาข้ึน มาทดสอบ

ดวย IFA โดยมีวิธีการอยางยอคือ เลี้ยงไวรัสในเซลลเพาะเลี้ยง

ชนิด Vero cells ในอาหารเลี้ยงเซลลชนิด MEM ที่มี 0.3% 

tryptose phosphate broth, 0.3% L-glutamine,0.03% 

fetal calf serum , 5%NaHCO3 , 0.7 mg/ml ของเพนนิซิลิน

และสเตรปโตมัยซิน เลี้ยงในไมโครเพลท ชนิด 96 หลุม บมที่

อุณหภูมิ 37°C ที่มี 5% CO2 จนครบ 3 วัน  จึงเปลี่ยนอาหารเลี้ยง

เชื้อเปนชนิด EMEM ท่ีมี TPB 3% yeast extract 0.02% และ 

1:250 ของ trypsin และเพนนิซิลินและและสเตรปโตมัยซินที่

ระดับความเขมขน 10µg/ml เลี้ยงเช้ือไวรัสจนเกิด cytopathic 

effects ระหวาง 80-90% จากนั้นดูดอาหารเลี้ยงเช้ือทิ้ง ลางดวย 

PBS 1 ครั้ง แลวเติม 4% paraformaldehydes ลงในทุกหลุม ๆ

ละ 100 ไมโครลิตร บมไวที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 12-14 ชั่วโมง 

จากนั้นลางดวย PBS 1 ครั้ง เติม 0.5% saponin ในปริมาตร 

100 ไมโครลิตรทุกหลุม บมไวที่อุณหภูมิ 37°C นาน 15 นาที 

ลางดวย PBS 1 ครั้ง แลว block ดวย 2% BSA ในปริมาตร 100 

ไมโครลิตร ทุกหลุม บมที่ 37°C นาน 30 นาที ลางดวย PBS 1 

ครั้ง จากนั้นเติมตัวอยางนมน้ําเหลืองสุกรที่ผานการเจือจางเริ่ม

จาก 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320, 1:640 และ 1: 

1280 ลงในหลุม ๆ ละ 1 dilution บมที่ 37 oC นาน 1 ชั่วโมง 

เมือ่ครบเวลาแลวลางดวย PBS 3 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที จึงเติม goat 

anti swine IgG/IgA (FITC) ลงในทุกหลุม ปริมาตร 100 

ไมโครลิตร บม 37 oC นาน 1 ชั่วโมง แลวลางดวย PBS 3 ครั้ง ๆ 

ละ 5 นาที จากนั้นนําไปตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน และบันทึก

ผล นําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับวิธี ELISA ท่ีพัฒนาขึ้น เพ่ือหาคา

ความไว ความจําเพาะ และคาการยอมรับทางสถิติ (kappa 

value) เพ่ือนําไปใชงานตอไป 
 

ผลการทดลอง 

ผลการทํา Checkerboard titration 

ผลการทํา Checkerboard titration ของ PEDV 

antigen ที่เตรียมได เมื่อนํามาทดสอบแอนติบอดีจําเพาะตอสวน

ของ IgG และ IgA จากตัวอยางจากนมน้ําเหลืองของแมสุกรท่ี

ไดรับเช้ือ PEDV พบวา ไดอัตราสวนของการเคลือบแอนติเจน 
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และการเจือจางแอนติบอดีท่ีเหมาะสม พบการปนเปอนจาก 

nonspecific background จากโปรตีนอ่ืน ๆ ในหลุม Vero 

control ไดนอย และจากการทดสอบแอนติบอดีจําเพาะทั้งสวน 

IgG และ IgA จะไดคาอัตราสวนในการเจือจางทั้งแอนติเจนและ

แอนติบอดีที่เทากัน โดยแอนติเจนสามารถเจือจางไดท่ีอัตราสวน 

1:320 และสามารถเจือจางแอนติบอดีไดที่อัตราสวน 1:40 

แตกตางเพียงการทดสอบกับแอนติบอดีจําเพาะตอ IgA ที่จะ

ใหผลความจําเพาะสูงกวา ซึ่งในแตละ dilution จะเกิด 

Nonspecific background นอยกวาสวนแอนติบอดีจําเพาะตอ 

IgG (ไมไดแสดงผล) 

ผลการทดสอบหาจุดตัด (Cut-off) 

 การทดสอบดวยวิธี Indirect ELISA ของชุดตรวจ 

PEDV KU1 จากกลุมตัวอยางลบ จํานวน 100 ตัวอยาง และกลุม

ตัวอยางบวก จํานวน 100 ตัวอยาง พบวา สามารถแยกกลุม

ตัวอยางที่ไมมีแอนติบอดีตอเชื้อ PEDV (กลุมลบ) ออกจากกลุมที่

มีแอนติบอดีตอเชื้อ PEDV (กลุมบวก) ได และเมื่อนําคา S/P 

ratio ที่คํานวณไดมาวิเคราะหหาคาความไวและความจําเพาะ จะ

ไดคาความไวท่ี 89% และไดคาความจําเพาะที่ 100% ทําใหได

จุดตัด (Cut-off) ที่ S/P ratio ที่ 0.4 (รูปที่ 1 และ 2) 

 
 

รูปที่ 1 จุดตัด (cut off point) ของเสน sensitivity; Se (สีน้ําเงิน) และเสน Specificity; Sp (สีแดง) ของชุดตรวจ indirect 

ELISA KU1 จากตัวอยางนมน้ําเหลืองของแมสุกรจํานวน 200 ตัวอยาง ท่ีผานการทดสอบความจําเพาะตอแอนติบอดีสวน 

IgG เปรียบเทียบกับวิธ ีIFA ไดจุดตัด (cut off point) = 0.4 (วิเคราะหจาก TG-ROC analysis excel program)  
 

 
 

รูปที่ 2 จุดตัด (cut off point) ของเสน sensitivity; Se (สีน้ําเงิน) และเสน Specificity; Sp (สีแดง) ของชุดตรวจ indirect 

ELISA KU1 จากตัวอยางนมน้ําเหลืองของแมสุกรจํานวน 200 ตัวอยาง ท่ีผานการทดสอบความจําเพาะตอแอนติบอดีสวน 

IgA เปรียบเทียบกับวิธ ีIFA ไดจุดตัด (cut off point) = 0.4 (วิเคราะหจาก TG-ROC analysis excel program 
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ผลการทดสอบปฏิกริยาขาม (Cross reaction) ดวยวิธี Dot 

blot assay 

ผลการทดสอบ Cross reaction เมื่อนําแอนติบอดีตอ

เชื้อ TGE จากซีรั่มกระตายกอนฉีด (day 0) และหลังฉีด (day 

14) มาทดสอบกับแอนติเจน TGE, PEDV และ Vero พบวาซีรั่ม

กระตายกอนฉีดเช้ือที่ไมมีแอนติบอดีตอเช้ือ TGE จะใหผลลบบน 

dot ของแอนติเจนทุกชนิด (รูปท่ี 3A) สวนผลการทดสอบ

แอนติบอดีจากกระตายที่ทดลองฉีดเช้ือ TGE (day 14) พบวาให

ผลบวกจําเพาะตอแอนติเจน TGE ซึ่งติดสีเขมสวน แอนติเจน 

PEDV และ Vero control จะติดสีจางกวา สามารถแยกได

ชัดเจน ไดตั้งแตระดับไตเตอร 1:50 ถึง 1:3200 (รูปที่ 3B) 

นอกจากน้ีผลการทดสอบ Cross reaction จากซีรั่ม

กระตายที่ฉีดเชื้อ PEDV ท้ังกอนฉีด (day 0) และหลังฉีดเชื้อ 

(day 14) เมื่อนํามาทดสอบกับแอนติเจน TGE, PEDV และ Vero 

control พบวา ซีรั่มกระตายกอนฉีดเช้ือ จะใหผลลบตอ

แอนติเจนท้ังสองชนิด และใหผลลบตอ Vero control (รูปท่ี 3C) 

สวนแอนติบอดีจากซีรั่มกระตายหลังฉีดเช้ือ PEDV (day 14) จะ

ใหผลบวกตอแอนติเจน PEDV โดยจะติดสีเขม สามารถทํา

ปฏิกริยาบนแอนติเจน PEDV แยกจากแอนติเจน TGE และ 

Vero control ไดอยางชัดเจน โดยสามารถอานคาไตเตอรไดถึง

อัตราสวน 1:3200 (รูปที่ 3D)  

 

                    TGE  PED VERO TGE  PED VERO  TGE   PED  VERO  TGE  PED  VERO 

 
(A)               (B)                 (C)              (D) 

รูปที่ 3 ผลการทดสอบปฏิกริยาขาม (Cross reaction) ดวยวิธี Dot blot assay ของ แอนติบอดีจําเพาะตอ TGE และ PEDV 

ทดสอบกับแอนติเจนTGE, PEDV และ Vero control โดย 

A= Rabbit anti TGE กอนฉีด (day 0)  B= Rabbit anti TGE หลังฉีด (day 14) 

C= Rabbit anti PEDV กอนฉีด (day 0  D= Rabbit anti PEDV หลังฉีด (day 14) 
 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจ PEDV ELISA KU1 

กับวิธี IFA  

 ผลการทดสอบเปรียบเทียบแอนติบอดีจําเพาะตอ IgG 

และ IgA ของชุดตรวจ PEDV ELISA KU1 กับวิธี IFA ทดสอบ

จากตัวอยาง จํานวน 159 ตัวอยาง พบวาผลการทดสอบ

แอนติบอดีจําเพาะตอ IgG ที่ใหผลบวกเหมือนกันท้ังสองวิธ ี

(True positive; TP) มีจํานวน 96 ตัวอยาง ตัวอยางท่ีใหผลลบ

เหมือน (True negative; TN) จํานวน 53 ตัวอยาง มีบาง

ตัวอยางที่ใหผลลวงเปนลบ (False negative; FN ) จํานวน 10 

ตัวอยาง และไมพบตัวอยาง ท่ี ใหผลลวงเปนบวก (False 

positive; FP) เมื่อนําผลที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบทางสถิติ 

จะไดคาความไว เทากับ 90.56% คาความจําเพาะ เทากับ 

100% และคาการยอมรับทางสถิติ เทากับ 0.905 สําหรับผลการ

ทดสอบเปรียบเทียบแอนติบอดีจําเพาะตอ IgA ของทั้งสองวิธี มี

ตัวอยางที่ใหผลบวกเหมือน จํานวน 95 ตัวอยาง ตัวอยางท่ีใหผล

ลวงเปนบวก จํานวน 13 ตัวอยาง ตัวอยางที่ใหผลลบเหมือนกัน 

จํานวน 51 ตัวอยาง และไมพบวามีตัวยางที่ใหผลลวงเปนลบ เมือ่

นําผลที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบทางสถิติ จะไดคาความไว 

เทากับ 87.96 % คาความจําเพาะ เทากับ 100 % และคาการ

ยอมรับทางสถิติ เทากับ 0.879 (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงผลเปรียบเทียบระหวางชุดตรวจ PEDV ELISA KU1 ทดสอบความจําเพาะตอแอนติบอดีสวน IgG/IgA กับวิธ ี

immunofluorescence assay 

IFA Total tested PEDV ELISA KU1 (IgG) PEDV ELISA KU1 (IgA) 

positive Negative positive Negative 

Positive 96 10 95 13 

Negative 0 53 0 51 

Sensitivity of PEDV ELISA KU1 (IgG) 90.56% 

Specificity of PEDV ELISA KU1 (IgG) 100% 

Kappa value (IgG) 0.905 

Sensitivity of PEDV ELISA KU1 (IgA) 87.96% 

Specificity of PEDV ELISA KU1 (IgA) 100% 

Kappa value (IgA) 0.879 
 

การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางคา S/P 

ratio ของวิธี Indirect ELISA จากชุดตรวจที่พัฒนาข้ึนกับระดับ

ไตเตอรท่ีวัดไดดวยวิธี IFA พบวาคาต่ําสุดของแอนติบอดีจําเพาะ

ตอ IgG วัดไดที่ระดับไตเตอร <1:10 จะตรวจไมพบเซลลท่ีติดสี

เรืองแสงของ fluorescence มีคาเฉลี่ยของ S/P ratio เทากับ 

0.056 ซึ่งใหผลเปนลบ ในขณะที่คาสูงสุดสามารถวัดไดถึงระดับ

ไตเตอร 1:640 จะตรวจพบเซลลที่ติดสีเรืองแสง fluorescence 

มีคาเฉลี่ยของ S/P ratio เทากับ 2.90 จะใหผลเปนบวก 

นอกจากนี้การเปรียบเทียบความสัมพันธของ คา S/P ratio ของ

วิธี Indirect ELISA กับวิธี IFA สวนที่จําเพาะตอ IgA จะใหผลที่

สอดคลองกัน คือที่ระดับไตเตอร <1:10 ตรวจไมพบเซลลท่ีติดสี

เรืองแสง fluorescence คาเฉลี่ยของ S/P ratio เทากับ 0.114 

ใหผลเปนลบ ไดคาสูงสุดที่ระดับไตเตอร 1:1280 คาเฉลี่ยของ 

S/P ratio เทากับ 2.90 คาความสัมพันธของ S/P ratio และ IFA 

titers ไดแสดงไวในรูปที่ 4 และ 5 

 

 

 

 

 

 
 

           (A)                                      (B)                                          (C)                                    (D) 

รูปที่ 4 เซลลติดเช้ือ PEDV บน Vero cell ที่ผานการทดสอบดวยแอนติบอดีจําเพาะตอ IgG และIgA จากตัวอยางนมน้ําเหลืองบวก

และลบ ทดสอบดวยวิธ ีimmunofluorescence assay (IFA) 

A เซลลติดเชิ้อ PEDV ทดสอบดวยแอนติบอดีจําเพาะตอ IgG ใหผลบวกที่ dilution titer 1:640 

B เซลลติดเช้ิอ PEDV ทดสอบดวยแอนติบอดีจําเพาะตอ IgG ใหผลลบที่ dilution titer <1:10 

C เซลลตดิเช้ิอ PEDV ทดสอบดวยแอนติบอดีจําเพาะตอ IgA ใหผลบวกที่ dilution titer 1:1280 

D เซลลติดเชิ้อ PEDV ทดสอบดวยแอนติบอดีจําเพาะตอ IgA ใหผลลบที่ dilution titer <1:10 
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รูปที่ 5 ความสัมพันธของ S/P ratio ของแอนติบอดีจําเพาะตอ IgG/IgA ที่ไดจากการทดสอบดวยวิธี PEDV ELISA KU1 

เปรียบเทียบกับ IFA titers  
 

สรุปและวิจารณ 

 ผลการทํา Checkerboard titration ของ PEDV 

antigen ที่เตรียมได สามารถนํามาใชเคลือบเปนแอนติเจนที่กน

หลุมของเพลทไดในอัตราสวน 1:320 ที่แอนติบอดีอัตราสวน 

1:40 ซึ่งเปนอัตราสวนที่เหมาะสมทั้งแอนติบอดีสวนที่จําเพาะตอ 

IgG และ IgA จากการวัดคาผลตางของ OD ระหวางหลุม

แอนติเจนบวก ((PEDV antigen) และแอนติเจนลบ ((Vero 

antigen) จะไดคาผลตางของ OD มากที่สุด เนื่องจากพบวามีการ

ปนเปอนของ nonspecific background ไดนอยที่สุดใน

อัตราสวนดังกลาว ซึ่งนับวามีคาความไวและความจําเพาะสูง ทํา

ใหเมื่อนํามาทดสอบเพื่อหาจุดตัด (Cut off point) กับตัวอยาง

นมน้ําเหลืองของแมสุกรจํานวน 200 ตัวอยาง แบงเปนตัวอยาง

ที่มาจากฟารมท่ีปลอดเชื้อ จํานวน 100 ตัวอยาง และตัวอยาง

จากฟารมติดเชื้อ จํานวน 100 ตัวอยาง พบวาทั้งแอนติบอดีสวน

ที่จําเพาะตอ IgG และ IgA จะไดคา cut off  ที่เหมาะสมเทากัน 

คือ S/P ratio = 0.4 กลาวคือ ถาผลการตรวจดวยวิธี Indirect 

ELISA จากชุดตรวจท่ีพัฒนาข้ึน มีคา S/P ratio มากกวาหรือ

เทากับ 0.4 จะแปลผลเปนบวก แตถาคา S/P ratio นอยกวา 0.4 

ลงมาจะแปลผลเปนลบ  

 จากผลการทดสอบ Cross reaction ดวยวิธี dot blot 

assay ระหวางแอนติเจน และแอนติบอดี ของเชื้อไวรัส PEDV 

และ TGE โดยใชแอนติบอดีจําเพาะตอ whole virus ของเช้ือแต

ละชนิด ท่ีผลิตในกระตายทดลอง คือ Rabbit anti TGE และ 

Rabbit anti PED นํามาทดสอบ Cross reaction กับแอนติเจน 

TGE PEDV และ VERO ผลการทดสอบพบวา แอนติบอดีจําเพาะ

ตอเชื้อ TGE จะติดสีเขมมากบน dot ของ TGE สามารถแยกได

ชัดเจนกับ dot ของ PEDV และ Vero ซึ่งจะติดสีจาง ๆ ซึ่งอาจ

เกิด Cross reaction ไดบางในบางสวน และแอนติบอดีจําเพาะ

ตอเชื้อ PEDV เมื่อนํามาทดสอบกับ TGE และ Vero จะติดสีจาง

กวาบน dot ของ PEDV อยางไรก็ตาม ผูวิจัยจะมีการศึกษา

เพ่ิมเติมโดยการนํา แอนติบอดีของสุกรที่ติดเชื้อแตละชนิด มาทํา

การทดสอบ Cross reaction หรือในการทดสอบดวยวิธี ELISA 

จะเพิ่มการเคลือบแอนติเจน TGE เปรียบเทียบไปดวยทุกครั้ง 

เพื่อใชเปน control การเกิด cross reaction ซึ่งจะชวยใหชุด

ตรวจมีความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

การเปรียบเทียบผลที่ตรวจดวยวิธี Indirect ELISA 

และวิธี IFA พบวาทั้งแอนติบอดีสวนที่จําเพาะตอ IgG และ IgA 

ใหผลทดสอบท่ีสอดคลองกัน โดยคา S/P ratio และคา IFA 

titers มีความสัมพันธกัน คือ คา IFA titers <1:2 มีคาเฉลี่ยของ 
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S/P ratio ของสวนจําเพาะตอ IgG และ IgA = 0.056, 0.114 ซึ่ง

เปนคาที่นอยกวา cut off ที่ได จึงแปลผลเปนลบ สวนคา IFA 

titers วัดไดสูงสุดที่ 1:256 จะมีคาเฉลี่ยของ S/P ratio ของสวน

จําเพาะตอ IgG และ IgA = 2.90 เทากัน ผลที่ไดจึงเปนบวก เมื่อ

นําผลมาวิเคราะหทางสถิติ พบวา ชุดตรวจที่พัฒนาข้ึน มีความไว 

และความจําเพาะสูง บงชี้ถึงการนําไปใชงานไดจริง พบวา การ

เปรียบเทียบแอนติบอดีสวนท่ีจําเพาะตอ IgG ไดคาความไว 

เทากับ 90.56% คาความจําเพาะ เทากับ 100% และคาการ

ยอมรับทางสถิติ เทากับ 0.905 สวนแอนติบอดีจําเพาะตอ IgA 

จะไดคาความไว เทากับ 87.96% คาความจําเพาะ เทากับ 

100% และคาการยอมรับทางสถิติ เทากับ 0.879 จึงสรุปไดวา 

วิธี Indirect ELISA จากชุดตรวจ PED KU1 สามารถนํามาใช

แทนวิธี IFA ได มีขอดีกวา คือ มีความสะดวก รวดเร็ว ในการ

ตรวจสอบมากกวา สามารถตรวจตัวอยางในคราวละมาก ๆ โดย

ไมตองเจือจางหลาย dilution ทําใหสามารถประหยัดเวลา และ

ราคาคาตรวจได จึงนับเปนทางเลือกหนึ่ง ในการนํามาใชประเมิน

สถานการณ การควบคุมโรคในภาคสนามได 
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