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บทคัดยอ
การศึกษาคาความสัมพันธทางซีรัมวิทยา (r-value) ของไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอ เอ และ
เอเชียวัน จากประเทศไทย กัมพูชา ลาวและเวียดนาม ระหวางป 2549-2550 กับไวรัสที่ใชผลิตวัคซีนในประเทศ
ไทย โดยวิธี liquid phase blocking ELISA (LP ELISA) รวมทั้งสิ้น 69 ตัวอยาง เปนไทปโอ 19 ตัวอยาง จาก
ประเทศไทย 5 ตัวอยาง กัมพูชา 4 ตัวอยาง ลาว 4 ตัวอยาง และเวียดนาม 6 ตัวอยาง ไทปเอ 46 ตัวอยาง จาก
ประเทศไทย 27 ตัวอยาง กัมพูชา 2 ตัวอยาง และลาว 17 ตัวอยาง และไทปเอเชียวัน 4 ตัวอยาง จากประเทศ
เวียดนาม ผลการศึกษาคาความสัมพันธทางซีรัมวิทยา (r-value) กับไวรัสที่ใชผลิตวัคซีนในประเทศไทย ไทปโอ
(strain O/Udornthani/87) ไทปเอ (strain A/Saraburi/87) และ ไทปเอเชียวัน (strain Asia1/Petchburi/85)
พบวาตัวอยางไวรัสไทปโอและเอเชียวันทั้งหมดให r-value มากกวา 0.40 และไทปเอ 95.65 % ให r–value
มากกวา 0.40 และ 4.35 % ให r–value อยูระหวาง 0.20 - 0.39 แสดงใหเห็นวาไมมีความแตกตางกันทางซีรัม
วิทยาระหวางตัวอยางไวรัสกับไวรัสที่ใชผลิตวัคซีนในประเทศไทยไทปโอ เอ และ เอเชียวัน สรุปไดวาไวรัส
โรคปากและเทาเปอยที่แยกไดในประเทศไทย กัมพูชา ลาวและเวียดนาม ระหวางป พ.ศ. 2549-2550 สวนใหญ
ยังอยูในกลุมเดียวกันกับไวรัสที่ใชผลิตวัคซีนในประเทศไทย

คําสําคัญ : ไวรัสโรคปากและเทาเปอย ความสัมพันธทางซีรัมวิทยา (r-value) และ LP ELISA
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บทนํา
โรคปากและเทาเปอยเปนโรคระบาดสําคัญ ติดตองาย พบในสัตวกีบคูทุกชนิด มีทั้งหมด 7 ไทป
คือ O, A, Asia1, C, SAT1, SAT2 และ SAT3 และยังจําแนกเปนไวรัสชนิดยอย (subtype) จํานวน 64
subtypes (Pereira, 1977) เนื่องจากไวรัสโรคปากและเทาเปอยมีการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติของแอนติเจน
ทางซีรัมวิทยาไดงาย วัคซีนที่ใชควบคุมโรคจึงตองมีประสิทธิภาพสูง และไวรัสที่ใชผลิตวัคซีนตองสัมพันธกับ
ไวรัสที่ระบาดในทองที่ ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธทางซีรัมวิทยา (r-value) ระหวางไวรัสที่แยกไดจากทองที่
กับไวรัสที่ใชผลิตวัคซีนอยางตอเนื่องจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง จากรายงานของรมพฤกษและวิไล
(2549) ซึ่งศึกษา r–value ระหวางไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอและไทปเอเชียวันที่แยกไดจากประเทศไทย
และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในระหวางป พ.ศ. 2547-2548 กับ ไวรัสที่ใชในการผลิตวัคซีนไทปโอ
และไทปเอเชียวันของประเทศไทย (strain O/Udornthani/87 และ strain Asia1/Petchburi/85) พบวาไวรัสโรค
ปากและเทาเปอยไทปโอที่แยกไดจากประเทศไทย พมา เวียดนาม และ ไวรัสโรคปากและเทาเปอยและไทป
เอเชียวันที่แยกไดจากประเทศเวียดนาม ทั้งหมดให r-value มากกวา 0.40 แสดงวาไวรัสไทปโอและไทปเอเชีย
วันที่แยกไดจากประเทศไทยและในภูมิภาคในชวงเวลาดังกลาว ยังจัดอยูในกลุมเดียวกับไวรัสที่ใชผลิตวัคซีน
strain O/Udornthani/87 และ strain Asia1/Petchburi/85 ของกรมปศุสัตว ดังนั้นการศึกษา r-value ของไวรัส
โรคปากและเทาเปอยที่ระบาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปรียบเทียบกับไวรัสที่ผลิตวัคซีนคือ strain
O/Udornthani/87, strain A/Saraburi/87 และ strain Asia1/Petchburi/85 ของประเทศไทย เพื่อใชประกอบ
ในการคัดเลือก seed virus vaccine สําหรับใชผลิตวัคซีนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปองกันและ
ควบคุมโรคปากและเทาเปอย ใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงใช
เปนขอมูลสนับสนุนโครงการความรวมมือระหวางประเทศในระดับภูมิภาคของ OIE-RCU South East Asia
foot and mouth disease control campaign ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อุปกรณและวิธีการ
ไวรัสโรคปากและเทาเปอย
ไวรัสโรคปากและเทาเปอย ที่ใชเปน homologous vaccine strain คือไวรัสที่ใชผลิตวัคซีน ของกรมปศุสัตว
ไทปโอคือ strain O/Udornthani/87 ไทปเอคือ strain A/Saraburi/87 และไทปเอเชียวันคือ strain
Asia1/Petchburi/85 สวนไวรัสที่ใชเปน heterologous field strain จํานวนทั้งสิ้น 69 ตัวอยางจาก โค กระบือ
และสุกร โดยเปนตัวอยางไวรัสไทปโอที่ระบาดในพื้นที่ 5 จังหวัดของเขต 4 และ 9 ในประเทศไทย จํานวน 5
ตัวอยาง จากกัมพูชาจํานวน 4 ตัวอยาง จากลาวจํานวน 4 ตัวอยาง และจากเวียดนามจํานวน 6 ตัวอยาง
ไวรัสไทปเอที่ระบาดในพื้นที่ 14 จังหวัดของเขต 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ในประเทศไทย จํานวน 27 ตัวอยาง
จากกัมพูชาจํานวน 2 ตัวอยาง และจากลาวจํานวน 17 ตัวอยาง และตัวอยางไวรัสไทปเอเชียวันจากเวียดนาม
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จํานวน 4 ตัวอยาง ตัวอยางถูกสงมาทําการวินิจฉัยโรค และ จําแนกชนิดที่ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในระหวาง ป พ.ศ.2549–2550 ซึ่งนํามาทําการตรวจยืนยันและจําแนกชนิด
ไวรัสดวยวิธี ELISA typing (Roeder and Le Blanc Smith, 1987) แลวจึงนํามาเพาะเลี้ยงใน primary lamb
kidney และ BHK-21 จํานวน 3–6 passages เพื่อเพิ่มปริมาณไวรัสใหมากพอที่จะนํามาใชในการศึกษา ไวรัส
แตละตัวอยางมาทําการตรวจยืนยันเพื่อจําแนกชนิดไวรัสดวยวิธี ELISA typing อีกครั้งและทํา virus titration
หาปริมาณของไวรัสที่เหมาะสมของแตละตัวอยางเพื่อนําไปใชในการตรวจสอบ LP ELISA เพื่อหา r-value
ตอไป (Linchongsubongkoch et al., 1992)
Immunize antiserum
เตรียมจากโคทดลองที่ใชในการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว
ที่ไดทําการฉีดวัคซีนชนิดไตรวาเลนท (O, A และ Asia1) มาแลวเปนเวลา 21 วัน จากนั้นเจาะเลือดและเก็บซีรัม เพื่อ
นํามาตรวจสอบโดยวิธี LP ELISA
Liquid phase blocking ELISA test (LP ELISA)
เปนการตรวจหาระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคปากและเทาเปอยดวยวิธี double antibody sandwich
ELISA ตามวิธีการของ Hamblin et al. (1986) โดยการเจือจางซีรัมแบบ 2 fold serial dilution เพื่อทําปฏิกิริยา
กับไวรัสที่เปน homologous vaccine strain และ heterologous field strain จากนั้นนํามาหาระดับแอนติบอดี
ตอไวรัสโรคปากและเทาเปอย ตามวิธีการของ Kitching et al. (1988) โดยทุกตัวอยางทําการตรวจสอบซ้ํา
อยางนอย 3 ครั้ง แลวหาคาเฉลี่ย
การหาคาความสัมพันธทางซีรัมวิทยา (r-value)
การหาคาความสัมพันธทางซีรัมวิทยา ระหวางไวรัสที่ใชผลิตวัคซีนกับไวรัสที่ระบาดในพื้นที่โดยการ
คํานวณจากอัตราสวนระหวางระดับแอนติบอดีที่ไดจากไวรัสพื้นที่กับระดับแอนติบอดีที่ไดจากไวรัสที่ใชผลิต
วัคซีน เพื่อนํามาหา r-value และวิเคราะหผลความสัมพันธทางซีรัมวิทยาตามวิธีของ Samuel et al. (1990)
และ Doughty et al. (1995) ดังนี้
serum titer against heterologous field strain
r-value =
serum titer against homologous vaccine strain
กําหนดหลักเกณฑความหมายของ r-value ดังนี้
r = 0.00 - 0.19 Highly significant serological variation from the reference vaccine strain
r = 0.20 - 0.39 Significant difference from the reference vaccine strain but protection may be
satisfactory if using a sufficiently potent vaccine.
r = 0.40 - 1.00 Not significant difference from reference strain
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ผล
ผลจากการตรวจสอบ r–value ของไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอ ไทปเอและเอเชียวัน ที่ระบาดใน
ประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนามในระหวางป 2549-2550 รวมทั้งสิ้น 69 ตัวอยาง โดยตรวจหาคา
ความสัมพันธทางซีรัมวิทยาระหวางไวรัสที่ระบาดในพื้นที่กับไวรัสที่ใชผลิตวัคซีนในประเทศไทยไทปโอคือ
strain O/Udornthani/87 ไทปเอคือ strain A/Saraburi/87 และไทปเอเชียวันคือ strain Asia1/Petchburi/85
โดยวิธี LP ELISA พบวาไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอที่ระบาดในประเทศไทยจํานวน 5 ตัวอยาง กัมพูชา 4
ตัวอยาง ลาว 4 ตัวอยาง และเวียดนาม 6 ตัวอยาง ให r–value มากกวา 0.40 ทุกตัวอยาง (100%) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปเอที่ระบาดในประเทศไทยจํานวน 27 ตัวอยาง กัมพูชา 2 ตัวอยาง
และลาว 17 ตัวอยาง พบวา 44 ตัวอยาง (95.65 %) ให r–value มากกวา 0.40 และ 2 ตัวอยาง (4.35 %) ให r–
value อยูระหวาง 0.25–1.00 ดังแสดงในตารางที่ 2 และไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปเอเชียวันที่ระบาดใน
เวียดนามจํานวน 4 ตัวอยางให r–value มากกวา 0.40 ทุกตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 1 แสดงผล r–value ไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอ (Type O) ที่ระบาดในประเทศไทย กัมพูชา
ลาว และ เวียดนาม ระหวางป พ.ศ.2549-2550 จํานวน 19 ตัวอยาง โดยเทียบกับ seed virus
vaccine ของกรมปศุสัตว strain O/Udornthani/87
ประเทศ

ไทย
กัมพูชา
ลาว
เวียดนาม
รวม

ป พ.ศ.

จํานวน

2550
2549
2549
2550
2549

ตัวอยาง
5
4
3
1
6
19

r–value range
__________________________________
0.00-0.19
0.20-0.39
0.40-1.00
0
0
5
0
0
4
0
0
3
0
0
1
0
0
6
0 (0%)

0 (0%)

19 (100%)
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ตารางที่ 2 แสดงผล r–value ไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปเอ (Type A) ที่ระบาดในประเทศไทย กัมพูชา
และ ลาว ระหวางป พ.ศ.2549-2550 จํานวน 46 ตัวอยาง โดยเทียบกับ seed virus vaccine ของ
กรมปศุสัตว strain A/Saraburi/87
ประเทศ

ไทย
กัมพูชา
ลาว

ป พ.ศ.

จํานวน

2549
2550
2549
2549
2550

ตัวอยาง
22
5
2
1
16

รวม

r–value range
__________________________________
0.00-0.19
0.20-0.39
0.40-1.00
0
2
20
0
0
5
0
0
2
0
0
1
0
0
16

46

ตารางที่ 3

0 (0%)

2 (4.35%)

44 (95.65 %)

แสดงผล r–value ไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปเอเชียวัน (Type Asia 1) ที่ระบาดในประเทศ
เวียดนามในป พ.ศ. 2549 จํานวน 4 ตัวอยาง โดยเทียบกับ seed virus vaccine ของกรมปศุสัตว
strain Asia1/Petchburi/85

ประเทศ

เวียดนาม

ป พ.ศ.

จํานวน

2549

ตัวอยาง
4

r–value range (%)
__________________________________
0.00-0.19
0.20-0.39
0.40-1.00
0
0
4

วิจารณ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางแอนติเจนของไวรัสโรคปากและเทาเปอยที่ระบาดในประเทศไทย
กัมพูชา ลาวและเวียดนาม ระหวางป 2549-2550 รวมทั้งสิ้น 69 ตัวอยาง โดยตรวจสอบหาคาความสัมพันธ
ทางซีรัมวิทยา (r-value) ระหวางตัวอยางไวรัสที่ระบาดในพื้นที่กับไวรัสที่ใชผลิตวัคซีนของประเทศไทย และเมื่อ
นํ า ตั ว อย า งทั้ ง หมดมาตรวจสอบหา r-value ในแต ล ะป พ บว า ตั ว อย า งไทป โ อที่ ม าจากกั ม พู ช า ลาวและ
เวียดนามในป 2549 ให r–value มากกวา 0.40 ทุกตัวอยาง และตัวอยางจากไทยและลาวในป 2550 ให r–
value มากกวา 0.40 ทุกตัวอยา ง แสดงวาไวรัสโรคปากและเทาเป อยไทปโอที่ระบาดในพื้ นที่ ประเทศไทย
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กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ในป 2549 และป 2550 ยังจัดอยูในกลุมเดียวกันกับไวรัสโรคปากและเทาเปอยที่ใช
ผลิตวัคซีนของกรมปศุสัตวและเมื่อดูผลของ r-value ไวรัสไทปโอในชวง 18 ป (2533-2550) ที่ผานมาจะเห็นวา
ให ผ ลสอดคล อ งกั น กั บ ผลการศึ ก ษา r-value ของไวรั ส ไทป โ อที่ ร ะบาดในแต ล ะป ดั ง นี้ ป 2533-2535
(Linchongsubongkoch et al., 1992) ป 2537-2541 (Linchongsubongkoch et al., 2000) ป 2542-2544
(รมพฤกษ และสมใจ, 2545) และป 2547-2548 (รมพฤกษ และวิไล, 2549) นั้นให r-value มากกวา 0.40 แสดง
วาไทปโอที่ระบาดในพื้นที่ประเทศไทยตั้งแตป 2533 จนถึงป 2550 และตัวอยางไวรัสไทปโอที่ระบาดในประเทศ
กัมพูชา ลาวและเวียดนาม ในป 2549-2550 ยังเปนกลุมเดียวกันกับไวรัสโรคปากและเทาเปอยที่ใชผลิตวัคซีน
ของกรมปศุสัตวคือ strain O/Udornthani/87
ตัวอยางไทปเอที่มาจากประเทศไทย กัมพูชา และ ลาวในป 2549 พบวา 44 ตัวอยางให r–value
มากกวา 0.40 และ 2 ตัวอยางให r–value อยูในชวง 0.20-0.39 ซึ่งเปนคาที่มีความแตกตางกันทางแอนติเจน
อยูบาง แตการพิจารณาความแตกตางทางแอนติเจนของไวรัส เปนการพิจารณาในลักษณะที่เปนภาพรวมของ
ตัวอยางทั้งหมด เมื่อตัวอยางสวนใหญให r–value มากกวา 0.40 ก็ยังถือวาเปนกลุมเดียวกันกับไวรัสโรคปากและ
เทาเปอยที่ใชผลิตวัคซีนของกรมปศุสัตว และตัวอยางไทปเอที่มาจากประเทศไทยและลาวในป 2550 พบวาทุก
ตัวอยางให r–value มากกวา 0.40 แสดงวาตัวอยางไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปเอที่ระบาดในพื้นที่ประเทศไทย
กัมพูชา และ ลาว ในป 2549 และป 2550 เปนกลุมเดียวกันกับไวรัสโรคปากและเทาเปอยที่ใชผลิตวัคซีนของ
กรมปศุสัตวคือ strain A/Saraburi/87
ในทํานองเดียวกันตัวอยางไวรัสไทปเอเชียวันที่สงมาจากประเทศเวียดนามป 2549 พบวาทุก
ตัวอยางให r–value มากกวา 0.40 นั้นแสดงวาตัวอยางไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปเอเชียวันที่ระบาดใน
พื้นที่ประเทศเวียดนาม ในป 2549 เปนกลุมเดียวกันกับไวรัสโรคปากและเทาเปอยที่ใชผลิตวัคซีนของกรมปศุสัตว
คือ strain Asia1/Petchburi/85 และจากผลการศึกษาหา r-value ของตัวอยางไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทป
เอเชียวันที่มาจากประเทศพมาเมื่อป 2548 ของรมพฤกษและวิไล (2549) พบวา r-value มากกวา 0.40 เชนกัน
จะเห็นไดวาตัวอยางไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปเอเชียวันที่ระบาดในพื้นที่ประเทศเวียดนามในป 2549 และ
ในพมาป 2548 ยังคงจัดอยูในกลุมเดียวกันกับไวรัสที่ผลิตวัคซีนของประเทศไทย

สรุป
ไวรัสโรคปากและเทาเปอยที่ระบาดในประเทศไทย กัมพูชา ลาวและเวียดนามในป 2549–2550
พบวาตัวอยางไวรัสไทปโอจากประเทศไทย กัมพูชา ลาว และ เวียดนามใหผล r-value มากกวา 0.40 ทุกตัวอยาง
แสดงวาตัวอยางไวรัสมีความสัมพันธทางซีรัมวิทยาและจัดอยูในกลุมเดียวกับไวรัสที่ใชในการผลิตวัคซีนของ
กรมปศุสัตว คือ strain O/Udornthani/87 ตัวอยางไทปเอที่ระบาดในประเทศไทย กัมพูชา และลาว ให r–value
มากกวา 0.40 เทากับ 95.65 % และ ให r–value อยูระหวาง 0.20–0.39 เทากับ 4.35 % แสดงวาตัวอยางไวรัส
สวนใหญมีความสัมพันธทางซีรัมวิทยาและจัดอยูในกลุมเดียวกับไวรัสที่ใชในการผลิตวัคซีนของกรมปศุสัตว
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คือ strain A/Saraburi/87 และไวรัสไทปเอเชียวันจากเวียดนามจํานวน 4 ตัวอยางใหผล r-value มากกวา 0.40
แสดงวาตัวอยางไวรัสมีความสัมพันธทางซีรัมวิทยาและจัดอยูในกลุมเดียวกับไวรัสที่ใชในการผลิตวัคซีน ของ
กรมปศุสัตวคือ strain Asia1/Petchburi/85 สรุปไดวาตัวอยางไวรัสโรคปากและเทาเปอยไทปโอ เอ และเอเชีย
วันยังไมมีการเปลี่ยนแปลงของแอนติเจนทางซีรัมวิทยากับไวรัสที่ใชในการผลิตวัคซีนของกรมปศุสัตว แต
อยางไรก็ตามเนื่องจากตัวอยางที่ใชในการศึกษามีจํานวนนอย จึงควรใหมีการศึกษาเพิ่มเติมใหมากขึ้นเพื่อให
เกิดความมั่นใจไดวาไวรัสโรคปากและเทาเปอยที่ระบาดในทองที่ยังคงจัดอยูในกลุมเดียวกันกับไวรัสที่ใชผลิต
วัคซีนของประเทศไทย
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Abstract
A study on serological correlation (r-value) of foot and mouth disease virus (FMDV)
types O, A and Asia1 from Thailand, Cambodia, Laos PDR and Vietnam during 2006-2007 to
compare with the Thai current vaccine strains by liquid phase blocking ELISA (LP ELISA) was
performed. Total 69 samples, type O=19 samples (5 from Thailand, 4 from Cambodia, 4 from Laos
PDR and 6 from Vietnam ), type A=46 samples (27 from Thailand, 2 from Cambodia and 17 from
Laos PDR) and 4 samples of type Asia1 from Vietnam were tested. In comparison with vaccine
strain type O (strain O/Udornthani/87), type A (strain A/Saraburi/87) and type Asia1 (strain
Asia1/Petchburi/85), it was found that all samples of FMDV types O and Asia1 gave r-value greater
than 0.40, and 96.65% of samples of FMDV type A gave r-value greater than 0.40 and 4.35% gave
r-value between 0.20-0.39. The result indicated that most of the isolates showed no antigenic
variation with vaccine strains types O, A and Asia1 used in Thailand. In conclusion, field samples of
FMDV types O, A and Asia1 collected from Thailand, Cambodia, Laos PDR and Vietnam during
2006-2007 belong to the same group of vaccine strains.
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