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บทคัดย่อ

ไก่ไข่อายุ 18 สัปดาห์ จ�ำนวน 40 ตัว แบ่งไก่ไข่ออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว กลุ่ม 1 กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับวัคซีน
กลุ่ม 2 ได้รับวัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อเป็น สเตรนลาโซตา ให้โดยการหยอดตา กลุ่ม 3 ได้รับวัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อตาย
ในสื่อน�้ำมัน สเตรนอัลเตอร์ ทูซี ให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง กลุ่ม 4 ได้รับวัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อเป็นร่วมกับเชื้อตาย ท�ำการ
เก็บเลือดเพื่อตรวจหาระดับไตเตอร์ด้วยวิธีอีไลซ่าที่อายุ 24, 26, 28 32, 36, 40 และ 44 สัปดาห์ พบว่า ระดับไตเตอร์
ของไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนเชื้อเป็นสูงที่สุดที่ 28 สัปดาห์ (3.97 log) กลุ่มที่ได้รับวัคซีนเชื้อเป็นร่วมกับเชื้อตายสูงที่สุดที่
32 สัปดาห์ (4.14 log) กลุ่มที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายสูงที่สุดที่ 36 สัปดาห์ (4.19 log) เมื่อสิ้นสุดการทดลองระดับไตเตอร์
กลุ่มที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายเดี่ยวๆ สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนเชื้อเป็นเดี่ยวๆหรือเชื้อเป็นร่วมกับวัคซีนเชื้อตาย
ค�ำส�ำคัญ : วัคซีนนิวคาสเซิล ไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ

Abstract

Forty, 18 week-old layer-type chickens were divided into 4 groups of 10 birds each. Group 1
was not vaccinated as controls. Group 2 was given a live ND vaccine, strain LaSota by eye drop.
Group 3 was given an inactivated oil adjuvant ND vaccine, strain Ulster2C by subcutaneous injection.
Group 4 was given a live ND vaccine, strain LaSota simultaneously with inactivated oil adjuvant ND
vaccine, and strain Ulster2C. Blood samples were collected at 24, 26, 28, 32, 36, 40 and 44 weeks for
ELISA test. Results revealed that ND titer of live vaccinated group was highest at 28 weeks (3.97 log),
live vaccine simultaneously with inactivated oil adjuvant ND vaccine was highest at 32 weeks (4.14
log) and inactivated oil adjuvant vaccinated group was highest at 36 weeks (4.19 log). At the end of
the experiment ND titer of birds vaccinated with only inactivated oil adjuvant vaccine had higher than
the ones received only live vaccine or live simultaneously with inactivated vaccine.
Keywords : Newcastle Disease Vaccination, Free range layer

1. บทน�ำ

ในเขตชนบทไก่ไข่ทเี่ ลีย้ งแบบปล่อยอิสระส่วนใหญ่จะถูกเลีย้ งไว้หลังบ้าน เพือ่ น�ำไข่มาบริโภคในครัวเรือน ปัญหา
ในการเลี้ยงส่วนใหญ่ที่พบมาจากการตายเพราะโรคระบาด โรคนิวคาสเซิลคือหนึ่งในโรคระบาดและเป็นสาเหตุหลักของ
การตายในไก่ทเี่ ลีย้ งแบบปล่อยอิสระในประเทศก�ำลังพัฒนาของทวีปเอเชีย โดยหากเกิดการระบาดของโรคนิวคาสเซิลจะ
ท�ำให้ฝูงไก่ที่เลี้ยงหลังบ้านตาย 70-80% ถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อว่าการเลี้ยงไก่ที่เลี้ยงในลักษณะนี้จะสามารถต้านทานต่อ
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โรคได้ แต่หากไก่ได้รับเชื้อ ก็ยังคงเป็นแหล่งรังโรคและแพร่เชื้อได้ (Anath et al., 2008) การป้องกันโรคนิวคาสเซิล
ในฝูงไก่ สามารถท�ำได้โดยการสุขศาสตร์ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพทีด่ ี และการท�ำวัคซีน การท�ำวัคซีนในไก่ทเี่ ลีย้ ง
แบบปล่อยอิสระท�ำได้ยาก สิน้ เปลืองแรงงานและเวลาในการจับ รวมทัง้ ในประเทศไทยไม่พบการระบาดของโรคนิวคาสเซิล
มานานแล้ว การท�ำวัคซีนจึงไม่เป็นที่นิยม นอกจากนี้เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องราคาวัคซีนที่แพง และเมื่อท�ำวัคซีน
ไปแล้วไก่อาจจะแพ้วคั ซีน แต่การเลีย้ งไก่แบบปล่อยอิสระนัน้ มีความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ โรคนิวคาสเซิลมาก เนือ่ งจากอาจ
ได้รับเชื้อจากธรรมชาติได้ง่าย (Oakeley, 2000) โปรแกรมวัคซีนในไก่ไข่ ที่เลี้ยงเชิงอุตสาหกรรมจะให้วัคซีนเชื้อตายก่อน
ให้ไข่ แล้วจึงให้วคั ซีนเชือ้ เป็นสายพันธุอ์ อ่ นซ�ำ้ หลายๆครัง้ แต่ในการเลีย้ งแบบปล่อยอิสระ เกษตรกรมักจะไม่ทำ� วัคซีนหลัง
จากไก่เริ่มให้ไข่แล้ว (Alexander, 1995) ซึ่งระดับภูมิคุ้มกันจะค่อยๆ ลดลงจนไม่สามารถป้องกันโรคได้ การตรวจติดตาม
ระดับภูมิคุ้มกันของโรคนิวคาสเซิลในอดีตมักจะใช้วิธี HI แต่ปัจจุบันนิยมใช้วิธี ELISA เนื่องจากให้ผลที่สอดคล้องกัน
(Kapczynski and King, 2005) การทดลองนีจ้ ะท�ำให้ทราบระดับไตเตอร์ของโรคนิวคาสเซิลหลังจากท�ำวัคซีนแบบต่างๆ
หนึ่งครั้งหลังจากเริ่มให้ไข่

2. วิธีการทดลอง
2.1 สัตว์ทดลอง

ไก่ไข่พันธุ์แบ๊บคอค อายุ 18 สัปดาห์ จ�ำนวน 40 ตัว น�้ำหนักไก่เมื่อเริ่มทดลองเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม เลี้ยงแบบ
ปล่อยอิสระในบริเวณเดียวกัน มีอาหารส�ำเร็จรูปมีพลังงานประโยชน์ 331.24 กิโลแคลลอรี่ต่อ 100 กรัมอาหาร ให้ไก่กิน
อาหารประมาณ 110 กรัมต่อตัวต่อวัน ให้น�้ำกินตลอดวัน ได้รับแสงสว่างตามธรรมชาติ ไก่ทุกตัวได้รับการกระตุ้นวัคซีน
ป้องกันโรคนิวคาสเซิลเชื้อตายครั้งสุดท้ายที่อายุ 16 สัปดาห์ มีการท�ำสัญลักษณ์เป็นสายรัดสีไว้ที่ขา แล้วแบ่งกลุ่มเข้าสู่
การทดลองโดยวิธีการสุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม ไม่มีการท�ำวัคซีนนิวคาสเซิล และหยอดตาด้วยน�้ำกลั่น 30 ไมโครลิตรต่อตัว
กลุ่มที่ 2 ท�ำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลเชื้อเป็น สเตรนลาโซตา ของบริษัท โดยการหยอดตา 30 ไมโครลิตร
ที่อายุ 24 สัปดาห์
กลุ่มที่ 3 ท�ำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลเชือ้ ตาย สเตรน อัลเตอร์ทซู ี ของบริษทั โดยการฉีดเข้าใต้ผวิ หนังบริเวณ
คอตัวละ 0.3 มิลลิลิตร ที่อายุ 24 สัปดาห์
กลุ่มที่ 4 ท�ำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลเชื้อเป็นสเตรน ลาโซตา พร้อมกับเชื้อตายสเตรน อัลเตอร์ทูซี ของ
บริษัทที่อายุ 24 สัปดาห์ โดยวัคซีนทั้งหมดถูกเตรียมตามผู้ผลิตและให้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากเตรียม

2.2 การเก็บตัวอย่าง

การเจาะเลือด
เก็บตัวอย่างเลือดจากไก่ทดลองทุกกลุ่มกลุ่มละ 3 ตัวที่ท�ำสัญลักษณ์ โดยเก็บที่อายุ 18, 24, 26, 28, 32, 36,
40 และ 44 สัปดาห์ โดยใช้เข็มเบอร์ 21 เจาะที่เส้นเลือดบริเวณปีก (Wing vein) ประมาณ 1.5 มิลลิลิตร เพื่อน�ำมาหา
ค่าภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิลต่อไป
การตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิลโดยวิธี ELISA
น�ำหลอดบรรจุเลือดมาปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที่นาน 15 นาทีที่อุณหภูมิห้อง และดูดเก็บซีรั่ม
ใส่หลอดเอฟเพนดอฟ เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรอตรวจพร้อมกับตัวอย่างอื่นโดยใช้เครื่อง
ELISA reader ยี่ห้อ Tecan และใช้ ELISA kit ของบริษัท Biocheck การเตรียมสารละลายละลายส�ำเร็จรูปคือ Diluent
Conjugate และ Stop solution ในขณะที่ Substrate เตรียมโดยละลายเม็ดใน Reagent และ Wash solution เตรียม
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โดยละลายผงในน�้ำกลั่น การเตรียม Serum dilution plate ใส่ซีรั่ม 5 ไมโครลิตร และ Diluent 245 ไมโครลิตร ตั้งแต่
หลุม G1 จนถึง H12 ในเพลทเปล่า ใส่ Negative control, Positive control และ Reference control 10 ไมโครลิตร
ลงในหลุม A1 ถึง F1 ตามล�ำดับ ในเพลททดสอบ ดูดสารจากเพลทเปล่า 10 ไมโครลิตร ลงในหลุ่มที่ต�ำแหน่งเดียวกันใน
เพลททดสอบ และเติม Diluent ลงไปอีก 90 ไมโครลิตร วางทิ้งไว้ 30 นาที ล้างออกด้วย wash solution 350 ไมโครลิตร
4 รอบ เติม Conjugate 100 ไมโครลิตร ทุกหลุม วางทิ้งไว้ 30 นาที ล้างออกด้วย wash solution 350 ไมโครลิตร
4 รอบ เติม Substrate 100 ไมโครลิตร ทุกหลุมวางทิ้งไว้ 15 นาที เติม Stop solution 100 ไมโครลิตร แล้วน�ำไปอ่าน
ค่าด้วย ELISA reader ที่ 405 นาโนเมตร ค�ำนวนค่าจากการดูดกลืนคลื่นแสง (Optical density) แล้วแปลผลเป็นไต
เตอร์ด้วยโปรแกรม Biochek Software

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

วิเคราะห์ด้วย One way ANOVA ชนิด repeated measures ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรม
GraphPad Prism 5

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

ไก่ทุกตัวมีระดับไตเตอร์สูงเมื่อเริ่มเลี้ยงที่สัปดาห์ที่ 18 แต่มีแนวโน้มลดลงจนถึงสัปดาห์ที่ 24 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่มี
การให้วัคซีน หลังจากให้วัคซีน ระดับไตเตอร์ในสัปดาห์ที่ 26, 32 และ 40 พบว่ากลุ่มควบคุมมีแนวโน้มของค่าเฉลี่ย
ลอการึทึมของไตเตอร์ลดลงอยู่ที่ 4.16835, 3.91046 และ 3.8715 ตามล�ำดับ (ภาพที่ 1) กลุ่มที่ให้วัคซีนเชื้อเป็นมีแนว
โน้มค่าเฉลีย่ ลอการิทมึ ของไตเตอร์อยูท่ ี่ 3.95596 และ 3.94648 สอดคล้องกับ การทดลองของ Wambura et al. (2000)
ทีใ่ ห้วคั ซีนเชือ้ เป็นละลายน�ำ้ ดืม่ แก่ไก่ทเี่ ลีย้ งแบบปล่อยอิสระในประเทศแทนซาเนีย แล้วตรวจพบค่าเฉลีย่ ไตเตอร์ Log HI
เพิ่มขึ้นจาก 3.4 เป็น 5.4 หลังจากให้วัคซีนไปแล้ว 30 วัน และระดับไตเตอร์กลับลงลงมาเหลือ 3.4 หลังจากให้วัคซีนไป
แล้ว 60 วัน กลุ่มที่ให้วัคซีนเชื้อตายมีค่าเฉลี่ยลอการิทึมของไตเตอร์อยู่ที่ 3.825751, 4.029318 และ 4.132676 ตาม
ล�ำดับ สอดคล้องกับการทดลองของ Rahman et al. (2002) ที่การทดลองให้วัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อตายกับไก่ที่อายุ
120 วัน ซึ่งในช่วงที่มีระดับ HI ไตเตอร์ก�ำลังลดลงจาก 76.34 เป็น 26.28 หลังจากท�ำวัคซีนไปแล้ว 30 วัน พบการเพิ่ม
ขึ้นของระดับ HI ไตเตอร์สูงถึง 371.80 ระดับไตเตอร์ต่อโรคนิวคาสเซิลจากการได้รับวัคซีนเชื้อเป็น หรือวัคซีนเชื้อตาย
ต่างก็สามารถป้องกันโรคได้ แต่วคั ซีนเชือ้ ตายให้ภมู คิ มุ้ กันทีน่ านกว่า มีการแนะน�ำให้ทำ� วัคซีนเชือ้ เป็นร่วมกับเชือ้ ตาย อาจ
จะให้ระดับไตเตอร์สงู กว่า ซึง่ พบว่ากลุม่ ทีใ่ ห้วคั ซีนเชือ้ เป็นร่วมกับเชือ้ ตายมีคา่ เฉลีย่ ลอการึทมึ ของไตเตอร์อยูท่ ี่ 4.004222,
4.148594 และ 4.098089 ตามล�ำดับ โดยการตอบสนองของระดับไตเตอร์ทสี่ งู ในช่วงต้นนัน้ เกิดจากการให้วคั ซีนเชือ้ เป็น
ไวรัสมีการเพิ่มจ�ำนวนที่เยื่อบุตาขาว ต่อมาการเพิ่มขึ้นของระดับไตเตอร์ในช่วงถัดมาเกิดจากวัคซีนเชื้อตายค่อยๆ ปล่อย
แอนติเจนออกมา โดยสือ่ น�ำ้ มัน จะท�ำให้ไก่สามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันได้อย่างต่อเนือ่ ง (สมศักดิ์ และคณะ, 2546) กลุม่ ทดลอง
ทั้ง 3 กลุ่มมีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิลสูงกว่ากลุ่มควบคุม เนื่องจากการกระตุ้นวัคซีนนั้น ไก่จะสามารถตอบสนอง
ต่อเชื้อได้เร็วขึ้นเนื่องจากมีเซลล์จดจ�ำท�ำให้เกิดการตอบสนองครั้งที่สอง
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เปน ไวรัสมีการเพิ่มจํานวนที่เยื่อบุตาขาว ตอมาการเพิ่มขึ้นของระดับไตเตอรในชวงถัดมาเกิดจากวั
จาก คซีนเชื้อตายคอยๆปลอย
แอนติเจนออกมา โดยสื่อน้ํามัน จะทําใหไกสามารถสรางภูมิคุมกันไดอยางตอเนื่อง (สมศั
สมศักดิ์ และคณะ,
และคณะ 2546) กลุมทดลองทั้ง 3
กลุ
มมีระดัจบัย ภูปีมทิคี่ 9ุมกัฉบันบตทีอ่ โรคนิ
วคาสเซิ
กวากลุ
มควบคุม เนื่องจากการกระตุนวัคซีนนั้น ไกจะสามารถตอบสนองต
อเชื้อไดเร็วขึ้น
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ภาพที
คาเฉลี
่ยลอการึ
ทึมและส
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐานของไตเตอร
ของโรคนิ
วคาสเซิ
ล ของไก
ภาพที
่ 1 ค่่ 1าเฉลี
ย่ ลอการึ
ทมึ และส่
วนเบี
ย่ งเบนมาตรฐานของไตเตอร์
ของโรคนิ
วคาสเซิ
ล ของไก่
ทเี่ ลีทย้ ี่เลีง้ยง
แบบปล
ระ่มกลุ
มทดลองและกลุ
มควบคุ
ชวปงสัดาห์
ปดาห
ที่ 18,
และ4444
แบบปล่
อยอิอสยอิ
ระสกลุ
ทดลองและกลุ
่มควบคุ
ม ช่มวงสั
ที่ 18,
24,24,26,26,28,28,32,32,36,36,4040และ
ในสัปดาห์ที่ 26 (หลังท�ำวัคซีน 2 สัปดาห์) พบค่าไตเตอร์ของไก่สูงขึ้นทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มที่ให้วัคซีนเชื้อตาย
เนือ่ งจากแอนติเจนในวัคซีนถูกท�ำให้หมดฤทธิจ์ งึ กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันได้ชา้ กว่า และกลุม่ ทีใ่ ห้วคั ซีนเชือ้ เป็น เนือ่ งจากการเลีย้ ง
แบบปล่อยอิสระนี้ อาจมีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่รบกวนการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยกลุ่มที่ให้วัคซีนเชื้อเป็นร่วมกับ
ตายมีระดับลอการิทึมของไตเตอร์สูงสุด คือ 4.004222 ในสัปดาห์ที่ 36 (หลังท�ำวัคซีน 8 สัปดาห์) พบค่าไตเตอร์ของไก่
สูงขึ้นทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ท�ำวัคซีนเชื้อเป็นอย่างเดียวจะมีระดับไตเตอร์สูงกว่ากลุ่มที่ท�ำวัคซีนเชื้อตาย
อย่างเดียว เนือ่ งจากเชือ้ สามารถเพิม่ จ�ำนวนในเซลล์ได้อย่างรวดเร็วจึงกระตุน้ ทัง้ ภูมคิ มุ้ กันแบบพึง่ เซลล์ (CMI) และระบบ
ภูมคิ มุ้ กันแบบสารน�ำ้ (HMI) หลังจากนัน้ เมือ่ มีการสร้างแอนติบอดีไปนิวทราไลซ์ จึงเกิดการยับยัง้ การเพิม่ จ�ำนวนของเชือ้
จึงท�ำให้ระดับไตเตอร์ลดลง โดยไก่ทเี่ ลีย้ งแบบปล่อยอิสระทีม่ รี ะดับไตเตอร์สงู กว่าจะมีโอกาสรอดชีวติ สูงกว่าไก่ทมี่ ไี ตเตอร์
ต�่ำ (Thekisoe et al., 2004) ในสัปดาห์ที่ 32 (หลังท�ำวัคซีน 8 สัปดาห์) พบค่าไตเตอร์ของไก่ยังคงสูงขึ้นในกลุ่มที่ได้รับ
วัคซีนเชื้อตายและกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเชื้อเป็นร่วมกับเชื้อตาย สอดคล้องกับรายงานของ วีรภัสรา และคณะ (2548) ที่พบ
การเพิม่ ขึน้ ของระดับไตเตอร์หลังจากท�ำวัคซีน 2-4 สัปดาห์ โดยระดับไตเตอร์ตอ่ โรคนิวคาสเซิลจะสูงสุดหลังจากท�ำวัคซีน
9 สัปดาห์ และอาจจะให้ความคุ้มโรคจนถึง 11 สัปดาห์ได้ (อิทธิพล และคณะ, 2537)

4. สรุป

การกระตุ้นวัคซีนนิวคาสเซิลในไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระที่อายุ 24 สัปดาห์ซึ่งมีระดับไตเตอร์จากวัคซีน
ครัง้ ก่อนค่อนข้างสูง โดยใช้เชือ้ เป็นจะกระตุน้ ให้เกิดไตเตอร์ได้สงู กว่าเชือ้ ตาย แต่ระดับไตเตอร์จะสูงทีส่ ดุ เมือ่ ไก่ได้รบั วัคซีน
เชื้อตาย ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกส�ำหรับเกษตรกรต่อไป โปรแกรมการให้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลควรท�ำควบคู่กับการ
ตรวจติดตามระดับภูมิคุ้มกันที่ตอบสนอง

5. กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ นางสาวพรพิมล สิทธิเวช ที่ให้ความเอื้อเฟื้อ ในการตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล
ด้วยวิธีอิไลซ่า และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ให้เงินทุนอุดหนุนการวิจัย
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