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บทคัดย่อ

ไกก่ระทงคละเพศอาย ุ 1 วัน จำนวน 105 ตวั แบง่ออกเปน็ 5 กลุม่ โดยกลุม่ที ่ 1 จำนวน 21 ตวั
เป็นกลุ่มควบคุมไม่ได้รับวัคซีนใดๆ กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 จำนวน 22, 19, 21 และ 22 ตัว ตามลำดับ
ได้รับวัคซีนนิวคาสเซิลเช้ือเป็นเสตรน B1 และวัคซีนนิวคาสเซิลเช้ือตาย โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง บริเวณคอ
จากนัน้ทีอ่าย ุ14 วัน ไกก่ลุม่ที ่2, 3 และ 4 ไดรั้บวคัซนีเชือ้เปน็เสตรน B1, La Sota และ Ulster ตามลำดบั
ทำการเจาะเลอืดเพือ่ตรวจหาระดบั Hemagglutination inhibition (HI) antibody ในไกอ่าย ุ1, 14, 28 และ
42 วันตามลำดับ ทำการชั ่งน้ำหนักไก่ อาหารที่กินและคำนวณอัตราการแลกเนื ้อ เมื ่อไก่อายุ 28
วันให้เชื ้อพิษนิวคาสเซิล บันทึกอัตราการป่วยและอัตราการตาย ผลการทดลองพบว่า ความต้าน
ทานโรคของไก่กลุ่มที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เท่ากับ 0,  81.8%,  68.4%, 71.4% และ 77.3% ตามลำดับ
น้ำหนักตัวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของไก่กลุ่มที่ 2 ดีกว่าไก่กลุ่มที่ 4, 5 และ 3 ตามลำดับ อัตราการแลกเนื้อ
ของไกก่ลุม่ที ่3 อยู่ในระดบัทีด่กีวา่ไกก่ลุม่ที ่4, 2 และ 5 ตามลำดบั คา่เฉลีย่ HI antibody titer ของไก ่กลุม่ที่
2 ทีอ่าย ุ28 วัน อยู่ในระดบัทีด่กีวา่ กลุม่ 4, 5, 3 และ 1 ตามลำดบั

คำสำคญั : วัคซนีนวิคาสเซลิ  ไกก่ระทง โปรแกรมวคัซนี
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คำนำ

โรคนิวคาสเซิลเป็นโรคระบาดที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ โรคนี้สามารถพบได้
เกอืบทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย (นวัิตรและคณะ, 2537) การระบาดของโรคนีม้รีายงานครัง้แรกในป ีค.ศ.
1926 ที่ประเทศอินโดนีเซีย (Whiteman and Bickford, 1983) สาเหตุเกิดจาก Newcastle disease virus
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม (genera) Rubulavirus (Alexander, 2003) การแพร่ระบาดของโรคเกิดจากการที่
ไกป่ว่ยขบัเชือ้ไวรสัออกมาทางอจุจาระและละอองในลมหายใจ ไกป่กตอิาจไดรั้บเชือ้เหลา่นีไ้ด ้2 ทาง คอื
ระบบทางเดนิอาหารและระบบทางเดนิหายใจ ระยะฟักตัวเฉล่ียของโรคประมาณ 5-6 วัน  (นิวัตรและ คณะ,
2537) ไก่ป่วยอาจแสดงอาการแตกต่างกันไป ตั้งแต่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการของระบบต่างๆ
คือระบบทางเดนิหายใจ ระบบทางเดนิอาหาร และระบบประสาท ทำให้เกิดอาการอัมพาตและไกอ่าจตายได้
(Hofacre et al., 1985) อัตราการตายของไกท่ีเ่ปน็โรคมคีวามผนัแปรมากคอื 0-100 เปอรเ์ซน็ต ์(Ensminger,
1980) ในประเทศไทยโรคนี้จัดเป็นโรคร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในไก่เล็ก ไก่รุ่นและไก่สาว
(สุวรรณ และคณะ, 2526)

โรคนิวคาสเซิลสามารถก่อโรคได้ในไก่ทุกอายุ ดังนั้นการป้องกันโรคนับว่ามีความสำคัญ
เปน็อยา่งมาก ทัง้ดา้นการจดัการ ดา้นสขุศาสตรใ์นการเลีย้งสตัว์ ตลอดจนการใหวั้คซนีในการปอ้งกนัโรค
(Aini, 1990)  สำหรบัวคัซนีทีใ่ชม้ทีัง้วคัซนีเชือ้เปน็ (live vaccine) และ/หรือ วัคซนีเชือ้ตาย (inactivated oil
adjuvant vaccine) วัคซีนเช้ือเป็นท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นชนิด lentogenic strain และ mesogenic strain (Lancaster,
1981) ในทวปีเอเชยีวัคซนีเชือ้เปน็ชนดิ lentogenic strain ทีม่ใีชก้นัอยูค่อื strain F, Hitchner B1, La Sota
strain  ส่วน mesogenic strain ที่ใช้กันอยู่คือ Mukteswar และ Komarov โดยวิธีการใช้วัคซีนมีทั้ง
การละลายน้ำ ให้กิน การพ่นเป็นละออง การหยอดตาและการหยอดจมูก สำหรับวัคซีนเชื ้อตาย
มีการบริหารวัคซีนทั้งการฉีดเข้ากล้ามเนื้ออก และการฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง บริเวณคอ อย่างไรก็ตาม
วัคซีนเชื้อตายมักจะให้ร่วมกับวัคซีนเชื้อเป็นเสมอ เพราะจะทำให้ระดับภูมิคุ้มกันดีกว่าการให้วัคซีน
เช้ือเป็นหรือเช้ือตายเพียงชนิดเดียว (นิวัตร และคณะ, 2537) ปัจจุบัน มีการนำวัคซีนนิวคาสเซิลเสตรน Ulster
ซึ่งแนะนำว่าได้ผลดีเมื ่อให้ไก่กระทงที่อายุ 1-10 วัน โดยพ่นเป็นละอองหยาบ (van Eck, 1991)
เข้ามาใช้ในประเทศไทย ส่งผลให้มีการจัดโปรแกรมวัคซีนนิวคาสเซิลในไก่กระทงที่แตกต่างกัน
หลายโปรแกรม โดยโปรแกรมหนึ่งที่นิยมใช้กันคือ การใช้วัคซีนเชื้อเป็นร่วมกับวัคซีนเชื้อตายใน ลูกไก่
อายุ 1 วันและทำซ้ำอีกครั้งเมื่อลูกไก่อายุ 10-14 วัน ด้วยวัคซีนเชื้อเป็นเสตรน La Sota อย่างไรก็ตาม
วัคซนีเชือ้เปน็เสตรน La Sota มคีวามแรงซึง่พบเสมอวา่ทำใหลู้กไก ่แสดงอาการแพ ้(vaccination reaction)
และมีผลต่อความสมบูรณ์ของลูกไก่ ดังนั ้นในการศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ
วัคซีนที่อ่อนกว่าวัคซีนเสตรน La Sota คือ วัคซีนเสตรน B1 และเสตรน Ulster (ซึ่งมีผลทำให้เกิด
อาการแพ้ได้น้อยกว่า) ว่าได้ผลดีเพียงใดในด้านระดับแอนติบอดี ความต้านทานโรคและผลตอบแทน
ที่ได้รับ ซึ่งถ้าหากการใช้วัคซีนนิวคาสเซิลเสตรนอ่อนกว่าให้ผลดีใกล้เคียงกับวัคซีนนิวคาสเซิลเสตรน
La Sota ก็สามารถแนะนำโปรแกรมการใช้วัคซีนนี้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ทั่วไป



อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์
1. ไกท่ดลอง: ลูกไกก่ระทงคละเมยีอายุ 1 วัน จำนวน 105 ตัว แบง่ออกเปน็ 5 กลุม่
    เล้ียงในกรงยกพืน้โดยใหอ้าหารสำเรจ็รูป และนำ้กนิตลอดเวลา
2. วัคซนี:วัคซนีทีใ่ชใ้นการทดลองม ี2 ชนดิคอื

2.1 วัคซนีนวิคาสเซลิเชือ้เปน็ ไดแ้ก ่เสตรน B1, La Sota และ Ulster
2.2 วัคซนีนวิคาสเซลิเชือ้ตายชนดิ inactivated oil adjuvant vaccine

3. เชื้อพิษนิวคาสเซิล: เสตรนท้องถิ่นที่แยกได้จากการระบาดของโรคนิวคาสเซิลในประเทศไทย
4. การทดสอบทางซร่ัีมวทิยา: ทำการตรวจหาระดบัของ HI antibody titer โดยใชวิ้ธ ีhemagglutination
    inhibition test ชนดิ Beta method (Hsiung, 1982)

วิธีการ
1.

2.

ตารางที ่1  แสดงโปรแกรมการใหวั้คซนีนวิคาสเซลิในแตล่ะกลุม่

34                                                                                                              สตัวแพทยสาร ปทีี ่56 เลม่ที ่2 สงิหาคม 2548

กลุมท่ี  วัคซีนท่ีใหเมือ่ไกอายุ  1 วัน วัคซีนท่ีใหซํ้าเมือ่ไกอายุ 14 วัน 
1 
2 
3 
4 
5 

--- 
B1+NDK 
B1+NDK 
B1+NDK 
B1+NDK 

--- 
B1 
LS 
U 
--- 

นำลกูไกก่ระทงคละเพศอาย ุ1 วัน  จำนวน 105 ตัว ทำการเจาะเลอืด ช่ังนำ้หนกั ใหน้ำ้และอาหารอยา่ง
เพยีงพอ พร้อมกบัใหวั้คซนีในแตล่ะกลุม่ โดยแบง่ออกเปน็ 5 กลุม่ดงันี้

กลุม่ที ่1 เปน็กลุม่ควบคมุ (control) ไมใ่หวั้คซนี จำนวน 21 ตวั
กลุม่ที ่2-5 จำนวน 22, 19, 21 และ 22 ตวั ตามลำดบั ไดรั้บวคัซนีนวิคาสเซลิเชือ้เปน็ชนดิ B1

                               หยอดตาตวัละ 30 ไมโครลติร (106..5 EID50)ร่วมกบัใหวั้คซนีเชือ้ตายโดยการฉดีเขา้
                               ใตผิ้วหนังบรเิวณคอตวัละ 0.1 มิลลิลิตร (4x108.9 EID50)
เมือ่ไกอ่าย ุ14 วัน ทำการเจาะเลอืดทกุกลุม่เพือ่หาระดบัแอนตบิอด ีช่ังนำ้หนกัและใหวั้คซนีซำ้ใน กลุม่ที่
2-4 ดงันี้

กลุม่ที ่2 ใหวั้คซนีนวิคาสเซลิเชือ้เปน็เสตรน B1 หยอดตาตวัละ 30 ไมโครลติร (106..5 EID50)
กลุม่ที ่3 ใหวั้คซนีนวิคาสเซลิเชือ้เปน็เสตรน La Sota หยอดตาตวัละ 30 ไมโครลติร (106..5

                                EID50)
กลุม่ที ่4 ใหวั้คซนีนวิคาสเซลิเชือ้เปน็เสตรน Ulster หยอดตาตวัละ 30 ไมโครลติร (106..5

EID50)
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ผลการทดลอง

กลุ่ม 1 เป็นกลุ่มควบคุม พบว่าไก่ตายท้ังหมด ขณะท่ีกลุ่ม 2, 3, 4 และ 5 มีความต้านทานโรค 81.8%,
68.4%, 71.4% และ 77.3% ตามลำดบั พบวา่ความตา้นทานโรคของไกก่ลุม่ที ่1 แตกตา่งจากกลุม่ที ่2, 3, 4
และ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ (p<0.05) (ตารางที ่2) เม่ือผ่าซากไกต่ายพบรอยโรคนวิคาสเซลิเด่นชัดได้แก่
จุดเลือดออกที่กระเพาะแท้ (proventriculus) caecal tonsil ม้าม ลำไส้เล็กส่วนต้นและลำไส้เล็กส่วนกลาง
พบการขยายใหญ่ของม้าม (splenomegaly) พบจุดเลือดออกเป็นจุดเล็กๆ กระจายทั่วไปที่กล้ามเนื้อ
โดยเฉพาะทีบ่รเิวณกลา้มเนือ้อก (pectoral muscle hemorrhage) พบจดุเลอืดออกใตผิ้วหนงั (subcutaneous
hemorrhage) และพบการบวมของไต (kidney edema) ในช่วงไกอ่ายุ 1-28 วัน ค่าอัตราการแลกเนือ้ของกลุม่
1, 2, 3, 4 และ 5 คือ 1.36, 1.40, 1.32, 1.38 และ 1.39  ตามลำดับ ในช่วงไก่อายุ 28-42 วัน
คา่อตัราแลกเนือ้ของกลุม่  2, 3, 4 และ 5 คอื 2.56, 2.46, 2.60 และ 2.76 ตามลำดบั  (ตารางที ่ 3)

การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ย HI antibody titer (log2) ก่อนและหลังการทำวัคซีน (ตารางที่ 4)
พบระดับแอนติบอดีจากแม่เมื ่อไก่อายุ 1 วันมีค่า 6.7+1.2 ซึ่งเป็นตัวอย่างที่สุ ่มได้จากไก่ทั ้งหมด
ก่อนเริ่มทำการทดลอง

กลุม่ 1 ทีอ่าย ุ14 และ 28 วันมคีา่ 3.2+0.9 และ 1.2+0.4 ตามลำดบั
กลุม่ 2 ทีอ่าย ุ14, 28 และ 42 วันมคีา่ 3.3+0.8, 4.4+1.1 และ 10.4+2.3 ตามลำดบั

B1 =  วัคซนีนวิคาสเซลิเชือ้เปน็เสตรน  B1
LS =  วัคซนีนวิคาสเซลิเชือ้เปน็เสตรน  La Sota
U =  วัคซนีนวิคาสเซลิเชือ้เปน็เสตรน Ulster
NDK =  วัคซนีนวิคาสเซลิเชือ้ตายชนดิสือ่นำ้มนั

เมื ่อไก่อายุ 28 วัน เจาะเลือดไก่ทุกตัว เพื ่อตรวจระดับแอนติบอดีภายหลังการให้วัคซีน
ทำการชั่งน้ำหนักไก่ทุกตัวทุกกลุ่มและปริมาณอาหารที่ไก่กินเพื่อนำไปคำนวณหาอัตราการแลกเนื้อ
จากนั้นให้เชื้อพิษ (challenge) ไวรัสนิวคาสเซิลแก่ไก่ทุกตัวทุกกลุ่ม ด้วยการป้อนปากทุกตัวๆละ 100
ไมโครลติร (106 EID50) สงัเกตการเปลีย่นแปลงและบนัทกึอตัราการตายเปน็เวลา 2 สปัดาห์
เมื ่อไก่อายุ 42 วัน (สิ้นสุดการทดลอง) ทำการชั่งน้ำหนักไก่ทุกตัวและปริมาณอาหารที่ไก่กิน
เพื่อคำนวณหาอัตราการแลกเนื้อและผลตอบแทนที่ได้รับต่อตัว ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับคำนวณได้จาก
(น้ำหนักตัวไก่ท่ีเพ่ิมข้ึน (กก.) x ราคาเน้ือไก่ 28 บาท/กก.) - (ปริมาณอาหารท่ีไก่กิน (กก.) x ราคาอาหารไก่
12 บาท/กก.)
เปรียบเทียบผลทางสถิติของอัตราการป่วยและตายด้วย Chi square test อัตราการแลกเนื้อและผลตอบ
แทนทีไ่ดรั้บระหวา่งกลุม่ดว้ย analysis of variance (ANOVA) และวเิคราะหค์วามแตกตา่งทางสถติดิว้ย
independent student t-test ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์ดว้ยโปรแกรม SPSS for window version
11.0

3.

4.

5.



ตารางที ่2  แสดงอตัราการตาย และเปอรเ์ซน็ตค์วามตา้นทานโรค ภายหลงัไดรั้บเชือ้พิษและอตัรา
                    การปว่ยในวนัสิน้สดุการทดลอง
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* จำนวนตาย/จำนวนไกท้ั่งหมด
** จำนวนป่วย/จำนวนไกท่ี่รอดชีวิต

* = HI antibody titer (geometric mean titer + SD)
อักษรท่ีแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ (p<0.05)

ตารางที ่4  แสดงการเปลีย่นแปลงคา่ HI antibody titer  (log2) กอ่นไกไ่ดรั้บวคัซนี หลังไกไ่ดรั้บวคัซนี
                   และหลงัจากไดรั้บเชือ้พิษ

กลุม  กอนได รับวัคซีน  หลังไดรับวัคซีน  หลังไดรับเช้ื อพิษ  

 อายุ  1   วัน  อายุ 14  วัน  อายุ  28   วัน  อายุ  42   วัน  

1  3.2±0.9a 1.2±0.4a - 
2  3.3±0.8b 4.4±1.4b 10.4±2.3a 
3 6.7±1.2* 3.6±0.7abc 3.2±1.3b 11.0±1.6a 
4  3.9±0.9c 4.3±1.4b 10.5±1.6a 
5  3.4±0.8abc 4.2±1.6b 11.6±1.6a 

 

กลุม่ 3 ทีอ่าย ุ14, 28 และ 42 วันมคีา่ 3.6+0.7, 3.2+1.3 และ 11.0+1.6 ตามลำดบั
กลุม่ 4 ทีอ่าย ุ14, 28 และ 42 วันมคีา่ 3.9+0.9, 4.3+1.4 และ 10.5+1.6 ตามลำดบั
กลุม่ 5 ทีอ่าย ุ14, 28 และ 42 วันมคีา่ 3.4+0.8, 4.2+1.6 และ 11.6+1.4 ตามลำดบั
เมื่อนำค่าเฉลี่ย HI antibody titer ที่ไก่อายุ 14 วัน ภายหลังจากการให้วัคซีนมาเปรียบเทียบกัน

พบว่า ระดับไตเตอร์ของไก่กลุ่มที่ 4 สูงที่สุดซึ่งพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
กบัระดบัไตเตอรข์องกลุม่ 1 และ 2 เมือ่ไกอ่าย ุ28 วันภายหลงัการใหวั้คซนีพบวา่ระดบัแอนตบิอดขีองกลุม่
1 อยู่ในระดบัตำ่ทีส่ดุซึง่มคีวามแตกตา่งอยา่งมนียัสำคญักบักลุม่ 2, 3, 4 และ 5 (p<0.05)

อายุไก  28-42  วัน อายุไก  42  วัน กลุม 
การตาย* อัตราการตาย (%) ความตานทานโรค (%) การปวย** อัตราการปวย (%) 

1 21/ 21 100 0 - - 
2 4/22 18.2 81.8 4/18 26.67 
3 6/19 31.6 68.4 3/13 23.08 
4 6/21 28.6 71.4 3/15 20.00 
5 5/22 22.7 77.3 4/17 23.53 
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ตารางที ่ 3   แสดงนำ้หนกัไก่ที่เพิม่ขึ้นตอ่กลุ่ม ปริมาณอาหารทีไ่ก่กินตอ่กลุ่ม  และอตัราการแลกเนือ้ ในชว่งอาย ุ 1-28  วัน, 28-42 วัน และ 1-42 วัน

อักษรทีแ่ตกตา่งกนัในคอลมันเ์ดยีวกนัมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p<0.05)
* ไมส่ามารถคำนวณไดเ้นือ่งจากไกต่ายทัง้หมด

 

1-28  วัน 28-42  วัน 1-42 วัน กลุม 
น้ําหนักไกที่
เพิ่มขึ้น 

(กรัม/ตวั) 

ปริมาณ
อาหารที่ไก

กิน 
(กรัม/ตัว) 

อัตราการ
แลกเนื้อ 

น้ําหนักไกที่
เพิ่มขึ้น      

(กรัม/ตวั) 

ปริมาณอาหาร
ที่ไกกิน  

(กรัม/ตวั) 

อัตราการ
แลกเนื้อ 

ผลตอบ 
แทน 

(บาท/ตัว) 

น้ําหนักไกที่
เพิ่มขึ้น  

(กรัม/ตวั) 

ปริมาณอาหาร
ที่ไกกิน 

(กรัม/ตวั) 

อัตราการ
แลกเนื้อ 

ผลตอบ 
แทน 

(บาท/ตัว) 

1 
2 
3 
4 
5 

756±28.6a 
833±29.8b 
705±20.6cd 
800±16.4a 
741±18.1ac 

1030±20.6 
1170±32.7 
930±29.7 

1100±22.5 
1030±26.4 

1.36 
1.40 
1.32 
1.38 
1.39 

--* 
503±22.6a 
400±18.8b 
440±28.8c 
424±16.9b 

--* 
1289±25.6 
983±21.3 

1141±21.8 
1170±21.8 

--* 
2.56 
2.46 
2.60 
2.76 

--* 
-1.38 
-0.60 
-1.37 
-2.17 

--* 
1336±32.6a 
1088±22.5b 
1239±27.3c 
1165±24.6b 

--* 
2457±21.6 
1870±25.7 
2239±23.2 
2204±22.1 

--* 
1.84 
1.72 
1.81 
1.89 

--* 
7.92 
8.02 
7.82 
6.17 
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วิจารณ์

จากผลการทดลองพบวา่ไกก่ลุม่ที ่1 ทีไ่มไ่ดรั้บวคัซนี เมือ่ไดรั้บเชือ้พิษทีอ่าย ุ28 วัน ไมส่ามารถ
ต้านทานไวรสันิวคาสเซลิได้ โดยพบว่าไก่ทุกตัวแสดงอาการปว่ยและมีอัตราการตาย 100% เน่ืองจากทีอ่ายุ
28 วัน ไก่กลุ่มนี้มีระดับแอนติบอดีอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ไม่สามารถต้านทานเชื้อพิษไวรัสนิวคาสเซิลได้
โดยพบว่าไก่กลุ่มที่ 2 ที่ได้รับวัคซีนเชื้อเป็นเสตรน B1 ที่อายุ 14 วัน ซึ่งเป็นเสตรนเดียวกันกับการ
ได้รับวัคซีนครั้งแรกที่อายุ 1 วัน มีอัตราความต้านทานโรคดีที่สุด คือ 81.8% ซึ่งสอดคล้องกับการที่ไก่มี
ระดบั HI antibody titer สงูทีส่ดุทีอ่าย ุ 28 วัน (ตารางที ่ 4) อาจเนือ่งจากผลในแงข่อง immunoregulation
ทำให้ไก่กลุ่มนี้มีระดับแอนติบอดีสูงกว่ากลุ่มอื่น (Guttman, 1981) ขณะที่กลุ่มที่ 3, 4 และ 5 มีความ
ต้านทานโรคอยู่ระหว่าง 68.4%-77.3% อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกตา่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
ของเปอรเ์ซน็ตค์วามตา้นทานโรคของไกก่ลุม่ทดลองทกุกลุม่ สว่นอตัราการปว่ยพบวา่ไกก่ลุม่ที ่3 ซึง่ม ีHI
antibody titer 3.2+1.3 มีอัตราการป่วยมากกว่ากลุ ่มที ่ 2 และ 4 ตามลำดับ ซึ ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของจิโรจ (2541) พบว่าไก่ที่มี HI antibody titer สูงกว่า 3.2 เมื่อได้รับเชื้อพิษนิวคาสเซิล
ไก่มักไม่ตายแต่แสดงอาการป่วย แต่เมื ่อนำมาเปรียบเทียบทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาถึงน้ำหนักตัวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในช่วงอายุ 28-42 วัน และอายุ 1-42 วัน พบว่าไก่กลุ่มที่ 2
มีค่าน้ำหนักตัวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ 3, 4 และ 5 ขณะที่เมื่อคำนวณอัตรา
การแลกเนื้อของไก่กลุ ่มที ่ 3 ที่ได้รับวัคซีนเชื ้อเป็นเสตรน La Sota ซ้ำในครั้งที ่ 2 พบว่ามีอัตรา
การแลกเนื้อดีที่สุด และพบว่าไก่กลุ่มที่ 3 ให้ผลตอบแทนดีที่สุด รองลงมาคือ ไก่กลุ่มที่ 4 (ตารางที่ 3)
ส่วนระดับแอนติบอดีต่อไวรัสนิวคาสเซิล พบว่าเมื่อไก่อายุ 1 วัน มีค่าเฉลี่ย 6.7+1.2 แสดงว่าไก่ที่นำมา
ทดลองนีม้รีะดบัแอนตบิอดจีากแมค่อ่นขา้งสงู จากนัน้จะคอ่ยๆลดลงจนคา่เทา่กบั 1.2 + 0.4 เมือ่ไกอ่าย ุ28
วันโดยไก่กลุ่มที่ 1 พบว่าไก่ตายทั้งหมดเมื่อได้รับเชื้อพิษนิวคาสเซิลภายใน 7 วัน เนื่องจากไก่กลุ่มนี้
ไม่ได้รับวัคซีนอีกทั้งระดับแอนติบอดีที่ได้รับจากแม่ลดต่ำลงมาก จากการผ่าซากไก่ที่ตายพบรอย
โรคนิวคาสเซิลชัดเจน สำหรับผล HI antibody titer ของไก่กลุ่มที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งได้รับการกระตุ้น
แอนตบิอดคีรัง้ที ่2 ดว้ยวัคซนีเชือ้เปน็เมือ่อาย ุ14 วันใหผ้ลตอบแทนและนำ้หนกัไกท่ีเ่พิม่ขึน้ดกีวา่ ไกก่ลุม่
ที ่5 ซึง่ไดรั้บวคัซนีเพยีงครัง้เดยีวทีอ่าย ุ1 วัน อาจเนือ่งจากรา่งกายเกดิ  immunologic memory (โสมทตั,
2531) เมื่อพิจารณาไก่กลุ่มที่ 4 ผลของระดับแอนติบอดีที่เพิ่มขึ้นอาจสูงกว่านี้เพราะตามคำแนะนำ
การใชวั้คซนีเสตรนอลัเตอร ์พบวา่ไดผ้ลดถ้ีาใชใ้นชว่งอายุ 1-10 วัน (van Eck, 1991)  แตจ่ากการทดลอง
ครั ้งนี ้ทำการกระตุ ้นแอนติบอดีซ้ำที ่อายุ 14 วัน พบว่าได้ผลดีพอควร แม้ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในด้านความต้านทานโรค อย่างไรก็ตาม การให้วัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเป็น
ร่วมกับชนิดเชื้อตายที่อายุ 1 วัน และให้วัคซีนครั้งที่ 2 ที่อายุ 14 วัน ด้วยวัคซีนเชื้อเป็นเสตรน B1
พบว่าไก่มีความต้านทานตอ่ไวรัสนิวคาสเซลิดีท่ีสุด ส่วนในด้านของผลตอบแทน พบว่าการให้วัคซีนคร้ังท่ี
2 ดว้ยเสตรน La Sota ใหผ้ลตอบแทนดทีีส่ดุ
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Abstract

One hundred and five, one-day old broiler chickens were divided into 5 groups. There were 21,
22, 19 and 22 birds in group 1 to 5, respectively. Chickens in group 1 were unvaccinated controls. Group
2, 3, 4 and 5 were vaccinated with live B1 strain Newcastle Disease (ND) vaccine and inactivated oil
adjuvant ND  vaccine at 1-day-old. At 14-day-old, chickens in group 2, 3 and 4 were vaccinated with live
ND strains: B1, La Sota and Ulster, respectively. Blood samples were collected at 1, 14, 28, 42-day-old
and tested for ND antibody by hemagglutination inhibition (HI) test. All chickens were weighed and feed
consumptions were recorded. Feed conversion ratio (FCR) was calculated. All birds were challenged at
28-day-old. The morbidity rate and mortality rate were recorded. Disease resistances were calculated. The
results revealed that there was no disease resistance in group 1, but the disease resistance rate of chickens
in group 2, 3, 4 and 5 was 81.8%, 68.4%, 71.4% and 77.3%, respectively. FCR of chickens in group 3 was
higher than those of chickens in group 4, 2 and 5, respectively. HI antibody titers of chickens in group 2
were higher than those of chickens in group 4, 5, 3 and 1, respectively.

Key words: Newcastle disease vaccine, Broiler chickens, Vaccination program.
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Abstract

A total of 180 randomly-sampled broiler intestinal specimens were collected on three separate
occasions, from 2 slaughterhouses. Eighteen from 180 samples were sampled and studied for normal
colonization of thermophilic Campylobacters. It was found that 17/18 were positive for thermophilic
Campylobacter organisms, which the average counts were at 3.1x108, 4.3x107 and 4.3x106 colony
forming unit/gram (CFU/g) (53%, 35% and 12% respectively). The concentration of thermophilic
Campylobacters that could be detected by membrane filtration method were at the average of 3.1x103

(n = 8 samples) while 3 samples each were at the average of 6.3x101, 3.2x102 and 5.8x104 CFU/g. A
comparison was performed of selective enrichment Preston broth culture in combination with 0.45  µm
membrane filtration culture onto blood no. 2 agar versus Karmali selective culture as recommended by the
standard method (ISO/DIS 10272, 1994). Of the 180 samples tested, 74 were positive by both modified
selective enrichment membrane filtration and Karmali selective culture, 29 were positive by membrane
filtration alone 14 were positive by Karmali selective culture alone, and the remaining 63 samples were
negative by both methods. Using membrane filtration culture the number of positive for thermophilic
Campylobacters was greater than those of the Karmali selective media (103 and 88 samples respectively).
The membrane filtration culture was found to be useful in elimination of the commensal flora in the broiler
intestinal samples. Furthermore the colonies on blood no. 2 agar without antimicrobial agents were much
larger than those from Karmali selective media that may be beneficially for further studies.

Keywords: Thermophilic Campylobacters, intestinal colonization, broiler, filtration culture,
      selective Karmali agar



Introduction

Thermophilic Campylobacters, mainly Campylobacter jejuni (C. jejuni), has become the most
frequently implicated infection cause of human gastroenteritis in developed countries (Prescott and
Munroe, 1982; Tauxe et al., 1985). The infective dose to cause disease in humans is quite low, being as
few as 5x102 CFU (Robinson, 1981). Poultry is considered to be major source of human Campylobacteriosis
(Harris et al., 1986). The reported relative distribution of C. jejuni strains recovered from chickens varies
among countries. In Denmark, and the Netherlands, the proportion of C. jejuni was 47% and 82%
respectively (Hald et al., 1999; Jacops-Reisma et al., 1994). Comparison of data on flock colonization
between countries is difficult because of different methods used. Usually such colonization does not
cause clinical disease in the bird, however in ostriches, Campylobacter infection can be associated with
hepatitis, or acute, sometimes fatal, enteritis (Stephens et al., 1998). Mixed infections are frequently
described (Jacops-Reitsma et al., 1995). Strains may differ in their capacity to colonize chicken intestines,
therefore strains with high colonization potential are able to replace others (Karolik et al., 1998). Isolation
of Campylobacters is hampered by its fastidious nature, particularly as it may be over grown by
microorganisms harbored in intestinal tract (Jefferey et al., 2000). Numerous transport and enrichment
media have been developed and tested for Campylobacter isolation from fecal, food, and environmental
specimens (Doyle and Roman, 1982; Buechat, 1986; Humphry, 1986). Kulkarni et al. (2002) reported
that membrane filtration showed a low sensitivity compared with selective culture performed with charcoal
cefoperazone desoxycholate agar (CCDA) plates and PCR identification algorithm since not all the
Campylobacter cells are able to pass through the filtration pore.

The objectives of this study were to determine the concentration of thermophilic Campylobacters
present in normal broiler intestine at slaughter, minimum concentration of thermophilic Campylobacters
detectable by membrane filtration culture, and to compare modified selective preenrichment membrane
filtration culture with Karmali selective culture.

Materials and Methods

Samples
A total of 180 broiler intestinal samples from 2 slaughterhouses that belonged to 2 different

companies were randomly collected for 3-week period per slaughter. The samples were from 18 flocks
representing 340,541 broilers. The age at the time of slaughter ranged from 36 to 45 days. Thirty whole
gastro-intestinal tract samples from esophagus to rectum were collected once a week within a 24 hour
slaughter period. The samples were stored at 4 Cํ during transportation to the laboratory.
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Enumeration of Thermophilic Campylobacters
Nine samples were randomly sampled from each slaughterhouse that composing a total of 18

samples. Serial 10-fold dilutions of 101 - 107 were prepared from 1-gram of caecal content in 10 ml of
sterilized minimum recovery diluent (containing 1 g peptone, 8.5 g sodium chloride in 1 liter of distilled
water). Each dilution was simultaneously cultured through membrane filtration and determined the number
of colony forming unit/gram (CFU/g) using drop plate method (Slack and Wheldon, 1978) onto Preston
agar plates (Nutrient broth no.2, Oxoid, Hampshire, England) containing 2500 IU of polymyxin B, 50 mg
of cycloheximide and 5 mg each of rifampicin and trimethoprim as supplements (Oxoid). Briefly, 0.05 ml
from each dilution was dropped onto two Preston agar plates each divided into 3 sectors. After the liquid
was completely absorbed, the plates were incubated for 48 h at 42 ํC, in microaerophilic condition
accomplished by CampyPak (Fisher Scientific, Somerville, N.J.) and sealed jar. Dilutions with 5 - 50
colonies per sector were counted and evaluated. Colonies of Campylobacters were identified to the genus
level by typical morphology on Gram stain (slender, curved, 'seagull wing' shaped or spiral, Gram negative
rods).

Culture using membrane filtration (Kulkarni et al., 2002)
A cellulose acetate membrane with 0.45  µm pores, diameter 47 mm (Sartorius, Goettingen,

Germany), was placed on the surface of a blood no 2 agar plate (Oxoid, Hampshire, England). A pasteur
pipette was used to place 8 drops of each counted dilution of the samples as previously described. The
membrane was left on the agar surface 30 miniutes to let all the fluid passed through. The pores allowed
relatively slender and naturally spiraling 'cork screw' motile to pass through whereas other bacteria
harbored in intestine were excluded. The plates were also incubated the same condition as mentioned.
This assay was performed in duplicate.

Comparison of modified selective enrichment membrane filtration culture with the Karmali

selective culture
According to ISO/DIS 10272 (1994) guidelines, 180 intestinal samples were inoculated in

Preston broth (Oxoid, Hampshire, England) that served as selective enrichment medium. After incubation
in microaerophilic conditions for 24 h as described, One loopful of each culture was cultured onto Karmali
agar containing 50 mg of sodium pyruvate, 10 mg of vancomycin, 50 mg of cycloheximide and 16 mg
each of haemin and cefoperazone as supplements (Oxoid, Hampshire, England). These cultures were
simultaneously compared with cultures prepared by filtration through 0.45 µm membrane onto blood no.
2 agar and incubated as previously described.



Statistic analysis
Results of samples positive by membrane filtration culture and Karmali selective culture were

compared by means of Kappa statistic analysis.

Results

The number of thermophilic Campylobacters presented in intestinal content of normal broiler at
slaughter was shown in Table 1. Of 17 positive samples studied, 53%, 35% and 12% contained average
3.1x108, 4.3x107 and 4.3x106 CFU/g fecal sample. The detection limit of filtrated culture method revealed
that 8 samples could be detected at minimum concentration of average 3.1x103 while 3 samples each at
6.3 x101, 3.2 x102 and 5.8 x104 CFU/g. A 10 to 10,000-fold reduction in recovery after filtration was
found. Of the 180 samples tested, 74 were positive by both modified selective enrichment membrane
filtration and Karmali selective culture, 29 were positive by membrane filtration alone and 14 were
positive by Karmali selective culture alone, and the remaining 63 samples were negative by both methods.
Increased growth on modified selective enrichment membrane filtration was noted then compared with
the Karmali selective culture media at 103 and 88 samples, respectively (Table 2). The agreement between
the two methods in detection of thermophilic Campylobacters as expressed by K-value (Kappa statistic)
was moderate (0.524) at 95% confidential. There was no difference between the 2 methods for the
detection of Campylobacters for samples 1 and 2, while membrane filtration culture could detect greater
numbers of bacteria than the Karmali selective culture in samples 3, 5 and 6. A high level of commensal
flora was noted in most caecal samples but less so in sample 4 which almost pure Campylobacters culture.
The colonies of thermophilic Campylobacter grew on Karmali agar and blood no 2 agar were shown in
Fig. 1 and 2.

Discussion

This study revealed highest average of thermophilic Campylobacters at the caecum of broiler at
slaughter was 3.1x108 CFU/g. This was contrast to the 3.2x106 CFU/g as reported by Achen et al. 1998.
A high correlation between the shedding of C. jejuni and the presence of organisms in caecum has been
previously noted (Glunder, 1995; Pokamunski et al. 1986). Then the high colonization of thermophilic
Campylobacters in broiler intestine from our study might suggest a high fecal shedding. In addition, the
filtration culture could be detected at the lowest average count of 6.3x101 CFU/g versus 105 CFU/g as
reported by Kulkarni et al. (2002). A 10 to 10,000-fold reduction in recovery after filtration was determined.
The differences might be due to the different bacterial motility conditions. This was supported by our
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 preliminary results that C. jejuni strains cultured from stocks kept at -80oC could be detected by membrane
filtration at 108 - 109 CFU/ml (data not shown).

Most Campylobacter enteritis outbreaks have been reported to be associated with chicken and
milk but other foods including hamburgers, pork and mushroom have also been implicated as possible
mode of infection (Stern et al. 1995; Fricker and Park 1989; Griffiths and Park 1990). Moreover,
Campylobacter jejuni have been isolated from groundwater sources and this may also be a vehicle for
Campylobacter transmission (Stanley et al. 1998). Numerous media and methods have been developed
for isolation or detection of Campylobacters. The selective media, CCDA, Skirrow, Preston, Karmali,
Butzler and Blaser-Wang are commercially available. These selective media are supplemented with 3 to 5
antimicrobial drugs/chemicals for inhibition of the commensal flora which usually grow faster and overgrow
the culture plates.  However using selective media may inhibit Campylobacters especially sub-lethal
damaged cells, or viable but nonculturable cells. Kulkarni et al. (2002) reported that CCDA selective
culture did not isolate the less common species, C. upsaliensis and C. hyointestinalis, because the non-
C. jejuni /C. coli species may be  inhibited by 32 mg/liter of cefoperazone contained in the selective
medium. In addition, various antimicrobials used on farms as feed additives or medical treatments may
result in resistance of commensal flora to the selective media. In such cases filtration culture may be more
beneficial than selective culture media. Even though the filter culture was low sensitive, the strength of
the technique is its ability to isolate many different campylobacter species and campylobacter-like bacteria,
which are not detected by selective isolation media or PCR assays (Kulkarni et al., 2002).

The membrane filtration culture was found to be useful in elimination of the commensal flora in
the broiler intestinal samples which overgrew the agar plate. In addition the colonies on blood agar
without antimicrobial agents were larger than those from Karmali media which provided beneficially for
other further studies.  Thus the method used for isolation of the Campylobacters should be based on the
purposes of the isolation or environmental circumstances of the broiler sampled.
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Table 1. Concentration of thermophilic Campylobacters present in normal broiler caecum at
slaughterhouse and minimum concentration of Campylobacters detectable by membrane
filtration culture

Membrane filtration culture Sample 
number 

Bacterial 
Concentration* Minimum 

dilution 
positive 

Assay  
1 

Assay 
2 

No. of CFU detectable 
by filtrated culture** 

1 9.7 x 108 10-4 + + 9.7 x 104 
2 4.6 x 108 10-5 + + 4.6 x 103 
3 3.4 x 108 10-6 + + 3.4 x 102 
4 2.6 x 108 10-5 + + 2.6 x 103 
5 1.9 x 108 10-5 + + 1.9 x 103 
6 1.8 x 108 10-4 + + 1.8 x 104 
7 1.4 x 108 10-5 + + 1.4 x 103 
8 1.3 x 108 10-5 - + 1.3 x 103 
9 1.2 x 108 10-5 - + 1.2 x 103 

10 7.7 x 107 10-6 + + 7.7 x 101 
11 7.6 x 107 10-6 - + 7.6 x 101 
12 5.9 x 107 10-3 + + 5.9 x 104 
13 1.6 x 107 10-4 - + 1.6 x 103 
14 1.6 x 107 10-4 - + 1.6 x 103 
15 1.4 x 107 10-5 + + 1.4 x 102 
16 4.9 x 106 10-4 - + 4.9 x 102 
17 3.7 x 106 10-5 + + 3.7 x 101 

 
* CFU/g fecal sample by drop plate count method
** Calculation from bacterial concentration/minimum dilution positive
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