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ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเปน 3 ชนิด ในไกกระทงอายุ 1 วัน โดยกลุมที่ 1, 2
และ 3 ประกอบดวยลูกไกกระทง กลุมละ 30 ตัว ไดรับวัคซีนชนิดรุนแรงปานกลางสเตรน VV IBD, ชนิด
รุนแรงปานกลางพิเศษ สเตรน Winter field 2512 และชนิดอิมมูนคอมเพล็กซ สเตรน Winter field 2512
ตามลําดับ ในขนาดตัวละ 1 โดส
กลุมที่ 4 ประกอบดวยลูกไกกระทง จํานวน 20 ตัว และกลุมที่ 5
ประกอบดวยลูกไก SPF จํานวน 10 ตัว ไมไดรับวัคซีนเปนกลุมควบคุม เจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับ
แอนติบอดีตอไวรัสโรคกัมโบโรโดยวิธีอีไลซากอนใหวัคซีน, หลังใหวัคซีน 14 และ 18 วัน กอนใหวัคซีน
ลูกไกกระทงมีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอร เทากับ 3917.02 ในขณะที่ลูกไก SPF มีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอร เทากับ
1.0
กลุมที่ 1, 2 และ 3 มีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอร หลังไดรับวัคซีน 14 วัน เทากับ 592.14, 667.01 และ
1088.81 ตามลําดับ และหลังไดรับวัคซีน 18 วัน เทากับ 156.77, 135.85 และ 476.92 ตามลําดับ ในขณะที่
กลุมที่ 4 มีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอรเมื่ออายุ 14 และ 18 วัน เทากับ 531.49 และ 68.39 ตามลําดับ คาเฉลี่ย
อีไลซาไตเตอรของลูกไกกลุมที่ 3 ซึ่งไดรับวัคซีนชนิดอิมมูนคอมเพล็กซ สเตรน Winter field 2512 มีคาสูง
กวากลุมอื่นๆ
ลูกไกจากกลุมที่ 1, 2 และ 3 กลุมละ 20 ตัว และกลุมที่ 4 และ 5 กลุมละ 10 ตัว ถูกแยก
ออกมาและใหเชื้อพิษทับไวรัสโรคกัมโบโรชนิดรุนแรงซึ่งแยกไดจากทองที่ในปริมาณ 100 CID50/ 30
ไมโครลิตร หลังไดรับวัคซีน 14 วันและสังเกตอาการนาน 4 วัน กลุมที่ 1, 2 และ 3 มีความคุมโรคตอเชื้อ
พิษทับ 70%, 90% และ 100% ตามลําดับ ในขณะที่กลุมที่ 4 มีความคุมโรคตอเชื้อพิษทับ 70% ลูกไก
SPF ทุกตัวในกลุมที่ 5 มีวิการที่ตอมเบอรซาและตายดวยโรคกัมโบโรหลังใหเชื้อพิษทับ
คําสําคัญ : วัคซีนกัมโบโร ชนิดรุนแรงปานกลาง ชนิดรุนแรงปานกลางพิเศษ ชนิดอิมมูนคอมเพล็กซ
ไกกระทง
เลขทะเบียนผลงานวิชาการ : 50(2)-0104-211
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บทนํา
โรคกัมโบโร (Gumboro disease) หรือโรคเบอรซาอักเสบติดตอ (Infectious bursal disease)
เกิดจากการติดเชื้อไอบีดีไวรัส (IBD virus) จัดอยูในกลุมเบอรนาไวรัส (Birnavirus) โรคกัมโบโรเปนโรค
ระบาดที่รุนแรงในไกและติดตอไดรวดเร็ว ทําใหเกิดความเสียหายตอฝูงไกอยางมากโดยเฉพาะในไกที่มีอายุ
ต่ํากวา 6 สัปดาห การติดเชื้อในไกชวงอายุ 0-3 สัปดาหจะแสดงอาการแบบไมรุนแรงหรือไมแสดงอาการ
ปวย ไกมีอัตราการตายต่ําแตพบวาไกที่ติดเชื้อไวรัสในชวงอายุดังกลาวจะเกิดภาวะกดความสามารถในการ
สรางภูมิคุมกันตอการติดเชื้อโรคตางๆ ตลอดชวงอายุของไกสงผลใหไกออนแอ การทําวัคซีนปองกันโรค
ตางๆ ตามมาไมไดผล (OIE, 2004) อัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารลดลง รวมทั้งติด
เชื้อโรคตางๆ ไดงายกวาปกติ (Sharma et al., 2000) การใชวัคซีนเพื่อปองกันโรคกัมโบโรในไกอายุนอย
จะใชวัคซีนชนิดเชื้อเปน แตมีปจจัยสําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ ภูมิคุมกันจากแม เนื่องจากวัคซีนไวรัสจะถูก
หักลางดวยภูมิคุมกันที่ลูกไกไดรับจากแมได แตถาตองรอจนกวาภูมิคุมกันจากแมลดต่ําลงจึงใหวัคซีนก็จะ
เสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโรคกัมโบโรเนื่องจากใหวัคซีนชาเกินไป (Butcher and Miles, 2003) จึงมีความ
จําเปนในการเลือกใชวัคซีนที่สามารถกระตุนการสรางภูมิคุมกันโรคได แมวาลูกไกจะมีภูมิคุมกันจากแม
ก็ตาม
วัคซีนปองกันโรคกัมโบโร แบงตามความรุนแรงของเชื้อไวรัสที่นํามาใชในการผลิตวัคซีนไดเปน
วัคซีนชนิดออน (mild vaccine) ชนิดรุนแรงปานกลาง (intermediate vaccine) และชนิดรุนแรงปานกลาง
พิเศษหรือชนิดรุนแรง (intermediate–plus or hot vaccine) นอกจากนั้นยังมีวัคซีนกัมโบโรชนิดอิมมูน
คอมเพล็กซ (immune complex vaccine) ซึ่งเปนวัคซีนที่ผลิตจากการนําวัคซีนไวรัสและแอนติซีรั่มเฉพาะ
(specific antiserum) มารวมกันในสัดสวนและสมดุลที่เหมาะสม (OIE, 2004) การใชวัคซีนชนิดออนซึ่งมี
ความปลอดภัยตอลูกไกแตอาจมีประสิทธิภาพต่ําถาใหในไกอายุนอย เนื่องจากวัคซีนไวรัสจะถูกทําลายโดย
ภูมิคุมกัน ที่ลูกไกไ ดรับจากแม ในทางตรงกันข ามการใชวัคซีนชนิด รุนแรงปานกลางและชนิด รุนแรง
ปานกลางพิเศษจะสามารถกระตุนการสรางภูมิคุมกันไดดีแมลูกไกจะไดรับภูมิคุมกันจากแมในระดับสูง แต
วัคซีนชนิดนี้อาจทําใหเกิดรอยโรคที่ตอมเบอรซาและอาจสงผลตอการเกิดการกดภูมิคุมกันได (Lukert and
Hitchner, 1984) ในขณะที่วัคซีนชนิดอิมมูนคอมเพล็กซซึ่งมีแอนติซีรั่มเคลือบวัคซีนไวรัสไวจะชวย
ปองกันวัคซีนไวรัสจากการถูกหักลางดวยภูมิคุมกันจากแมและวัคซีนไวรัสจะคอยๆ ถูกปลอยออกมาทีละ
นอยจนเพิ่มจํานวนและกระตุนระบบภูมิคุมกันไดโดยไมสงผลทางพยาธิวิทยาตอลูกไก (van den Berg,
2000) ตามมาตรฐานของอาเซียน กําหนดการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเปนโดย
การใหวัคซีน ในขนาด 1 โดส แกไกที่มีความไวตอเชื้อและมีอายุตามที่แนะนําใหใชวัคซีน จํานวนไมต่ํา
กวา 20 ตัว ทาง route ที่แนะนํา โดยมีไกอีก 10 ตัวไมไดใหวัคซีนเปนกลุมควบคุม หลังใหวัคซีน 10–14
วัน ใหเชื้อพิษทับดวยเชื้อไวรัสกัมโบโรชนิดรุนแรงแกไกทุกตัวโดยการหยอดตา ผาซากและตรวจวิการของ
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ตอมเบอรซาทาง gross หลังใหเชื้อพิษทับ 3-5 วัน หรือตรวจวิการของตอมเบอรซาทาง histological
examination หลังใหเชื้อพิษทับนาน 10 วัน วัคซีนจะผานการทดสอบถาไกกลุมที่ใหวัคซีนอยางนอย
80% ไมมีวิการของโรคกัมโบโร และไกกลุมควบคุมอยางนอย 80% ตองมีวิการของโรคกัมโบโร (ASEAN
standard, 2003)
วัตถุ ประสงคของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึ กษาประสิทธิภาพของวัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเป น
3 ชนิดในไกกระทง อายุ 1 วัน โดยพิจารณาจากเปอรเซ็นตความคุมโรคและคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอร เพื่อเปน
แนวทางในการเลือกใชวัคซีนกัมโบโรที่เหมาะสมสําหรับไกอายุนอย
อุปกรณและวิธีการ
วัสดุและอุปกรณ
1. ไกกระทงคละเพศ อายุ 1 วัน จํานวน 110 ตัว และไก SPF อายุ 1 วัน จํานวน 10 ตัว แยกเลี้ยงใน
ตูเลี้ยงไกปลอดเชื้อ (poultry isolator) ใหน้ําและอาหารสําเร็จรูปกินตลอดเวลา
2. วัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเปน
2.1 วัคซีนชนิดรุนแรงปานกลาง สเตรน VV IBD
2.2 วัคซีนชนิดรุนแรงปานกลางพิเศษ สเตรน Winter field 2512
2.3 วัคซีนชนิดอิมมูนคอมเพล็กซ สเตรน Winter field 2512
3. เชื้อพิษทับไวรัสโรคกัมโบโรชนิดรุนแรงซึ่งแยกไดจากไกปวยในทองที่
4. ชุดทดสอบสําเร็จรูป ELISA test kits (CIVTEST AVI IBD; Laboratorios Hipra, France)
สําหรับตรวจวัดระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคกัมโบโร
วิธีการ
1. สุมตัวอยางเจาะเลือดลูกไกกระทงกอนใหวัคซีน จํานวน 30 ตัว และลูกไก SPF 10 ตัว เพื่อ
ตรวจวัดระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคกัมโบโรที่ถายทอดจากแมโดยวิธีอีไลซา แบงไกออกเปน 5 กลุม
กลุมที่ 1, 2 และ 3 มีลูกไกกระทงกลุมละ 30 ตัว ไดรับวัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเปน ชนิดรุนแรงปานกลาง
สเตรน VV IBD โดยการหยอดปาก, วัคซีนชนิดรุนแรงปานกลางพิเศษ สเตรน Winter field 2512 โดยการ
หยอดปาก และวัคซีนชนิดอิมมูนคอมเพล็กซ สเตรน Winter field 2512 โดยการฉีดเขาใตหนัง ในขนาดตัว
ละ 1 โดส ตามลําดับ ไกกลุมที่ 4 มีไกกระทงจํานวน 20 ตัวและไกกลุมที่ 5 มีไก SPF จํานวน 10 ตัว
ไมไดรับวัคซีนเปนกลุมควบคุม
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2. หลังใหวัคซีน 14 วัน เจาะเลือดจากไกทุกตัวเพื่อตรวจวัดระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคกัม
โบโรโดยวิธีอีไลซา จากนั้นใหเชื้อพิษทับไวรัสโรคกัมโบโรชนิดรุนแรงโดยการหยอดตาในขนาดตัวละ
100 CID50/ 30 ไมโครลิตร แกไกกลุมที่ 1, 2 และ 3 กลุมละ 20 ตัว และไกกลุมที่ 4 และ 5 กลุมละ 10 ตัว
สังเกตอาการหลังใหเชื้อพิษทับ 4 วัน ผาซากไกทุกตัวเพื่อตรวจดูวิการที่ตอมเบอรซา
3. เจาะเลือดจากไกที่เหลือในกลุมที่ 1, 2, 3 และ 4 กลุมละ 10 ตัวที่ไมไดรับเชื้อพิษทับ หลังให
วัคซีน 18 วัน เพื่อตรวจวัดระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคกัมโบโรโดยวิธีอีไลซา ชั่งน้ําหนักไกและผาซาก
ไกทุกตัวเพื่อตรวจดูวิการที่ตอมเบอรซา ชั่งน้ําหนักตอมเบอรซาของไกแตละตัว เพื่อหาดัชนีน้ําหนักตอม
เบอรซาตอน้ําหนักตัวไก
4. การคํานวณดัชนีน้ําหนักตอมเบอรซาตอน้ําหนักตัวไก (B:B index) (Thangavelu et al., 1998)

B:B index =

อัตราสวนน้ําหนักตอมเบอรซาตอน้ําหนักตัวไกของไกที่ไดรับวัคซีน
คาเฉลี่ยอัตราสวนน้ําหนักตอมเบอรซาตอน้ําหนักตัวไกของไกกลุมควบคุมที่ไมไดรบั วัคซีน

โดยอัตราสวนน้ําหนักตอมเบอรซาตอน้ําหนักตัวไก (bursa:body weight ratio) คํานวณไดจาก
bursa:body weight ratio =

น้ําหนักตอมเบอรซา (กรัม)
น้ําหนักตัวไก (กรัม)

X 100

5. เปรียบเทียบผลทางสถิติโดยใช ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต หากมีความ
แตกตางจึงนํามาทดสอบดวยวิธีผลตางอยางมีนัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference test)
ผลการทดลอง
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเปน 3 ชนิด คือ ชนิดรุนแรงปานกลาง
สเตรน VV IBD, ชนิดรุนแรงปานกลางพิเศษ สเตรน Winter field 2512 และชนิดอิมมูนคอมเพล็กซ สเตรน
Winter field 2512 ในไกกระทงแตละกลุมและกลุมควบคุม ทั้งการตรวจวัดระดับแอนติบอดีตอไวรัส
โรคกัมโบโรโดยวิธีอีไลซา แสดงในตารางที่ 1 จํานวนไกที่แสดงวิการที่ตอมเบอรซาและเปอรเซ็นตความ
คุมโรคหลังใหเชื้อพิษทับ 4 วัน แสดงในตารางที่ 2 และคาเฉลี่ยดัชนีน้ําหนักตอมเบอรซาตอน้ําหนักตัวไก
ของไกแตละกลุมที่ไมไดรับเชื้อพิษทับ แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอรในไกทดลองแตละกลุมกอนใหวัคซีนและหลังใหวัคซีน 14 และ 18 วัน
กลุมไกทดลอง
วัคซีนชนิดรุนแรงปานกลาง
วัคซีนชนิดรุนแรงปานกลางพิเศษ
วัคซีนชนิดอิมมูนคอมเพล็กซ
กลุมควบคุม (ไกกระทง)
กลุมควบคุม (ไก SPF)

กอนใหวัคซีน
3917.02
1.0

คาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอร
หลังใหวัคซีน 14 วัน หลังใหวัคซีน 18 วัน
156.77
592.14
135.85
667.01
476.92
1088.81
531.49
68.39
1.0
-

ตารางที่ 2 จํานวนไกที่แสดงวิการของโรคกัมโบโร และเปอรเซ็นตความคุมโรคในไกทดลองแตละกลุม
หลังใหเชื้อพิษทับ 4 วัน
กลุมไกทดลอง
วัคซีนชนิดรุนแรงปานกลาง
วัคซีนชนิดรุนแรงปานกลางพิเศษ
วัคซีนชนิดอิมมูนคอมเพล็กซ
กลุมควบคุม (ไกกระทง)
กลุมควบคุม (ไก SPF)

จํานวนไกที่แสดงวิการ /
จํานวนไกที่ไดรับเชื้อพิษทับ
6/20
2/20
0/20
3/10
10/10

เปอรเซ็นตความคุมโรค
(%)
70
90
100
70
0
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ตารางที่ 3 น้ําหนักตัวไกเฉลี่ย น้ําหนักตอมเบอรซาเฉลี่ย คาเฉลี่ยอัตราสวนน้ําหนักตอมเบอรซาตอน้ําหนัก
ตัวไกและคาเฉลี่ยดัชนีน้ําหนักตอมเบอรซาตอน้ําหนักตัวไกของไกแตละกลุมที่ไมไดรับเชื้อพิษทับ (หลังให
วัคซีน 18 วัน)

กลุมไกทดลอง

น้ําหนักตัวไก
เฉลี่ย
(กรัม)

วัคซีนชนิดรุนแรงปานกลาง 443.11±65.46
วัคซีนชนิดรุนแรงปานกลาง 498.29±80.97
พิเศษ
วัคซีนชนิดอิมมูนคอม
480.89±53.47
เพล็กซ
กลุมควบคุม (ไกกระทง) 504.20±56.39

น้ําหนักตอม คาเฉลี่ยอัตราสวน
คาเฉลี่ยดัชนี
เบอรซาเฉลี่ย น้ําหนักตอมเบอรซา น้ําหนักตอมเบอรซา
(กรัม)
ตอน้ําหนักตัวไก
ตอน้ําหนักตัวไก
1.20±0.23

0.27±0.04

1.09±0.18 a

1.31±0.45

0.26±0.08

1.05±0.32 a

1.44±0.39

0.30±0.08

1.21±0.34 a

1.24±0.23
0.25±0.05
อักษรที่เหมือนกันในคอลัมนเดียวกัน ไมมีความแตกตางกัน (p>0.05)

1.00±0.20 a

วิจารณ
จากการตรวจวัดระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคกัมโบโรโดยวิธีอีไลซา พบวาลูกไกกระทงอายุ 1 วัน
กอนการใหวัคซีนมีระดับแอนติบอดีที่ไดรับถายทอดจากแมในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอร เทากับ
3917.02 และลดลงอยางรวดเร็วเหลือเพียง 531.49 และ 68.39 เมื่อมีอายุ 14 และ 18 วัน ตามลําดับ ซึ่งเสี่ยง
ตอการติดโรค ในขณะที่ลูกไกกระทงกลุมที่ไดรับวัคซีนชนิดอิมมูนคอมเพล็กซ สเตรน Winter field 2512
หลังใหวัคซีน 14 และ 18 วัน มีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอร เทากับ 1088.81 และ 476.92 ซึ่งสูงกวาไกกลุม
ควบคุมและสูงกวาไกกลุมที่ไดรับวัคซีนชนิด รุนแรงปานกลาง สเตรน VV IBD และชนิดรุนแรงปานกลาง
พิเศษ สเตรน Winter field 2512 ดังแสดงในตารางที่ 1 และหลังใหเชื้อพิษทับ 4 วัน พบวาลูกไกกระทง
กลุมที่ไดรับวัคซีนชนิดอิมมูนคอมเพล็กซ สเตรน Winter field 2512 มีความคุมโรคตอเชื้อพิษทับไวรัส
โรคกัมโบโรชนิดรุนแรงซึ่งแยกไดจากทองที่สูงที่สุด คือ 100% เมื่อเปรียบเทียบกับไกกลุมที่ไดรับวัคซีน
ชนิดรุนแรงปานกลางพิเศษ สเตรน Winter field 2512 ซึ่งใหความคุมโรค 90% และไกกลุมที่ไดรับวัคซีน
ชนิดรุนแรงปานกลาง สเตรน VV IBD ซึ่งใหความคุมโรค 70% (ตารางที่ 2)
อาจเปนเพราะวาวัคซีน
ชนิดอิมมูนคอมเพล็กซมีแอนติซีรั่มเคลือบวัคซีนไวรัสไวจะชวยปองกันวัคซีนไวรัสจากการถูกหักลางดวย
ภู มิคุ มกั น จากแม แ ละวั คซี น ไวรั สจะค อยๆ ถูก ปล อ ยออกมาที ละน อ ยจนเพิ่ม จํา นวนและกระตุ น ระบบ
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ภูมิคุมกัน (van den Berg, 2000) ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Haddad และคณะ (1997) ในขณะที่
วัคซีนชนิดรุนแรงปานกลางพิเศษอาจถูกภูมิคุมกันจากแมทําลายไปบางสวนแตยังมีไวรัสเหลือพอที่จะ
กระตุนใหเกิดการสรางภูมิคุมกันในไกไดดีกวาวัคซีนชนิดรุนแรงปานกลางที่วัคซีนไวรัสอาจถูกภูมิคุมกัน
จากแมทําลายไปมากที่สุด ไก SPF กลุมควบคุมทุกตัวปวยและตายโดยแสดงวิการที่ชัดเจนของโรคกัม
โบโร (100%) คือ มีจุดเลือดออกที่กลามเนื้อและตอมเบอรซา บางตัวพบตอมเบอรซาบวมและมีหนอง
สอดคลองกับรายงานของ Lukert and Hitchner (1984) ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของอาเซียนที่
กําหนดใหไกกลุมควบคุมอยางนอย 80% ตองมีวิการของโรคกัมโบโร (ASEAN standard, 2003)
อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบไกกระทงกลุมควบคุมที่ไมไดรับวัคซีนกับไกกลุมที่ไดรับวัคซีนชนิดรุนแรง
ปานกลาง สเตรน VV IBD พบวาไกกระทงกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอรไมแตกตางจากไกกลุมที่
ไดรับวัคซีนชนิดรุนแรงปานกลางและสามารถใหความคุมโรคได 70% เทากัน ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
ของ Moraes และคณะ (2005) ที่ไดรายงานไววาไกที่มีระดับภูมิคุมกันที่ไดรับจากแมในระดับสูงไมมีความ
จําเปนที่จะตองใหวัคซีนชนิดรุนแรงปานกลางในลูกไกอายุ 1 วัน นอกจากนั้น Tsukamoto และคณะ
(1995) ; นิวัตรและจิโรจ (2548) ไดรายงานไววาการใหวัคซีนกัมโบโรเชื้อเปนชนิดรุนแรงปานกลางและ
ชนิดรุนแรงปานกลางพิเศษควรรอใหระดับแอนติบอดีที่ถายทอดจากแมมีระดับลดต่ําลงในชวงอายุ 14–20
วัน ซึ่งเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการทําวัคซีน ซึ่งจากผลการทดลองจะเห็นวาหลังใหวัคซีน 14 วัน ไกกลุม
ที่ไดรับวัคซีนชนิดรุนแรงปานกลาง, ชนิดรุนแรงปานกลางพิเศษ และชนิดอิมมูนคอมเพล็กซมีคาเฉลี่ยอีไล
ซาไตเตอรเทากับ 592.14, 667.01 และ 1088.81 ตามลําดับ และลดลงอยางรวดเร็วในอีก 4 วันตอมาเทากับ
156.77, 135.85 และ 476.92 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม Butcher and Miles (2003) ไดกลาวไววา ในฝูง
ไกที่มีความไมสม่ําเสมอของระดับแอนติบอดีที่ถายทอดมาจากแมหรือมีระดับแอนติบอดีในระดับต่ํา ซึ่ง
อาจจะเนื่องมาจากความลมเหลวในการทําวัคซีนในพอแมพันธุ หรือจากการที่นําลูกไกจากหลายๆแหลงมา
เลี้ยงรวมกันมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหวัคซีนเมื่อลูกไกอายุ 1 วัน และอาจใหวัคซีนซ้ําอีกครั้งเมื่ออายุ
14 วัน ดังนั้นการตรวจวัดระดับแอนติบอดีในฝูงไกจึงเปนสิ่งสําคัญในการพิจารณาเลือกชนิดของวัคซีนและ
เวลาที่เหมาะสมในการใหวัคซีนเพื่อใหการทําวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงที่สุด (Tsukamoto et al., 1995; van
den Berg, 2000)
เมื่อเปรียบเทียบ คาเฉลี่ยดัชนีน้ําหนักตอมเบอรซาตอน้ําหนักตัวไกของไกกลุมที่ไมไดรับเชื้อพิษทับ
(ตารางที่ 3) พบวาคาเฉลี่ยของกลุมที่ไดรับวัคซีนแตละชนิดและกลุมควบคุมที่ไมไดรับวัคซีนไมมีความ
แตกตางกัน (p>0.05) และคาเฉลี่ยดัชนีน้ําหนักตอมเบอรซาตอน้ําหนักตัวไกของทุกกลุมมีคามากกวา 0.7
แสดงวาวัคซีนไวรัสไมทําใหเกิดการฝอ (atrophy) ของตอมเบอรซา (Thangavelu et al., 1998) วัคซีนทั้ง
3 ชนิดนี้จึงมีความปลอดภัยตอลูกไก
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สรุป
จากการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเปน 3 ชนิด ในไกกระทงอายุ 1 วัน พบวา
วัคซีนชนิดอิมมูนคอมเพล็กซ สเตรน Winter field 2512 มีความคุมโรคตอเชื้อพิษทับไวรัสโรคกัมโบโร
ชนิดรุนแรงสูงที่สุด คือ 100% ในขณะที่วัคซีนชนิดรุนแรงปานกลางพิเศษ สเตรน Winter field 2512 และ
วัคซีนชนิดรุนแรงปานกลาง สเตรน VV IBD ใหความคุมโรค 90% และ 70% ตามลําดับ หลังใหวัคซีน
14 และ 18 วัน ไกกลุมที่ไดรับวัคซีนชนิดอิมมูนคอมเพล็กซมีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอรสูงกวาไกกลุมที่ไดรับ
วัคซีนชนิดรุนแรงปานกลางพิเศษ, วัคซีนชนิดรุนแรงปานกลางและไกกระทงกลุมควบคุมที่ไมไดรับวัคซีน
และวัคซีนไวรัสของวัคซีนทั้ง 3 ชนิดนี้ไมทําใหเกิดการฝอของตอมเบอรซาจึงมีความปลอดภัยตอลูกไก
จากผลการทดลองพบวาไกที่มีระดับภูมิคุมกันตอไวรัสโรคกัมโบโรที่ไดรับจากแมในระดับสูงไมมีความ
จําเปนที่จะตองใหวัคซีนชนิดรุนแรงปานกลางในลูกไกอายุ 1 วันแตควรรอใหระดับแอนติบอดีที่ถายทอด
จากแมมีระดับลดต่ําลงในชวงอายุ 14–18 วัน การตรวจวัดระดับแอนติบอดีในฝูงไกจึงเปนสิ่งสําคัญในการ
พิจารณาเลือกชนิดของวัคซีนและเวลาที่เหมาะสมในการใหวัคซีนเพื่อใหการทําวัคซีนมีประสิทธิภาพสูง
ที่สุด
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Abstract

Studies on the efficacy of three types of live Gumboro disease vaccine in one day old broilers.
Group 1, 2 and 3 comprised of thirty broiler chicks each, was vaccinated with one dose of intermediate
(VV IBD strain), intermediate-plus (Winter field 2512 strain) and immune complex (Winter field 2512
strain) respectively. Group 4 comprised of twenty broiler chicks and group 5 comprised of ten SPF chicks
were not vaccinated and served as controls. Blood samples were collected at pre-vaccination, fourteen
and eighteen days post-vaccination to detect the antibody titer against Gumboro disease virus using ELISA
method. At pre-vaccination, broiler chicks had the average ELISA titer equal to 3917.02, whereas SPF
chicks had the average ELISA titer equal to 1.0. Group 1, 2 and 3 had the average ELISA titer at fourteen
days post-vaccination equal to 592.14, 667.01 and 1088.81 respectively and at eighteen days postvaccination equal to 156.77, 135.85 and 476.92 respectively, while group 4 had the average ELISA titer at
fourteen and eighteen days old equal to 531.49 and 68.39 respectively. The average ELISA titer of group 3
vaccinated with immune complex vaccine (Winter field 2512 strain) were higher than the others. Twenty
chicks from group 1, 2 and 3, ten chicks from group 4 and 5 each was separated and challenged with a
highly virulent, local isolate, Gumboro disease virus in the amount of 100 CID50 / 30 μl at fourteen days
post-vaccination and observed for four days. Group 1, 2 and 3 were protected against a challenge 70%,
90% and 100% respectively, while group 4 was protected against a challenge 70%. All of SPF chicks in
group 5 showed lesion at bursa and died of Gumboro disease virus after challenged.
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