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ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปน 3 ชนิด ในลูกไก SPF อายุ 1 วัน วัคซีน 3 ชนิด
คือ ชนิดแชแข็งสเตรน QV4 ชนิดดูดแหงสเตรน La Sota และชนิดวัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรน B1B1 และ
หลอดลมอักเสบติดตอ มีปริมาณไวรัสเทากับ 10 6.3, 10 6.17 และ 10 5.77 EID50 / โดส ตามลําดับ ลูกไก SPF กลุมที่
1, 2 และ 3 กลุมละ 20 ตัว ไดรับวัคซีนชนิดแชแข็งสเตรน QV4 ชนิดดูดแหงสเตรน La Sota และชนิดวัคซีนรวม
นิวคาสเซิลสเตรน B1B1 และหลอดลมอักเสบติดตอ โดยการหยอดตาในขนาดตัวละ 1 โดส ตามลําดับ ลูกไก
SPF กลุมที่ 4 และ 5 กลุมละ 10 ตัว ไมไดรับวัคซีนและเปนกลุมควบคุม ใหเชื้อพิษทับแกไกทุกกลุมดวยเชื้อ
ไวรัสโรคนิวคาสเซิลที่รุนแรงแยกไดจากทองที่และมีปริมาณไวรัส 104.5 CLD50/มล. โดยฉีดเขากลามตัวละ
1 มล. โดยไกกลุมที่ 1, 2 และ 4 ใหเชื้อพิษทับหลังใหวัคซีน 14 วัน สวนไกกลุมที่ 3 และ 5 ใหเชื้อพิษทับหลังให
วัคซีน 21 วัน สังเกตอาการไกทกุ กลุมหลังใหเชื้อพิษทับนาน 14 วัน เจาะเลือดไกกอ นใหวัคซีน กอนใหเชื้อ
พิษทับและหลังใหเชื้อพิษทับ 14 วัน เพือ่ ตรวจวัดระดับฮีมแอกกลูตเิ นชั่นอินฮิบิชนั่ (HI titer) ตอไวรัสโรค
นิวคาสเซิล ไก SPF มีคาเฉลี่ย HI titer กอนไดรับวัคซีนเทากับ 1.04±0.22 ไกกลุมที่ 1 และ 2 มีคาเฉลี่ย HI titer
หลังไดรับวัคซีน 14 วัน เทากับ 30.91±1.35 และ 118.60±1.32 ตามลําดับ ในขณะที่ไกกลุมที่ 3 มีคาเฉลี่ย HI titer
หลังไดรับวัคซีน 21 วัน เทากับ 64.00±1.05 ดังนัน้ วัคซีนชนิดดูดแหงสเตรน La Sota สามารถกระตุน ระดับ HI
titer ไดสูงสุด ไกทกุ กลุมที่ไดรับวัคซีนมีความคุมโรค 100% ตอเชื้อพิษทับ ในขณะที่ไกกลุมควบคุมทุกตัว
แสดงอาการปวยและตายหลังใหเชื้อพิษทับ ไกกลุมที่ 1 และ 3 ซึ่งไดรับวัคซีนชนิดแชแข็ง สเตรน QV4 และ
ชนิดวัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรน B1B1 และหลอดลมอักเสบติดตอ มีคาเฉลี่ย HI titer หลังใหเชื้อพิษทับ 14 วัน
เทากับ 92.41±0.84 และ 330.84±1.21 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาคาเฉลีย่ HI titer กอนใหเชือ้ พิษทับ แสดงวาเชื้อไวรัส
พิษทับสามารถเขาไปรางกายไกและสามารถกระตุน ภูมคิ ุมกันในกระแสเลือด(HIR) ใหสูงขึ้น ในขณะที่ไกกลุม
ที่ 2 ซึ่งไดรบั วัคซีนชนิดดูดแหงสเตรน La Sota มีคาเฉลี่ย HI titer หลังใหเชื้อพิษทับ เทากับ 118.60±1.49 ซึ่ง
เทากับคาเฉลี่ย HI titer กอนใหเชื้อพิษทับ แสดงวาอาจเนือ่ งจากเชื้อไวรัสพิษทับไมสามารถเขาไปในรางกายไก
เพื่อกระตุน HIR ดังนั้นวัคซีนดูดแหงชนิดเดี่ยวสเตรน La Sota จึงเปนวัคซีนที่ตานเชื้อพิษทับไดดีที่สุด
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ วัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปน ลูกไก SPF
เลขทะเบียนผลงานวิชาการ : 51(2)-0104-028

วารสารวิชาการ BQCLP e - Journal ปที่ 1 เลมที่ 1 (ตุลาคม 2550-มีนาคม 2551) 23

บทนํา
วัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปนแบงตามสเตรนของเชื้อไวรัสที่ใชผลิตวัคซีนไดเปน 2 กลุม ไดแก
กลุม lentogenic strain ซึ่งมีความรุนแรงต่ํา(low virulence) ไดแก สเตรน Hitcher-B1, La Sota, V4, NDW,
B1B1, QV4 และ F และกลุม mesogenic strain ซึ่งมีความรุนแรงปานกลาง(moderate virulence) ไดแก
สเตรน Roakin, Mukteswar และ Kormarov(Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 2000)
รวมทั้งสเตรน MP ซึ่งกรมปศุสัตวเคยนํามาผลิตเปนวัคซีน แตปจจุบันเลิกผลิตเนื่องจากสหภาพยุโรปได
กําหนดคา Intracerebral pathogenicity index(ICPI) ของวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปนตองไมเกิน 0.4 และ
กอนที่จะสงเนื้อไกสดไปขายยังสหภาพยุโรปประเทศคูคาตองตรวจสอบเนื้อไกสดวามีการตกคางหรือ
ปนเปอนเชื้อไวรัสโรคนิวคาสเซิลที่มีคา ICPI เกิน 0.4 หรือไม
ปจจุบันกรมปศุสัตวไดผลิตวัคซีน
นิวคาสเซิลสเตรน La Sota ชนิดเชื้อเปนแทนวัคซีนสเตรน F และสเตรน MP และประเทศไทยไดมีการนําเขา
วัคซีนชนิดเชื้อเปนที่ผลิตจากสเตรนที่รุนแรงต่ําหลายสเตรนจากตางประเทศมาใชในการปองกันโรค วัคซีน
ชนิดเชื้อเปนสวนใหญเพาะเลี้ยงใน allantoic cavity ของไขไกฟก ซึ่งทั้งมาตรฐาน OIE และ ASEAN
กําหนดใหเพาะเลี้ยงในไขปลอดเชื้อโรคตามระบุ(SPF eggs) (Manual of Standards for Diagnostic Tests and
Vaccines, 2000)(Manual of Standards for Animal Vaccines, 2003) แตมีบาง mesogenic strain ที่ปรับไป
เพาะเลี้ยงในระบบเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงชนิดตางๆ(tissue culture systems)( Manual of Standards for Diagnostic
Tests and Vaccines, 2000) วัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปนสามารถผลิตในรูปของเหลว(aqueous vaccine) โดย
เก็บ virus fluid จากน้ําไขฟก(allantoic fluid) หรือเซลลเพาะเลี้ยงแลวผสม stabilizer และ preservative แลว
นํ า ไปเก็ บ แช แ ข็ ง (frozen) ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า กว า -40oซ.
โดยบางสเตรนต อ งเก็ บ ในไนโตรเจนเหลว
(liquid nitrogen) ที่อุณหภูมิ -196oซ. และเมื่อละลายวัคซีนแลวหากเก็บไวที่อุณหภูมิ 4oซ. ตองใชภายใน 24
ชั่วโมง การเก็บรักษาจึงทําไดยากเพราะตองมีตูแชแข็งหรือถังบรรจุไนโตรเจนเหลว แตมีตนทุนการผลิตที่ต่ํา
กวาวัคซีนชนิดดูดแหง(freeze dried vaccine) ซึ่งตองใชภาชนะบรรจุและฝาจุกที่สามารถทนทานกับสภาพ
สุญญากาศและความเย็นจัด รวมทั้งตองใชเครื่องดูดแหงซึ่งมีราคาสูงมากในขบวนการผลิต อยางไรก็ตาม
วัคซีนชนิดดูดแหงสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิตูเย็นธรรมดา(2-8 oซ.) วัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปนสามารถ
ผลิตเปนวัคซีนชนิดเดี่ยว(single vaccine) หรือวัคซีนชนิดรวม(combined vaccine) แตตองแนใจวาวัคซีนมี
ปริมาณไวรัสเพียงพอที่จะกระตุนภูมิคุมกันโรค ซึ่งทั้งมาตรฐาน OIE และ ASEAN กําหนดใหทําการ
ทดสอบประสิทธิภาพโดยการตรวจหาปริมาณไวรัสและทดสอบความคุมโรคตอเชื้อพิษทับ (Manual of
Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 2000)(Manual of Standards for Animal Vaccines, 2003) โดย
มาตรฐาน ASEAN กําหนดปริมาณไวรัสของวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปนสเตรนที่รุนแรงต่ํา (lentogenic
strain) ตองไมนอยกวา 10 5.5 EID50/โดส และความคุมโรคตอเชื้อพิษทับตองไมต่ํากวา 90% (Manual of
Standards for Animal Vaccines, 2003) การทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
วัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปน 3 ชนิด คือชนิดแชแข็ง(frozen) สเตรน QV4 ชนิดดูดแหง (freeze dried)
สเตรน La Sota
และชนิดวัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรน B1B1 และหลอดลมอักเสบติดตอ
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(combined ND+IB) ทั้งปริมาณไวรัส (virus content)
ความคุมโรค (potency test) ตอไวรัสโรคนิวคาสเซิล

ระดับฮีมแอกกลูติเนชั่น อินฮิบิชั่น(HI titer) และ

อุปกรณและวิธีการ
ไขไกฟกปลอดเชื้อโรคตามระบุ ( SPF)
เปนไขไกฟก ปลอดเชื้อโรคตามระบุ 18 โรค สายพันธุ LSL ผลิตโดยสํานักเทคโนโลยีชวี ภัณฑสัตว
กรมปศุสัตว อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ไกปลอดเชื้อโรคตามระบุ(SPF)
เปนลูกไกปลอดเชื้อโรคตามระบุ 18 โรค สายพันธุ LSL ฟกและเลี้ยงที่กลุมตรวจสอบชีววัตถุสําหรับ
สัตว สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา อายุ 1 วัน จํานวน
80 ตัว
เชื้อพิษทับ(Challenge virus)
เปนเชื้อไวรัสโรคนิวคาสเซิลสเตรนรุนแรง(virulent strain) ที่แยกไดจากไกปวยในประเทศไทย
(local isolate) และผานเชื้อในไก SPF ตรวจหาคา Intracerebral Pathogenicity Index(ICPI) 2 ครั้ง มีคาเทากับ
1.86 และ 1.875 ตามลําดับ มีปริมาณไวรัส(virus content) เทากับ 10 4.50 CLD 50 / มล.
วัคซีน (Vaccines)
วัคซีนที่ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพ ทั้งการตรวจหาปริมาณไวรัสและการทดสอบความคุมโรค
ตอเชื้อพิษทับ เปนตัวอยางของวัคซีน 3 ชนิด คือ ชนิดแชแข็งสเตรน QV4 ชนิดดูดแหงสเตรน La Sota
และชนิดวัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรน B1B1 และหลอดลมอักเสบติดตอ
การตรวจหาปริมาณไวรัส (Virus content test)
ตรวจหาปริมาณไวรัสในไขไกฟก SPF อายุ 9-11 วัน ตามมาตรฐาน British Pharmacopoeia(Veterinary),
1993.
การทดสอบความคุมโรค(Potency test)
แบงลูกไก SPF อายุ 1 วัน ออกเปน 5 กลุม กลุมที่ 1, 2 และ 3 กลุมละ 20 ตัว ไดรับวัคซีนชนิดแชแข็ง
สเตรน QV4 ชนิดดูดแหงสเตรน La Sota และชนิดวัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรน B1B1 และหลอดลมอักเสบ
ติดตอ โดยการหยอดตาในขนาดตัวละ 1 โดส ตามลําดับ ลูกไก SPF กลุมที่ 4 และ 5 กลุมละ 10 ตัว ไมไดรับ
วัคซีนและเปนกลุมควบคุม ใหเชื้อพิษทับแกไกทุกกลุมดวยเชื้อไวรัสโรคนิวคาสเซิลที่รุนแรงแยกไดจาก
ทองที่และมีปริมาณไวรัส 104.50 CLD50/มล. โดยฉีดเขากลามตัวละ 1 มล. โดยกลุมที่ 1, 2 และ 4 ใหเชือ้ พิษทับ
หลังใหวัคซีน 14 วัน สวนไกกลุมที่ 3 และ 5 ใหเชื้อพิษทับหลังใหวัคซีน 21 วัน สังเกตอาการไกทุกกลุม
หลังใหเชื้อพิษทับนาน 14 วัน เมื่อครบ 14 วัน ปลดไกทุกตัวและผาซากเพื่อตรวจดูวกิ าร
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ผลการทดลอง
วัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปน 3 ชนิด คือ วัคซีนชนิดแชแข็ง สเตรน QV4 วัคซีนชนิดดูดแหง
สเตรน La Sota และชนิดวัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรน B1B1 และหลอดลมอักเสบติดตอ มีปริมาณไวรัส
เทากับ 10 6.3, 10 6.17 และ 10 5.77 EID50/โดส ตามลําดับ(ตารางที่ 1) วัคซีนชนิดแชแข็งสเตรน QV4 และ
วัคซีนชนิดดูดแหง สเตรน La Sota สามารถกระตุนระดับแอนติบอดีในซีรั่มโดยมีคาเฉลี่ย HI titer หลังไดรับ
วัคซีน 14 วัน เทากับ 30.91±1.35 และ 118.60±1.32 ตามลําดับ ในขณะที่ชนิดวัคซีนรวมนิวคาสเซิล
สเตรน B1B1 และหลอดลมอักเสบติดตอ สามารถกระตุนระดับแอนติบอดีในซีรั่มโดยมีคาเฉลี่ย HI titer
หลังไดรับวัคซีน 21 วัน เทากับ 64.00±1.05 ไกกลุมที่ 1 และ 3 ซึ่งไดรับวัคซีนชนิดแชแข็งสเตรน QV4 และ
ชนิดวัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรน B1B1 และหลอดลมอักเสบติดตอ มีคาเฉลี่ย HI titer หลังใหเชื้อพิษทับ 14
วัน เทากับ 92.41±0.84 และ 330.84±1.21 ตามลําดับ ในขณะทีไ่ กกลุมที่ 2 ซึ่งไดรับวัคซีนชนิดดูดแหง
สเตรน La Sota มีคาเฉลี่ย HI titer หลังใหเชื้อพิษทับ เทากับ 118.60±1.49 ซึ่งเทากับคาเฉลี่ย HI titer กอนให
เชื้อพิษทับ(รูปที่ 1) ไกทุกกลุมที่ไดรับวัคซีนมีความคุมโรค 100% ตอเชื้อพิษทับ ในขณะทีไ่ กกลุม ควบคุม
ทุกตัวแสดงอาการปวยและตายหลังใหเชื้อพิษทับ(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปน 3 ชนิด โดยการตรวจหาปริมาณ
ไวรัสในวัคซีนและทดสอบความคุมโรคตอเชื้อพิษทับไวรัสโรคนิวคาสเซิลชนิดรุนแรงใน
ลูกไก SPF อายุ 1 วัน
Newcastle
Virus Number of SPF Chicks
Group Type of Vaccine Disease
Content
Total Sick Dead
Virus Strain (EID50/dose)
20
0
0
1
Frozen*
QV4
106.3
2
Freeze dried*
La Sota
106.17
20
0
0
3
Combined
B1B1
105.77
20
0
0
ND + IB**
4
Control*
10
10
10
5
Control**
10
10
10
หมายเหตุ

* ใหเชื้อพิษทับหลังใหวัคซีน 14 วัน
** ใหเชื้อพิษทับหลังใหวัคซีน 21 วัน

Percent
Infection

Potency

0%
0%
0%

100%
100%
100%

100%
100%

0%
0%
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0
Pre-vaccinated
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Post-challenge

รูปที่ 1 คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีในซีรั่ม (Geometric Mean HI titer) ในไกแตละกลุม ที่ใหวคั ซีนชนิดแชแข็ง
สเตรน QV4 (Frozen) ชนิดดูดแหงสเตรน La Sota (Freeze deied) และชนิดวัคซีนรวมนิวคาสเซิล
สเตรน B1B1 และหลอดลมอักเสบติดตอ (Combined ND+IB) ทั้งกอนใหวัคซีน (Pre-vaccinated)
กอนใหเชื้อพิษทับ (Pre-challenge) และหลังใหเชื้อพิษทับ (Post-challenge) 14 วัน

วิจารณ
วัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปน 3 ชนิด คือ วัคซีนชนิดแชแข็ง สเตรน QV4 วัคซีนชนิดดูดแหง
สเตรน La Sota และชนิดวัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรน B1B1 และหลอดลมอักเสบติดตอ มีปริมาณไวรัส
เทากับ 10 6.3, 10 6.17 และ 10 5.77 EID50/โดส ตามลําดับ(ตารางที่ 1) วัคซีนทั้ง 3 ชนิด จึงมีปริมาณไวรัสขั้นต่ํา
ตามมาตรฐาน ASEAN ซึ่งกําหนดใหวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปนในกลุม lentogenic strain ตองปริมาณ
ไวรัสไมนอยกวา 10 5.5 EID50/โดส(Manual of Standards for Animal Vaccines, 2003) ลูกไก SPF มีคาเฉลี่ย
HI titer กอนไดรับวัคซีนเทากับ 1.04±0.22 แสดงวาไมมีการติดเชือ้ ไวรัสนิวคาสเซิลและไมมีภมู ิคุมกันที่
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ไดรับการถายทอดจากแม วัคซีนชนิดแชแข็งสเตรน QV4 และวัคซีนชนิดดูดแหงสเตรน La Sota สามารถ
กระตุนระดับแอนติบอดีในซีรั่มโดยมีคาเฉลี่ย HI titer หลังไดรับวัคซีน 14 วัน เทากับ 30.91±1.35 และ
118.60±1.32 ตามลําดับ
ในขณะที่ชนิดวัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรน B1B1 และหลอดลมอักเสบติดตอ
สามารถกระตุนระดับแอนติบอดีในซีรั่มโดยมีคาเฉลี่ย HI titer หลังไดรับวัคซีน 21 วัน เทากับ 64.00±1.05
ดังนั้น วัคซีนชนิดดูดแหงสเตรน La Sota จึงสามารถกระตุนระดับ HI titer ไดสูงสุดการที่ตองเจาะเลือดและ
ใหเชื้อพิษทับกลุมที่ 3 หลังใหวัคซีน 21 วัน ชากวากลุม อื่น 7 วัน เนื่องจากเปนชนิดวัคซีนรวมนิวคาสเซิล
(ND)และหลอดลมอักเสบติดตอ(IB) จึงตองรอใหวัคซีน IB กระตุนภูมิคุมกันใหสงู กอนจึงจะเจาะเลือดเพื่อ
นําไปตรวจวัดระดับแอนติบอดีตอไวรัส ND และ IB แลวจึงใหเชื้อพิษทับไวรัสโรคนิวคาสเซิล ไกกลุมที่ 1
และ 3 ซึ่งไดรบั วัคซีนชนิดแชแข็งสเตรน QV4 และชนิดวัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรน B1B1 และหลอดลม
อักเสบติดตอ มีคาเฉลี่ย HI titer หลังใหเชือ้ พิษทับ 14 วัน เทากับ 92.41±0.84 และ 330.84±1.21 ตามลําดับ
ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ย HI titer กอนใหเชื้อพิษทับ แสดงวาเชื้อไวรัสพิษทับสามารถเขาไปรางกายไกและสามารถ
กระตุนภูมิคุมกันในกระแสเลือด(HIR) ใหสูงขึ้น ในขณะที่ไกกลุมที่ 2 ซึ่งไดรับวัคซีนชนิดดูดแหง สเตรน
La Sota มีคาเฉลี่ย HI titer หลังใหเชื้อพิษทับ เทากับ 118.60±1.49 ซึ่งเทากับคาเฉลี่ย HI titer กอนใหเชื้อพิษ
ทับ แสดงวาอาจเนื่องจากเชือ้ ไวรัสพิษทับไมสามารถเขาไปในรางกายไกเพื่อกระตุน HIR ดังนั้นวัคซีนดูดแหง
ชนิดเดีย่ วสเตรน La Sota จึงเปนวัคซีนทีต่ านเชื้อพิษทับไดดีที่สุด (รูปที่ 1)
ถึงแมวัคซีนทั้ง 3 ชนิด จะ
สามารถกระตุนระดับแอนติบอดี(HI titer) ไดแตกตางกัน แตก็สามารถใหความคุมโรคตอเชื้อพิษทับได
100%(ตารางที่ 1) ดังนั้นวัคซีนทั้ง 3 ชนิดจึงใหความคุม โรคตามมาตรฐาน ASEAN กําหนด (Manual of
Standards for Animal Vaccines, 2003) และสอดคลองกับมาตรฐาน OIE ที่ไดกลาวไววาระดับภูมิคุมกันจาก
การใหวัคซีนครั้งเดียวหรือตามโปรแกรมวัคซีนจะแตกตางกันมาก ทัง้ จากชนิดของวัคซีนและชนิดของสัตว
(host species) ระดับภูมิคุมกันที่ตองการในสัตวเพื่อปองกันการตาย การปวยหรือความสูญเสียในการผลิตเนื้อ
และไก จึงซับซอนและยุงยากอยางยิ่งทีจ่ ะประเมิน(Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines,
2000) อยางไรก็ตามเนื่องจากมาตรฐาน OIE กําหนดใหใชไก SPF(Manual of Standards for Diagnostic Tests
and Vaccines, 2000) และมาตรฐาน ASEAN กําหนดใหใชไกที่มีความไวตอเชื้อ (susceptible chick)(Manual
of Standards for Animal Vaccines, 2003)
ซึ่งเปนไกที่ไมมภี ูมิตานทานตอไวรัสโรคนิวคาสเซิลในการ
ทดสอบคุณภาพวัคซีน แตเมื่อนําวัคซีนออกไปใชในพื้นที่สวนใหญจะเปนไกที่ไดรับภูมิคุมกันจากแมมา
กอนหรือเปนภูมิคุมกันที่เกิดจากการติดเชือ้ ตามธรรมชาติทําใหมีแอนติบอดีไปฆาฤทธิ์(neutralized) ไวรัสใน
วัคซีนบางสวนได
จึงควรทําการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปนในไกฟารมและไก
พื้นบานดวย
สรุป
วัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปน 3 ชนิด คือ วัคซีนชนิดแชแข็ง สเตรน QV4 วัคซีนชนิดดูดแหง
สเตรน La Sota และชนิดวัคซีนรวมนิวคาสเซิลสเตรน B1B1 และหลอดลมอักเสบติดตอ มีปริมาณไวรัส
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เทากับ 10 6.3, 10 6.17 และ 10 5.77 EID50/โดส ตามลําดับ วัคซีนทั้ง 3 ชนิด จึงมีปริมาณไวรัสขั้นต่ําตามมาตรฐาน
ASEAN กําหนด ลูกไก SPF มีคาเฉลี่ย HI titer กอนไดรับวัคซีนเทากับ 1.04±0.22 แสดงวาไมมกี ารติดเชื้อ
ไวรัสนิวคาสเซิลและไมมีภมู ิคุมกันที่ไดรบั การถายทอดจากแม วัคซีนชนิดดูดแหงสเตรน La Sota สามารถ
กระตุนระดับ HI titer ไดสูงสุด ไกที่ไดรับวัคซีนชนิดแชแข็งสเตรน QV4 และชนิดวัคซีนรวมนิวคาส
เซิลสเตรน B1B1 และหลอดลมอักเสบติดตอ มีคาเฉลี่ย HI titer หลังใหเชื้อพิษทับ 14 วัน สูงกวาคาเฉลี่ย HI
titer กอนใหเชื้อพิษทับ แสดงวาเชื้อไวรัสพิษทับสามารถเขาไปรางกายไกและสามารถกระตุนภูมคิ ุมกันใน
กระแสเลือดใหสูงขึ้น ในขณะทีไ่ กที่ไดรับวัคซีนชนิดดูดแหง สเตรน La Sota มีคาเฉลี่ย HI titer หลังให
เชื้อพิษทับเทากับคาเฉลี่ย HI titer กอนใหเชื้อพิษทับ แสดงวาอาจเนือ่ งจากเชื้อไวรัสพิษทับไมสามารถเขาไป
ในรางกายไกเพื่อกระตุน HIR ดังนั้นวัคซีนดูดแหงชนิดเดี่ยวสเตรน La Sota จึงเปนวัคซีนที่ตานเชือ้ พิษทับได
ดีที่สุด ถึงแมวคั ซีนทั้ง 3 ชนิด จะสามารถกระตุนระดับแอนติบอดี(HI titer) ไดแตกตางกัน แตก็สามารถให
ความคุมโรคตอเชื้อพิษทับได 100% เชนเดียวกันและ ใหความคุมโรคตามมาตรฐาน ASEAN กําหนด
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Efficacy of three types of live Newcastle disease vaccine in one day old SPF chicks
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ABSTRACT
Studies on the efficacy of three types of live Newcastle disease vaccine in one day old SPF chicks.
Three types of vaccine; frozen vaccine(QV4 strain), freeze dried vaccine(La Sota strain) and combined
ND(B1B1 strain) + IB had the virus content equal to 10 6.3, 10 6.17 and 10 5.77 EID50/dose respectively. Group 1, 2
and 3 comprised twenty SPF chicks each was vaccinated by eye drop with one dose of QV4 strain frozen
vaccine, La Sota strain freeze dried vaccine and B1B1 strain combined vaccine respectively. Group 4 and 5
comprised ten SPF chicks each was not vaccinated and served as control groups. All groups were challenged
intramuscularly with 1 ml of a virulent, local isolate, Newcastle disease virus with a virus content of 10 4.5
CLD50/ml; group 1, 2 and 4 were challenged at 14 days post-vaccination, group 3 and 5 were challenged at 21
days post-vaccination. All groups were observed for fourteen days after challenged. Blood samples were
collected at pre-vaccination, pre-challenge and post-challenge to detect the haemagglutination inhibition(HI)
antibody titer against Newcastle disease virus. At pre-vaccination, SPF chicks had the geometric mean (GM)
HI titer equal to 1.04±0.22. Group 1 and 2 had
the GMHI titer at 14 days post-vaccination equal to
30.91±1.35 and 118.60±1.32 respectively while group 3 had the GMHI titer at 21 days post-vaccination equal to
64.00±1.05. Thus, La Sota strain freeze dried vaccine could enhance the highest HI titer. All vaccinated groups
were protected against a challenge 100% while all of control chicks showed clinical signs and died after
challenged. Group 1 and 3 those vaccinated with frozen vaccine(QV4 strain) and combined vaccine(B1B1
strain) respectively had the post challenge GMHI titer equal to 92.41±0.84 and 330.84±1.21 respectively which
higher than pre-challenge GMHI titer, thus a challenge virus could stimulate and enhance the higher humoral
immune response(HIR) while group 2 that vaccinated with freeze dried vaccine
(La Sota strain) had
the post-challenge GMHI titer equal to 118.60±1.49 as the same level as pre-challenge GMHI titer, it may be a
challenge virus could not stimulate and enhance HIR, thus the single freeze dried vaccine(La Sota strain) was the
best to protect against a challenge.
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