สรุุปข้้อมููลจาก Aviagen
การควบคุุมโรคบิิดในพ่่อแม่่พัันธุ์์�ไก่่เนื้้�อโดยการใช้้วััคซีีน
Jose J. Bruzual สััตวแพทย์์อาวุุโสด้้านสััตว์์ปีีก และ Zoltan Marton สััตวแพทย์์เทคนิิคประจำำ�ภููมิิภาค
บทนำำ�
โรคบิิดเป็็นโรคเยื่่�อบุุลำำ�ไส้้ที่่�เกิิดจากการที่่ป� รสิิตโปรโตซััวในสกุุล อััยเมอเรีีย (Eimeria) ที่่�แบ่่งตััวได้้ทวีีคููณบุุกรุุกเข้้าไปยัังเซลล์์เยื่่�อเมืือกของลำำ�ไส้้ เชื้้�อปรสิิตที่่บุ� กรุ
ุ ุกเข้้าไปนี้้�
ไม่่เพีียงขััดขวางการกิินอาหารและกระบวนการย่่อยอาหารซึ่่�งส่่งผลต่่อการดููดซึึมสารอาหารเท่่านั้้�น แต่่ยัังสามารถทำำ�ให้้ลำำ�ไส้้อักั เสบอัันจะทำำ�ให้้ไก่่มีีอาการขาดน้ำำ�� เสีียเลืือด
ผิิวหนัังซีีด และไวต่่อการติิดเชื้�อ้ แบคทีีเรีียแทรกซ้้อนที่่�ก่่อให้้เกิิดโรคอย่่างเช่่นโรคลำำ�ไส้้อัักเสบชนิิดเนื้้�อตาย (necrotic enteritis) และโรคกระดููกอัักเสบ (osteomyelitis) ยิ่่�งขึ้้�น
เชื้้�อบิิด (coccidia) สามารถพบได้้บ่่อยในโรงเรืือนสััตว์์ปีีกที่่�เลี้้�ยงไก่่แทบทุุกแห่่ง แม้้ว่่าโดยปกติิโรคนี้้�จะเป็็นโรคที่่�เกิิดในไก่่ที่ยั่� ังเล็็ก แต่่ไก่่โตที่่ยั� ังไม่่เคยได้้รัับเชื้้�อและไม่่มีีภููมิิคุ้้�มกััน
มาก่่อนก็็สามารถติิดเชื้�อ้ บิิดได้้ง่่าย
เมื่่�อก่่อนนี้้�การป้้องกัันโรคบิิดแบบแสดงอาการในไก่่เนื้้�อพ่่อแม่่พัันธุ์์�ใช้้วิธีีิ ผสมยาต้้านเชื้้�อบิิด (กลุ่่�ม ionophore และ non-ionophore [NIA]) ลงในอาหารไก่่ แต่่หลัังจากที่่�มีีการ
ใช้้วััคซีีนป้้องกัันโรคบิิดในเชิิงพาณิิชย์์ทั่่�วโลกในช่่วงปลายทศวรรษ 80 ถึึงช่่วงต้้นทศวรรษ 90 ก็็ทำำ�ให้้วิิธีีจััดการโรคบิิดในไก่่ที่มีีช่
่� ่วงการเลี้้�ยงยาวนานเปลี่่�ยนแปลงไปเป็็นอัันมาก
ปััจจุุบัันไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�ประมาณ 60-70% จะได้้รัับวััคซีีนตั้้�งแต่่ในโรงฟััก และการใช้้วััคซีีนป้้องกัันโรคบิิดก็็เป็็นวิิธีีที่่นิ� ิยมใช้้กัันเป็็นปกติิเสมอ วััคซีีนจะมีีประสิิทธิภาพต่
ิ
่อเมื่่�อได้้รัับ
การจััดการและใช้้อย่่างถููกต้้อง ตลอดจนปฏิิบััติิตามวิิธีีการกกไก่่ที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้การเกิิดวงจรเชื้้�อบิิดในฝููงไก่่เป็็นไปอย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งนี้้� เป้้าหมายการใช้้วััคซีีนเชื้้�อบิิดคืือ
เพื่่�อให้้ลููกไก่่สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันแต่่เนิ่่�นๆ โดยเกิิดความเสีียหายต่่อลำำ�ไส้้น้้อยที่่สุ� ุด
ภููมิิคุ้้�มกัันระยะแรก
เมื่่�อใช้้วััคซีีนป้้องกัันโรคบิิด การสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันระยะแรก (ภายในช่่วงที่่�ลูกู ไก่่มีีอายุุ 3-4 สััปดาห์์) เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญต่่อการเกิิดภููมิิคุ้้�มโรคในระยะยาวที่่�คงอยู่่�ได้้นานตลอดชีีวิิต
การให้้วััคซีีนในโรงฟัักเป็็นวิิธีีแบบรัับเชื้้�อที่่�มีีการควบคุุม และการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันต่่อเชื้้�อบิิดจำำ�เป็็นต้้องสร้้างวงจรเชื้้�อซ้ำำ��ติิดต่่อกัันหลายรอบ หรืือกระจายเชื้้�อในไก่่ที่่�เลี้้�ยงภายใต้้
สภาพแวดล้้อมการเลี้้�ยงจริิง
ไก่่จะได้้รับั เชื้�อ้ บิิดครั้้�งแรกขณะที่่�ให้้วััคซีีน โดยปกติิแล้้วการให้้วััคซีีนนี้้�จะทำำ�ตั้้�งแต่่ในโรงฟััก และจากนั้้�นจะปล่่อยให้้เกิิดวงจรเชื้้�อต่่อไปขณะที่่�เลี้้�ยงในฟาร์์ม (การรัับเชื้้�อและ
สร้้างวงจรเชื้�อ้ ต่่อ)
วงจรเชื้�อ้ บิิดแต่่ละรอบจะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อไก่่กิินโอโอซิิสต์์ในระยะติิดต่่อ (sporulated oocysts) เข้้าไป ต่่อมาเชื้้�อปรสิิตจะบุุกรุุกเข้้าไปในเซลล์์ลำำ�ไส้้แล้้วแบ่่งตััวหลายครั้้�ง โดยวงจร
จะสิ้้�นสุุดลงเมื่่�อโอโอซิิสต์์ที่่�ไม่่อยู่่�ในระยะก่่อโรค (unsporulated oocysts) ถููกขัับออกมากัับมููลไก่่ จากนั้้�น หากวััสดุุรองพื้้�นอยู่่�ในสภาวะเหมาะสม (ออกซิิเจน อุุณหภููมิิ และ
ความชื้�น้ ) โอโอซิิสต์์ในระยะติิดต่่อที่่�อยู่่�ตามวััสดุุรองพื้้�นก็็จะสามารถก่่อให้้เกิิดวงจรของเชื้�อ้ ซ้ำำ��อีีกได้้
ชีีววิิทยาและวงจรชีีวิิต
เชื้้�อบิิดในไก่่มีีวงจรชีีวิิตที่่�มีีลัักษณะเฉพาะ (รููปที่่� 1) ไก่่ที่ยั่� ังไม่่เคยรัับเชื้�อ้ มาก่่อนสามารถทำำ�ให้้ติิดเชื้้�อได้้โดยให้้กิินโอโอซิิสต์์ในระยะติิดต่่อ (แพร่่เชื้้�อได้้) จากวััคซีีนหรืือตาม
วััสดุุรองพื้้�นเพื่่�อเริ่่�มต้้นวงจรเชื้้�อ วงจรเชื้�อ้ ประกอบด้้วย 2 ระยะด้้วยกััน ซึ่่�งระยะแรก เกิิดในตััวไก่่ (แบ่่งตััวโดยไม่่อาศััยเพศและสืืบพัันธุ์แ์� บบอาศััยเพศ) โดยกิินเวลาประมาณ
5-7 วััน ส่่วนระยะที่่� 2 เกิิดในสภาพแวดล้้อม/วััสดุุรองพื้้�น (ระยะเจริิญในสิ่่�งแวดล้้อม (sporogony)) โดยกิินเวลาประมาณ 1-2 วััน ซึ่่�งระยะนี้้�เองเป็็นระยะที่่ทำ� ำ�ให้้โอโอซิิสต์์
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สามารถก่่อโรคได้้ โอโอซิิสต์์ในระยะติิดต่่อมีีสปอโรซิิสต์์ (sporocyst) 4 ตััว แต่่ละตััวมีีสปอโรซอยต์์ (sporozoite) อีีก 2 ตััว หลัังจากที่่�ไก่่กิินโอโอซิิสต์์เข้้าไป การบดย่่อยอาหาร
ของกระเพาะบดจะย่่อยผนัังของโอโอซิิสต์์จนแตกออก ทำำ�ให้้ปล่่อยสปอโรซิิสต์์ออกมา (กระบวนการแตกตััว (excystation)) จากนั้้�นเอนไซม์์ของตัับอ่่อนในลำำ�ไส้้เล็็กจะย่่อย
สปอโรซอยต์์ออกมาจากสปอโรซิิสต์์ ซึ่่�งจะก่่อโรคที่่�เซลล์์เยื่่�อบุุผนัังลำำ�ไส้้ และเริ่่�มวงจรเชื้้�อในลำำ�ไส้้ของไก่่
รููปที่่� 1. วงจรชีีวิิตของเชื้�อ้ บิิด

ระยะเจริญในสิ่งแวดลอม (1-2 วัน)

• การแบงตัวสรางสปอรตองใชออกซิเจน
• ความชื้นของวัสดุรองพื้น 25-35%
• อุณหภูมิของวัสดุรองพื้น
26-30 องศาเซลเซียส
(79-86 องศาฟาเรนไฮต)

โอโอซิสตในมูลไก/
วัสดุรองพื้น

โอโอซิสตใน
ระยะติดตอ
(แพรเชื้อได)

โอโอซิสตที่ไมอยูใน
ระยะกอโรค
(ไมแพรเชื้อ)

โอโอซิสต

ที่ลูกไกกินเขาไป (จากวัคซีนหรือวัสดุรองพื้น)

การแตกตัว

กระเพาะบดยอยสปอโรซิสตออกมา

ในสภาพแวดลอม/วัสดุรองพื้น

สปอโรซิสตหลุดออกมา

ลำไสของลูกไก
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สปอโรซิสตปลอยสปอโรซอยต
ระยะเชื้อเจริญซ้ำ
แบบไมอาศัยเพศ (2-4 วงจร)

เมอโรซอยด
ที่ออกมาจาก
ชิซอนต

ชิซอนต

โทรโฟซอยต

สปอโรซอยต
เขาไปฝงตัวใน
เซลลลำไส

โอโอซิิสต์์ที่่�ยัังเจริิญไม่่เต็็มที่่�และถููกขัับออกจากตััวไก่่ลงในวััสดุุรองพื้้�นจะยัังเป็็นระยะที่่�ไม่่สามารถก่่อโรคจนกว่่าวััสดุุรองพื้้�นจะอยู่่�ในสภาวะจำำ�เพาะที่่�ทำำ�ให้้โอโอซิิสต์์สามารถ
แบ่่งตััวสร้้างสปอร์์ได้้ โดยสภาวะดัังกล่่าวประกอบด้้วย
• ออกซิิเจน
• ความชื้น�้ ของวััสดุุรองพื้้�นที่่� 25-35%
• อุุณหภููมิวัิ ัสดุุรองพื้้�นที่่� 26-30 องศาเซลเซีียส (79-86 องศาฟาเรนไฮต์์)
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ทั้้�งนี้้� สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงอยู่่�เสมอก็็คืือ ต้้องให้้เกิิดวงจรเชื้�อ้ บิิดในตััวไก่่ 3-4 รอบติิดต่่อกัันจึึงจะสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่สมบู
� ูรณ์์ได้้ ระยะเวลาต่่อรอบและจำำ�นวนรอบที่่�เหมาะสม
ขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิดของเชื้�อ้ ในสกุุล อััยเมอเรีีย ที่่�ทำำ�ให้้ไก่่เป็็นโรค โดยทั่่�วไปชนิิดของเชื้้�อในสกุุล อััยเมอเรีีย จะมีีวงจรชีีวิิต 5-7 วััน
การวิินิิจฉััยโรค
ชนิิดเชื้้�อบิิดในสกุุล อััยเมอเรีีย ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดโรคบิิดในไก่่เท่่าที่่�รู้้�จัักมีีอยู่่� 7 ชนิิดด้้วยกััน เชื้้�อบิิดทั้้�ง 7 ชนิิดนี้้�มีีความจำำ�เพาะเจาะจงต่่อสััตว์์ที่ติ่� ิดเชื้้�อ (host-specific) กล่่าวคืือ
จะก่่อโรคเฉพาะในไก่่ แต่่ไม่่ทำำ�ให้้สััตว์์ปีีกชนิิดอื่่�นเป็็นโรค การวิินิิจฉััยโรคสามารถทำำ�ได้้โดยใช้้วิิธีีต่่อไปนี้้�
• ตรวจสอบตำำ�แหน่่งและประเภทรอยโรคที่่�มองเห็็นด้้วยตาเปล่่าในลำำ�ไส้้ ส่่วนใหญ่่แล้้วตำำ�แหน่่งและรอยโรคของเชื้�อ้ ปรสิิตในลำำ�ไส้้ช่่วยให้้วิินิิจฉััยคร่่าวๆ ในเบื้้�องต้้นได้้ว่่าเชื้้�อบิิด
ในสกุุล อััยเมอเรีีย ชนิิดใดที่่�ทำำ�ให้้ไก่่เป็็นโรค
• ขููดเนื้้�อเยื่่�อในลำำ�ไส้้แล้้วนำำ�ไปส่่องตรวจด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์เพื่่�อระบุุชนิิดเชื้�อ้ บิิดในสกุุล อััยเมอเรีีย จากขนาดและรููปทรงของโอโอซิิสต์์และชิิซอนต์์ (schizont) ซึ่่�งโอโอซิิสต์์
ของ อััยเมอเรีีย แม็็กซิิมา (E. maxima) มีีขนาดค่่อนข้้างใหญ่่เมื่่�อเทีียบกัับชนิิดอื่่�น
• เก็็บและคงสภาพตััวอย่่างเนื้้�อเยื่่�อลำำ�ไส้้ไว้้ในภาชนะที่่�มีีน้ำำ��ยาฟอร์์มาลิินบััฟเฟอร์์ (buffered formalin solution) เพื่่�อนำำ�ไปตรวจวิินิิจฉััยทางจุุลพยาธิิวิิทยา
• ใช้้เทคโนโลยีีทาง DNA ซึ่่�งรวมถึึง PCR และการตรวจหาลำำ�ดัับเบส (sequencing) เพื่่�อให้้ทราบชนิิดของเชื้�อ้ ทุุกชนิิดที่่ทำ� ำ�ให้้ไก่่ป่่วย
ตารางต่่อไปนี้้�แสดงชนิิดเชื้�อ้ บิิดในสกุุล อััยเมอเรีีย ที่่�พบในไก่่เนื้้�อพ่่อแม่่พัันธุ์์�บ่่อยที่่สุ� ุด รวมถึึงระยะฟัักตััว (เวลานัับจากที่่�ได้้รัับเชื้�อ้ จนถึึงเมื่่�อขัับโอโอซิิสต์์ครั้้�งแรก) ของเชื้้�อ
แต่่ละชนิิด
ตารางที่่� 1. เชื้�อ้ บิิดที่่�พบในไก่่เนื้้�อพ่่อแม่่พัันธุ์์�บ่่อยที่่�สุุด 5 ชนิิด และระยะฟัักตััวของเชื้้�อแต่่ละชนิิด
ชนิิดเชื้้�อบิิดในสกุุลอััยเมอเรีีย

ตำำ�แหน่่งลำำ�ไส้้ที่่�พบการก่่อโรค

ระยะฟัักตััว (ชั่่�วโมง)

E. acervulina

ลำำ�ไส้้เล็็กส่่วนต้้น

97

E. necatrix

ลำำ�ไส้้เล็็กส่่วนกลางและส่่วนปลาย

138

E. maxima

ลำำ�ไส้้เล็็กส่่วนกลางและส่่วนปลาย

121

ลำไสเล็กสวนปลาย

E. brunetti

ลำำ�ไส้้เล็็กส่่วนปลายจนถึึงส่่วนที่่�ลำำ�ไส้้เล็็ก
ต่่อกัับลำำ�ไส้้ใหญ่่

120

ไสตัน

E. tenella

ไส้้ตััน

115

ลำไสเล็กสวนตน
ลำไสเล็กสวนกลาง

ไสตรง

วััคซีีน การให้้วััคซีีน และผลของวััคซีีน
มีีวััคซีีนเชิิงพาณิิชย์์ต่่างๆ ที่่�สามารถนำำ�มาใช้้กัับไก่่เนื้้�อพ่่อแม่่พัันธุ์์�ได้้ วััคซีีนส่่วนใหญ่่ผลิิตโดยการแยกโอโอซิิสต์์ในระยะติิดต่่อ (เชื้้�อเป็็น) แขวนลอยในของเหลว ความแตกต่่าง
ของวััคซีีนจะอยู่่�ที่่�ชนิิดของเชื้�อ้ บิิด ปริิมาณโอโอซิิสต์์ และศัักยภาพก่่อโรคตามสายพัันธุ์์� วััคซีีนป้้องกัันโรคบิิดยัังสามารถผลิิตได้้จากสายพัันธุ์เ์� ชื้้�อที่่�ไม่่ผ่่านการทำำ�ให้้อ่่อนฤทธิ์์�
(non-attenuated) หรืือจากสายพัันธุ์์�เชื้�อ้ คััดเลืือกซึ่่�งมีีวงจรชีีวิิตสั้้�นกว่่าปกติิ (ชนิิดเชื้้�ออ่่อนแรง (attenuated)) สายพัันธุ์์�เชื้้�อที่่�มีีวงจรชีีวิิตสั้้�นกว่่าปกติิจะดำำ�เนิินวงจรเร็็วและ
มีีจุุลิินทรีีย์์ก่่อโรคน้้อยกว่่า ทั้้�งยัังแบ่่งตััวน้้อยกว่่าสายพัันธุ์ที่์� ่�ไม่่ผ่่านการทำำ�ให้้อ่่อนฤทธิ์์�
วััคซีีนเชิิงพาณิิชย์์ส่่วนใหญ่่ที่่�ใช้้สำำ�หรัับไก่่รุ่่�นตััวเมีียจากไก่่เนื้้�อพ่่อแม่่พัันธุ์์�จะใช้้เชื้้�อบิิดชนิิด อััยเมอเรีีย อะเซอร์์วููลิินา (E. acervulina), อััยเมอเรีีย เทเนลลา (E. tenella),
อััยเมอเรีีย เนคาทริิกซ์์ (E. necatrix), อััยเมอเรีีย แม็็กซิิมา (E. maxima), อััยมอเรีีย ไมทิิส (E. mitis) และ อััยมอเรีีย พรีีคอกซ์์ (E. praecox) หรืือใช้้เชื้้�อชนิิดที่่�เลืือกมากกว่่า
ชนิิดเดีียวรวมกััน
วิิธีีให้้วััคซีีนป้้องกัันโรคบิิดชนิิดเชื้�อ้ เป็็นแก่่ไก่่รุ่่�นสามารถทำำ�ได้้หลายวิิธีี โดยอาจผสมวััคซีีนลงในอาหารหรืือน้ำำ��ในช่่วงที่่�ไก่่มีีอายุุ 1 สััปดาห์์ สำำ�หรัับการให้้วััคซีีนในโรงฟััก
สามารถให้้วััคซีีนด้้วยวิิธีีพ่่นเป็็นละอองหยาบ (coarse spray) ให้้เป็็นรููปแบบเจลก้้อน (gel pucks) หรืือด้้วยวิิธีีฉีีดเข้้าไข่่ฟััก ( In ovo) ปััจจุุบัันวััคซีีนป้้องกัันโรคบิิดสำำ�หรัับ
ไก่่เนื้้�อพ่่อแม่่พัันธุ์์�ส่่วนใหญ่่จะให้้ในโรงฟััก โดยใช้้วิธีีพ่
ิ ่นวััคซีีนเป็็นละอองฝอยในตู้้�พ่่นหรืือพ่่นเจล และในบางกรณีีจะมีีการให้้วััคซีีนซ้ำำ��แก่่ลูกู ไก่่ในฟาร์์มด้้วย
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หากลำำ�ไส้้ของลููกไก่่มีีสุุขภาพดีีและได้้รัับวััคซีีนมากพอ โอโอซิิสต์์ในระยะติิดต่่อจากวััคซีีนเชื้้�อเป็็นก็็น่่าจะเพิ่่�มจำำ�นวนหลัังจากที่่ลู� ูกไก่่กิินเข้้าไปไม่่นาน ช่่วงที่่�เปลี่่ย� นจากวงจรที่่� 1
เป็็นวงจรที่่� 2 เป็็นช่่วงที่่�สำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง และต้้องเกิิดขึ้้�นขณะที่่�ไก่่อยู่่�ในฟาร์์ม (รููปที่่� 2)
โอโอซิิสต์์รุ่่�นถััดไปที่่�ขัับออกมาจากลููกไก่่ที่่�ได้้รัับวััคซีีนแล้้วต้้องแบ่่งตััวสร้้างสปอร์์ก่่อนที่่ลู� ูกไก่่จะกิินเข้้าไปอีีกครั้้�ง จากนั้้�นเพิ่่�มจำำ�นวนเข้้าสู่่�วงจรที่่� 2 (การแบ่่งตััวสร้้างสปอร์์นี้้�ต้้อง
อาศััยสภาวะแวดล้้อมที่่�เหมาะสมเป็็นอย่่างมาก) หลัังจากที่่�เกิิดวงจรรอบที่่� 3 และ 4 ติิดต่่อกัันแล้้ว ไก่่จะมีีภููมิิคุ้้�มกัันที่่สมบู
� ูรณ์์และมีีภููมิิคุ้้�มโรคต่่อโรคบิิดในอนาคต ฟาร์์มบางแห่่ง
ให้้วััคซีีนซ้ำำ��แก่่ไก่่ในฟาร์์มเพื่่�อให้้เกิิดความครอบคลุุมของวััคซีีนอย่่างเพีียงพอและสม่ำำ��เสมอ ตลอดจนเกิิดวงจรโอโอซิิสต์์ตั้้�งแต่่ระยะเริ่่�มแรก การให้้วััคซีีนซ้ำำ��สามารถทำำ�ได้้โดยใช้้วิิธีี
พ่่นเป็็นละอองหยาบ ผสมในน้ำำ��หรืืออาหาร หรืือใช้้หลอดป้้อนทางปาก
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รููปที่่� 2 การเกิิดวงจรซ้ำำ��ของวััคซีีนเชื้้�อบิิดสกุุล อััยเมอเรีีย ในลููกไก่่หลัังจากที่่�ได้้รัับวััคซีีนตั้้�งแต่่ระยะเริ่่�มแรก
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การสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันขึ้้�นอยู่่�กัับการเกิิดวงจรเชื้�อ้ บิิดตั้้�งแต่่ระยะเริ่่�มแรก นอกจากต้้องให้้วััคซีีนอย่่างดีีตั้้�งแต่่เริ่่�มเลี้้�ยงแล้้ว การจััดให้้ไก่่อยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมก็็เป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญ
เช่่นกััน เพื่่�อให้้เกิิดวงจรเชื้�อ้ อย่่างถููกต้้องตั้้�งแต่่วัันแรก (สภาวะการกกไก่่ที่่�เหมาะสมจะช่่วยให้้ลำำ�ไส้้ของไก่่พััฒนาได้้สมบููรณ์์)
หากกระบวนการเปลี่่ย� นผ่่านจากวงจรที่่� 1 ไปเป็็นวงจรที่่� 2 ขาดระยะ จะเป็็นผลให้้ไก่่บางส่่วนเริ่่�มสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน แต่่ขณะเดีียวกัันไก่่ตััวที่่�เหลืือก็็อาจไม่่ได้้รัับเชื้้�อบิิดเลย ภููมิิคุ้้�มกััน
ที่่�ไม่่สม่ำำ��เสมอจะยิ่่�งเพิ่่�มความเสี่่ย� งที่่�โรคบิิดจะแพร่่ระบาด เนื่่�องจากโอโอซิิสต์์ปริิมาณมากทำำ�ให้้ฝููงลููกไก่่ที่่�ยัังไม่่เคยได้้รัับเชื้้�อป่่วยเป็็นโรคได้้ การระบาดของโรคก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
ตามมาอย่่างมาก เพราะอาจต้้องใช้้ยาต้้านเชื้�อ้ บิิดในการรัักษา อีีกทั้้�งประสิิทธิิภาพและสวััสดิิภาพของไก่่ก็็ได้้รัับผลกระทบ ซึ่่�งไม่่ว่่าอย่่างไรก็็ทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียทางการเงิิน
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การสร้้างวงจรเชื้�อ้ อย่่างถููกต้้องจะช่่วยสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันโรคให้้แก่่ไก่่อัันจะส่่งผลดัังต่่อไปนี้้�
•
•
•
•

ลำำ�ไส้้มีีความสมบููรณ์์ขึ้้�น
การให้้อาหารและประสิิทธิิภาพการใช้้อาหาร (feed efficiency) เท่่ากัันทั่่�วถึึง
น้ำำ��หนัักตััวที่่�เพิ่่�มขึ้้�นสม่ำำ��เสมอ
สุุขภาพไก่่แข็็งแรงและเพิ่่�มอััตราการเลี้้�ยงรอดของฝููง (flock livability)

ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการตอบสนองต่่อวััคซีีนในระหว่่างเลี้้�ยง
ปััจจััยที่่�แสดงต่่อไปนี้้�ไม่่ว่า่ จะปััจจััยเดีียวหรืือหลายปััจจััยรวมกัันก็็ตาม ล้้วนมีีผลต่่อการจััดโปรแกรมการให้้วััคซีีนป้้องกัันโรคบิิดที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพ สถานที่่�ที่่�เหมาะแก่่การให้้วััคซีีน
ป้้องกัันโรคบิิดที่่�สุุดคืือในโรงฟััก เพราะมีีสภาวะที่่�เหมาะสำำ�หรัับการให้้วััคซีีนคราวละมากๆ และมีีระบบควบคุุมการเตรีียมวััคซีีนรวมถึึงขั้้�นตอนการผสมที่่ดีีกว่
� ่า
การจััดการ จััดเก็็บ และให้้วััคซีีน
• ห้้ามเก็็บวััคซีีนป้้องกัันโรคบิิดในช่่องแช่่แข็็งโดยเด็็ดขาด เพราะในวััคซีีนมีีโอโอซิิสต์์ของเชื้้�อเป็็น
• ผสมวััคซีีนกัับน้ำำ��ยาทำำ�ละลายตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�ผลิิต
• กระจายวััคซีีนให้้สม่ำำ��เสมอโดยใช้้วิธีีพ่
ิ ่นวััคซีีนเป็็นละอองฝอยในตู้้�พ่่นหรืือพ่่นเจล ที่่�สำำ�คััญที่่สุ� ุดคืือ ต้้องให้้วััคซีีนในลัักษณะที่่�เอื้้�อให้้ลููกไก่่ได้้รัับโอโอซิิสต์์ของเชื้้�อเป็็นเท่่าๆ กััน
ทุุกตััว (หากจำำ�เป็็น ให้้ย้้อมสีีวััคซีีน)
• จััดระยะเวลาและความเข้้มแสงในระดัับที่่�เพีียงพอให้้แก่่ไก่่หลัังจากที่่�ให้้วััคซีีนในโรงฟััก เพื่่�อให้้ไก่่ได้้ไซ้้ขน
• รัักษาอุุณหภููมิิและความชื้้�นสััมพัทธ์
ั ์หลัังให้้วััคซีีนให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ลููกไก่่อยู่่�สบาย ให้้ลููกไก่่ตััวแห้้ง และหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ความเร็็วลมสููงหรืือลมโกรก
หมายเหตุุ: อาจมีีบางกรณีีที่่�ควรพิิจารณาใช้้วััคซีีนป้้องกัันโรคบิิดกัับไก่่ที่่�อยู่่�ในฟาร์์ม ไม่่ว่่าจะเป็็นการให้้วััคซีีนครั้้�งเดีียวหรืือการให้้วััคซีีนซ้ำำ��ก็็ตาม ซึ่่�งกรณีีเช่่นนี้้�จะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อ
• ไม่่สามารถให้้วััคซีีนในโรงฟััก
• ไม่่มั่่�นใจเกี่่�ยวกัับการใช้้วััคซีีนในโรงฟััก หรืือ
• เมื่่�อลููกค้้าตััดสิินใจว่่าเป็็น "วิิธีีให้้วััคซีีน" ที่่�เหมาะกัับเชื้�อ้ บิิดบางชนิิดมากกว่่า
วิิธีีการกกไก่่และการจััดการ
วิิธีีการกกไก่่ที่่�มีีประสิิทธิิภาพเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นที่่�จะทำำ�ให้้ลำำ�ไส้้ของไก่่พััฒนาอย่่างเหมาะสม และทำำ�ให้้กระบวนการตั้้�งแต่่ที่่�โอโอซิิสต์์แบ่่งตััวสร้้างสปอร์์ การกิินโอโอซิิสต์์ ไปจนถึึงการเกิิด
วงจรซ้ำำ��เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง ทั้้�งนี้้� ควรปรัับเปลี่่�ยนความหนาแน่่นในการกกเมื่่�อลููกไก่่โต เพื่่�อให้้มีีพื้้�นที่่อั� ันรวมถึึงพื้้�นที่่สำ� ำ�หรัับการให้้อาหารและน้ำำ��เพิ่่�มขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม หากปล่่อย
ลููกไก่่เข้้าไปในบริิเวณที่่ยั� ังไม่่เคยมีีการขัับโอโอซิิสต์์เร็็วเกิินไป อาจทำำ�ให้้การเกิิดวงจรซ้ำำ��และความสม่ำำ��เสมอของกระบวนการมีีประสิิทธิิภาพด้้อยลง และสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันได้้ไม่่เต็็มที่่�
การจััดการในช่่วงที่่�ลููกไก่่มีีอายุุไม่่กี่่�สััปดาห์์เป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญต่่อพััฒนาการลำำ�ไส้้อย่่างมาก และจำำ�เป็็น
ต้้องให้้ความสำำ�คััญต่่อปััจจััยหลายด้้านด้้วยกััน การจััดการอย่่างดีีและสภาวะแวดล้้อมที่่�เหมาะสม
หมายรวมถึึงการให้้ความสำำ�คััญในด้้านต่่างๆ ดัังนี้้�
• อาหาร
• แสง
• อากาศ (อุุณหภููมิิและค่่า RH)
•	น้ำำ��
•	พื้้�นที่่� (ความหนาแน่่นของไก่่ รวมถึึงพื้้�นที่่�การกิินอาหารและน้ำำ��)
•	การสุุขาภิิบาล (Biosecurity)
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การกกเพีียงบางส่่วนของโรงเรืือน (partial-house brooding) เป็็นวิิธีีที่่ป� ฏิิบัติั ิกัันทั่่�วไป และเป็็นวิิธีีที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพมากในการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมให้้ลููกไก่่
รวมทั้้�งก่่อให้้เกิิดการสร้้างวงจรของโอโอซิิสต์์ที่่�ถููกต้้อง พื้้�นที่่�กกไก่่ บริิเวณกกไก่่ หรืือแผงกั้้�นสำำ�หรัับไก่่เนื้้�อพ่่อแม่่พัันธุ์์�โดยเฉพาะไม่่เพีียงใช้้ควบคุุมความหนาแน่่นของฝููงไก่่
แต่่ยัังใช้้ควบคุุมพื้้�นที่่กา
� รกิินอาหารและน้ำำ��ด้้วย
การควบคุุมความหนาแน่่นของฝููงไก่่อย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไปในช่่วง 3-4 สััปดาห์์แรกเป็็นวิิธีีที่่ทำ� ำ�ให้้ความชื้้�นและอุุณหภููมิิของวััสดุุรองพื้้�นมีีสภาพที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนาของลำำ�ไส้้
การแบ่่งตััวสร้้างสปอร์์ของเชื้้�อบิิด และการเกิิดวงจรของเชื้�อ้ เป็็นอย่่างดีี
โดยจะต้้องปรัับความหนาแน่่นของฝููงไก่่ในระยะกกตามสภาพโรงเรืือนและ/หรืือฟาร์์มแต่่ละแห่่ง (ประเภทวงกก อุุปกรณ์์กกไก่่ ประเภทอุุปกรณ์์ให้้อาหารและอุุปกรณ์์ให้้น้ำำ��
การระบายอากาศในโรงเรืือน ความชื้�น้ ของวััสดุุรองพื้้�น และอุุณหภููมิิของสภาพแวดล้้อม) นอกจากนี้้�เวลาแต่่ละช่่วงของปีียัังมีีอิิทธิิพลต่่อสภาวะการกกไก่่อีีกด้้วย ซึ่่�งประเทศที่่�มีี
สภาพตามฤดููกาลที่่�หนาวจััดและร้้อนจััดอาจต้้องปรัับโปรแกรมการกกไก่่ให้้เหมาะกัับสภาพอากาศ
ถ้้าใช้้กระดาษปููรองบริิเวณกกไก่่แล้้วต่่อมาต้้องการนำำ�กระดาษออก ต้้องนำำ�กระดาษออกก่่อนที่่ลู� ูกไก่่จะเริ่่�มขับั โอโอซิิสต์์จากวััคซีีนออกมา (โดยปกติิขั้้�นตอนนี้้�จะเกิิดขึ้้�นหลัังจาก
ได้้รับวั
ั ัคซีีนไปแล้้ว 5 วััน) หากนำำ�กระดาษออกช้้ากว่่าวัันที่่� 4 หลัังจากที่่�ไก่่ได้้รัับวััคซีีน อาจทำำ�ให้้ลููกไก่่ได้้กิินโอโอซิิสต์์จากวััคซีีนที่่ขั� ับออกมาน้้อยลง ซึ่่�งจะจำำ�กััดการเกิิดวงจรซ้ำำ��
ครั้้�งแรกของโอโอซิิสต์์ กรณีีที่่�ใช้้กระดาษปููรองบริิเวณกกไก่่ ทางเลืือกอีีกอย่่างคืือปล่่อยให้้กระดาษย่่อยสลายในวััสดุุรองพื้้�น
การจััดการความชื้้�นและอุุณหภููมิิของวััสดุุรองพื้้�นจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งต่่อการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันต่่อเชื้�อ้ บิิดอย่่างสมบููรณ์์ และต้้องได้้รัับการเอาใจใส่่อย่่างใกล้้ชิิด หากวััสดุุที่่�ใช้้เป็็นวััสดุุ
รองพื้้�นแห้้งจนเกิินไป (ความชื้�น้ ของวััสดุุรองพื้้�นน้้อยกว่่า 25%) หรืือหากความหนาแน่่นของฝููงไก่่ที่่�แนะนำำ�ไว้้ต่ำำ��เกิินไป อาจจำำ�เป็็นต้้องพ่่นน้ำำ��ลงบนวััสดุุรองพื้้�นเพื่่�อให้้มีีระดัับ
ความชื้้�นที่่�เหมาะสม อย่่างไรก็็ตาม ความชื้�น้ สััมพััทธ์์ไม่่ใช่่ตััวบ่่งชี้้�ความชื้�น้ ของวััสดุุรองพื้้�นที่่ดีี� ทั้้�งนี้้� สามารถตรวจดููความชื้้�นของวััสดุุรองพื้้�นได้้โดยใช้้เครื่่�องวััดความชื้้�นแบบ
มืือจัับ หรืือโดยการเก็็บเอาวััสดุุรองพื้้�นขึ้้�นมาเล็็กน้้อยแล้้วลองสัังเกตดููว่่ามีีความชื้้�นมากน้้อยแค่่ไหน เมื่่�อบี้้�ดููแล้้ว หากวััสดุุรองพื้้�นจัับตััวเป็็นก้้อนแสดงว่่าเปีียกชื้้�นเกิินไป และ
หากกระจายตััวไม่่เกาะกัันแสดงว่่าวััสดุุรองพื้้�นแห้้งเกิินไป ส่่วนวััสดุุรองพื้้�นที่่�มีีความชื้้�นพอเหมาะจะเกาะตััวกัันเล็็กน้้อย นอกจากนี้้�ยัังสามารถวััดความชื้้�นโดยใช้้ตู้้�อบแห้้งได้้
เช่่นกััน ถึึงแม้้จะเป็็นวิิธีีที่่�ปฏิิบััติิจริิงได้้ยากกว่่าก็็ตาม เริ่่�มจากเก็็บตััวอย่่างวััสดุุรองพื้้�น นำำ�ไปชั่่�งน้ำำ��หนััก แล้้วนำำ�เข้้าตู้้�อบแห้้งที่่อุ� ุณหภููมิิ 50 องศาเซลเซีียส (120 องศาฟาเรนไฮต์์)
เป็็นเวลา 12-24 ชั่่�วโมงจนวััสดุุรองพื้้�นแห้้ง จากนั้้�นคำำ�นวณปริิมาณน้ำำ��ที่่�เสีียไปเพื่่�อให้้ทราบเปอร์์เซ็็นต์์ความชื้้�นของวััสดุุรองพื้้�น
ตามที่่�อธิิบายไปก่่อนหน้้านี้้� อุุณหภููมิิและความชื้�น้ ของวััสดุุรองพื้้�นสำำ�คััญต่่อการแบ่่งตััวสร้้างสปอร์์ของโอโอซิิสต์์อย่่างยิ่่�ง อย่่างไรก็็ดีี สภาวะแวดล้้อมก็็เป็็นปััจจััยสำำ�คััญอีีกข้้อ
ที่่�จะทำำ�ให้้ไก่่เจริิญเติิบโตอย่่างเหมาะสม ทั้้�งนี้้� สามารถดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับวิิธีีการเลี้้�ยงไก่่ที่่�ดีีได้้ในคู่่�มืือการเลี้้�ยงไก่่พ่่อแม่่พัันธุ์์�
การดำำ�เนิินวงจรของวััคซีีน
• พััฒนาการที่่สมบู
� ูรณ์์ของลำำ�ไส้้เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง ให้้ตรวจสอบน้ำำ��หนัักไก่่และค่่ายููนิิฟอร์์ม (uniformity) ที่่�อายุุ 7 วััน เนื่่�องจากต้้องให้้ลำำ�ไส้้พััฒนาให้้มากที่่�สุุดใน
ช่่วงสััปดาห์์แรก
• การดำำ�เนิินวงจรอย่่างต่่อเนื่่�องโดยเฉพาะในช่่วงที่่�เปลี่่ย� นจากวงจรที่่� 1 เป็็นวงจรที่่� 2 เป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�ก่่อให้้เกิิดภููมิิคุ้้�มกัันในระยะยาวโดยไม่่ทำำ�ให้้ไก่่ป่่วยเป็็นโรคบิิด
แต่่ต้้องคำำ�นึึงด้้วยว่่าวงจรเชื้้�อรอบแรกในไก่่จำำ�นวนหนึ่่�งจะเกิิดขึ้้�นขณะที่่�ไก่่อยู่่�ในฟาร์์ม
• ในบางสภาวะ เช่่น เมื่่�อความชื้�น้ ของวััสดุุรองพื้้�นต่ำำ��มากๆ อาจแนะนำำ�ให้้ให้้วััคซีีนซ้ำำ��แก่่ไก่่ในช่่วงสััปดาห์์แรกร่่วมกัับการฉีีดพรมน้ำำ��เพิ่่�มความชื้้�นให้้วััสดุุรองพื้้�น เพื่่�อให้้
เกิิดวงจรเชื้้�อรอบแรกอย่่างสมบููรณ์์
• ตามที่่�กล่่าวไปก่่อนหน้้านี้้� ความหนาแน่่นก็็มีีผลต่่อความชื้�น้ ของวััสดุุรองพื้้�น รวมถึึงอััตราที่่�ไก่่กิินโอโอซิิสต์์และที่่�โอโอซิิสต์์แบ่่งตััวสร้้างสปอร์์เช่่นกััน ด้้วยเหตุุนี้้� เมื่่�อต้้อง
จััดการรัับมืือโรคบิิดจึึงต้้องคอยระวัังเรื่่�องความหนาแน่่นขณะที่่�ไก่่อายุุได้้ 3-4 สััปดาห์์
• ประเมิินการเกิิดวงจรของเชื้�อ้ ในฟาร์์มช่่วง 7-28 วัันโดยใช้้วิิธีีต่่อไปนี้้�
• สัังเกตอาการไก่่ในฟาร์์มและจากการผ่่าซากพิิสููจน์์ (หลีีกเลี่่�ยงการเลืือกไก่่ที่ป่่� ่วย)
• หาจำำ�นวนโอโอซิิสต์์ต่่อมููลไก่่ 1 กรััมโดยการตรวจวิิเคราะห์์ทางห้้องปฏิิบััติิการ การประเมิินเช่่นนี้้�ช่่วยให้้ทราบว่่าเกิิดวงจรของเชื้้�อตามที่่�วางแผนไว้้ หรืือมีีปััญหา
เกี่่ย� วกัับการเพิ่่�มจำำ�นวนเชื้�อ้ บิิดหรืือการให้้วััคซีีนในโรงฟัักหรืือไม่่
• ระมััดระวัังคุุณสมบััติิต้า้ นเชื้้�อบิิดในสารเสริิมที่่�เอาให้้ไก่่กิิน เพราะอาจกระทบต่่อการดำำ�เนิินวงจรของวััคซีีนและต่่อการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันได้้
• กรณีีที่่�ใช้้โปรแกรมการผลิิตแบบปลอดยาปฏิิชีีวนะ (ABF) การใช้้สารไฟโตเจนนิิก (phytogenic) สมุุนไพร หรืือสารสกััดจากพืืชอาจให้้ผลดีีเมื่่�อใช้้ควบคู่่�กัับวััคซีีนป้้องกััน
โรคบิิดเพื่่�อพยายามปรัับการดำำ�เนิินวงจรของวััคซีีนให้้เหมาะสม
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สภาวะที่่�ทำำ�ให้้ภููมิิคุ้้�มกัันต่ำำ��
• โรคเบอร์์ซ่่าอัักเสบติิดต่่อ (IBD) โรคมาเร็็กซ์์ และโรคโลหิิตจางในไก่่ (CAV) สามารถก่่อผลร้้ายต่่อระบบภููมิิคุ้้�มกัันและการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันต่่อโรคบิิดของไก่่ได้้ เมื่่�อไก่่มีีภููมิิคุ้้�มกััน
ต่ำำ�� จะส่่งผลให้้เชื้�อ้ บิิดเพิ่่�มจำำ�นวนมากเกิินไป และอาจทำำ�ให้้ไก่่เป็็นโรคในภายหลัังได้้
• สภาวะอื่่�นๆ ที่่�เป็็นเหตุุให้้ภูมิู ิคุ้้�มกัันถููกกด ได้้แก่่ ความเครีียด สารพิิษจากเชื้�อ้ รา อุุณหภููมิิกกไก่่ที่่�เย็็นเกิินไป พื้้�นที่่กา
� รกิินอาหารไม่่เพีียงพอ หรืือการได้้รัับสารอาหารต่ำำ��กว่่า
เกณฑ์์
ปััญหาสภาพแวดล้้อม
ปััญหาสภาพแวดล้้อมส่่วนหนึ่่�งที่่�ส่่งผลต่่อการตอบสนองต่่อวััคซีีนของไก่่มีีดัังนี้้�
• ปััญหาสภาพแวดล้้อมที่่�เกิิดจากอุุณหภููมิิที่สู่� ูงหรืือต่ำำ��กว่่าระดัับที่่�แนะนำำ�ในช่่วงที่่�ไก่่มีีอายุุได้้ 1 สััปดาห์์
• ปััญหาคุุณภาพอากาศ เช่่น ระดัับแอมโมเนีียสููงหรืือฝุ่่�นในโรงเรืือน อาจส่่งผลเสีียต่่อพััฒนาการและการตอบสนองต่่อวััคซีีนของลููกไก่่ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เสี่่ย� งต่่อการเป็็นโรคอื่่�นๆ
ได้้ง่่าย
• หากวััสดุุรองพื้้�นแห้้งจะทำำ�ให้้โอโอซิิสต์์ไม่่สามารถแบ่่งตััวสร้้างสปอร์์ได้้
• หากวััสดุุรองพื้้�นแฉะจะเพิ่่�มอััตราการแบ่่งตััวสร้้างสปอร์์ ทำำ�ให้้โอโอซิิสต์์แบ่่งตััวสร้้างสปอร์์มากเกิินไปและเกิิดรอยโรคได้้
ปััจจััยทางโภชนาการ
• สารพิิษจากเชื้�อ้ ราที่่�อยู่่�ในอาหารก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อการตอบสนองของระบบภููมิิคุ้้�มกัันโรคของไก่่ ทำำ�ให้้ไก่่ไวต่่อโรคที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่ยิ่่� �งขึ้้�น
• หากเปลี่่ย� นระยะหรืือปริิมาณการกิินอาหารช่่วงที่่�ไก่่กำำ�ลัังสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันเชื้�อ้ บิิด อาจส่่งผลให้้ลำำ�ไส้้ของไก่่เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง และทำำ�ให้้ตอบสนองต่่อวััคซีีนได้้ไม่่เต็็มที่่�
การรัักษา
แม้้ว่่าจะพบได้้ไม่่บ่่อยนััก แต่่ก็็มีีบางกรณีีที่่�ไก่่ต้้องได้้รัับการรัักษาเพื่่�อที่่�จะควบคุุมการระบาดของโรค กรณีีที่่สร้
� ้างภููมิิกัันที่่สมบู
� ูรณ์์ให้้ไก่่ไม่่สำำ�เร็็จ ไก่่อาจเสี่่�ยงเป็็นโรคจาก
การระบาดของโรคบิิดครั้้�งใหม่่ได้้ ถ้้าหาก
• เริ่่�มรัักษาไก่่เร็็วเกิินไปก่่อนที่่�จะเกิิดภููมิิคุ้้�มกััน (น้้อยกว่่า 2 สััปดาห์์)
• ใช้้ยาที่่�มีีขนาดยาสููงนานกว่่า 2 วัันเพื่่�อทำำ�ลายเชื้�อ้ บิิดในวงจร ส่่งผลให้้ภูมิู ิคุ้้�มกัันต่ำำ��
ยาแอมโพรเลีียม (Amprolium) และโทลทราซููริิล (Toltrazuril) เป็็นยาที่่�ใช้้ยัับยั้้�งการระบาดของโรคบิิดที่่�แสดงอาการชััดเจน และที่่ผ่� ่านมาก็็เคยมีีการใช้้ยาในกลุ่่�มซััลฟา
(sulfa medications) สำำ�หรัับรัักษาโรคบิิดด้้วยเช่่นกััน
อย่่างไรก็็ดีี การใช้้ยาต้้านเชื้�อ้ บิิดหรืือผลิิตภััณฑ์์จากสมุุนไพรบางชนิิดอาจขััดขวางการตอบสนองต่่อวััคซีีนหรืือการเกิิดวงจรซ้ำำ��ของโอโอซิิสต์์ได้้ ด้้วยเหตุุนี้้� การใช้้ยาหรืือผลิิตภััณฑ์์
ดัังกล่่าวใน “โปรแกรม Bio-shuttle” หรืือโปรแกรมทำำ�วััคซีีนควบคู่่�กัับการใช้้สมุุนไพร จึึงต้้องได้้รัับการจััดการและตรวจสอบอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการรัับวััคซีีนแล้้วไม่่ได้้ผล
ทั้้�งนี้้� การขอคำำ�ปรึึกษาและปฏิิบััติิตามคำำ�แนะของผู้้�ผลิิตวััคซีีนก็็เป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง
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สรุุปข้้อมููลจาก Aviagen - การควบคุุมโรคบิิดในพ่่อแม่่พัันธุ์์�ไก่่เนื้้�อ
สรุุปประเด็็นสำำ�คััญ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เก็็บวััคซีีนในตู้้�เย็็น (ห้้ามเก็็บในช่่องแช่่แข็็งโดยเด็็ดขาด) และตรวจสอบวัันหมดอายุุอย่่างถี่่�ถ้้วน
ให้้วััคซีีนในลัักษณะที่่�เอื้้�อให้้ลููกไก่่ได้้รัับโอโอซิิสต์์ของเชื้้�อเป็็นเท่่าๆ กัันทุุกตััว ควรให้้วััคซีีนในโรงฟััก ให้้ลูกู ไก่่ตััวแห้้ง และหลีีกเลี่่ย� งการใช้้ความเร็็วลมสููงหรืือลมโกรก
จััดระยะเวลาและความเข้้มแสงในระดัับที่่�เพีียงพอให้้แก่่ไก่่หลัังจากที่่�ให้้วััคซีีนในโรงฟััก เพื่่�อให้้ไก่่ได้้ไซ้้ขน
วิิธีีการกกไก่่อย่่างถููกต้้อง (อุุณหภููมิิของสภาพแวดล้้อมและความชื้�น้ สััมพััทธ์์) พร้้อมทั้้�งการจััดการความหนาแน่่นของฝููงไก่่อย่่างเหมาะสมในช่่วงที่่�ลููกไก่่อายุุ 3-4 สััปดาห์์
จะทำำ�ให้้การเกิิดวงจรซ้ำำ��ของโอโอซิิสต์ดำ์ ำ�เนิินไปอย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็นผลให้้สามารถสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่สมบู
� ูรณ์์ได้้ตั้้�งแต่่ระยะแรก
กรณีีที่่�สภาวะต่่างๆ ไม่่เหมาะสม อาจจำำ�เป็็นต้้องให้้วััคซีีนซ้ำำ��แก่่ไก่่ในฟาร์์ม
ควรประเมิินไก่่ในฟาร์์มในช่่วง 7-28 วััน เพื่่�อระบุุหรืือสัังเกตปฏิิกิริิ ิยาหลัังได้้รัับวััคซีีน แล้้วปรัับเปลี่่�ยนโปรแกรมการจััดการและการกกไก่่
ช่่วงที่่�ให้้วััคซีีนป้้องกัันโรคบิิด ไม่่แนะนำำ�ให้้ใช้้ยาต้้านเชื้้�อบิิดหรืือผลิิตภััณฑ์์ใดๆ ที่่�มีีฤทธิ์์�ต้า้ นเชื้้�อบิิด โดยเฉพาะขณะที่่�ไก่่มีีอายุุได้้ 3-4 สััปดาห์์ เพราะจะทำำ�ให้้ขััดขวาง
การดำำ�เนิินวงจรของเชื้�อ้ บิิดและการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันระยะแรก
ระมััดระวัังคุุณสมบััติต้ิ ้านเชื้้�อบิิดของสารเสริิมในอาหารที่่�ใช้้สำำ�หรัับโปรแกรมการผลิิตแบบปลอดสารปฏิิชีีวนะ (ABF)
หากจำำ�เป็็นต้้องปรึึกษาเกี่่�ยวกัับการรัักษา ให้้ติิดต่่อสััตวแพทย์์ทุุกครั้้�ง
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