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บทนำา

โรคบิิดเป็็นโรคเยื่่�อบุิลำำ�ไส้้ท่ี่�เกิิดจ�กิกิ�รท่ี่�ป็รสิ้ตโป็รโตซััวในส้กุิลำ อัย์เมิอเรีย์ (Eimeria) ท่ี่�แบ่ิงตัวได้ที่ว่คูณบุิกิรุกิเข้้�ไป็ยื่ังเซัลำล์ำเยื่่�อเม่ือกิข้องลำำ�ไส้้ เช่ื้�อป็รสิ้ตท่ี่�บุิกิรุกิเข้้�ไป็น่� 
ไม่ืเพ่ียื่งขั้ดข้ว�งกิ�รกิินอ�ห�รแลำะกิระบิวนกิ�รยื่่อยื่อ�ห�รซ่ั�งส่้งผลำต่อกิ�รดูดซ่ัมืส้�รอ�ห�รเท่ี่�นั�น แต่ยื่ังส้�มื�รถที่ำ�ให้ลำำ�ไส้้อักิเส้บิอันจะที่ำ�ให้ไก่ิม่ือ�กิ�รข้�ดนำ�� เส่้ยื่เล่ำอด 
ผิวหนังซ่ัด แลำะไวต่อกิ�รติดเช่ื้�อแบิคท่ี่เร่ยื่แที่รกิซ้ัอนท่ี่�ก่ิอให้เกิิดโรคอยื่่�งเช่ื้นโรคลำำ�ไส้้อักิเส้บิชื้นิดเน่�อต�ยื่ (necrotic enteritis) แลำะโรคกิระดูกิอักิเส้บิ (osteomyelitis) ยื่ิ�งข่้�น  

เช่ื้�อบิิด (coccidia) ส้�มื�รถพีบิได้บ่ิอยื่ในโรงเร่อนสั้ตว์ปี็กิท่ี่�เล่ำ�ยื่งไก่ิแที่บิทุี่กิแห่ง แม้ืว่�โดยื่ป็กิติโรคน่�จะเป็็นโรคท่ี่�เกิิดในไก่ิท่ี่�ยื่ังเล็ำกิ แต่ไก่ิโตท่ี่�ยื่ังไม่ืเคยื่ได้รับิเช่ื้�อแลำะไม่ืม่ืภููมิืคุ้มืกัิน
มื�ก่ิอนก็ิส้�มื�รถติดเช่ื้�อบิิดได้ง่�ยื่ 

เม่ื�อก่ิอนน่�กิ�รป้็องกัินโรคบิิดแบิบิแส้ดงอ�กิ�รในไก่ิเน่�อพ่ีอแม่ืพัีนธ์ุุ์ใช้ื้วิธุ่์ผส้มืยื่�ต้�นเช่ื้�อบิิด (กิลุ่ำมื ionophore แลำะ non-ionophore [NIA]) ลำงในอ�ห�รไก่ิ แต่หลัำงจ�กิท่ี่�ม่ืกิ�ร
ใช้ื้วัคซ่ันป้็องกัินโรคบิิดในเชิื้งพี�ณิชื้ยื่์ทัี่�วโลำกิในช่ื้วงป็ลำ�ยื่ที่ศวรรษ 80 ถ่งช่ื้วงต้นที่ศวรรษ 90 ก็ิที่ำ�ให้วิธุ่์จัดกิ�รโรคบิิดในไก่ิท่ี่�ม่ืช่ื้วงกิ�รเล่ำ�ยื่งยื่�วน�นเป็ล่ำ�ยื่นแป็ลำงไป็เป็็นอันมื�กิ 
ปั็จจุบัินไก่ิพ่ีอแม่ืพัีนธ์ุุ์ป็ระมื�ณ 60-70% จะได้รับิวัคซ่ันตั�งแต่ในโรงฟัักิ แลำะกิ�รใช้ื้วัคซ่ันป้็องกัินโรคบิิดก็ิเป็็นวิธุ่์ท่ี่�นิยื่มืใช้ื้กัินเป็็นป็กิติเส้มือ วัคซ่ันจะม่ืป็ระสิ้ที่ธิุ์ภู�พีต่อเม่ื�อได้รับิ
กิ�รจัดกิ�รแลำะใช้ื้อย่ื่�งถูกิต้อง ตลำอดจนป็ฏิิบัิติต�มืวิธุ่์กิ�รกิกิไก่ิท่ี่�เหมื�ะส้มื เพ่ี�อให้กิ�รเกิิดวงจรเช่ื้�อบิิดในฝููงไก่ิเป็็นไป็อยื่่�งส้มืำ��เส้มือ ทัี่�งน่� เป้็�หมื�ยื่กิ�รใช้ื้วัคซ่ันเช่ื้�อบิิดค่อ 
เพ่ี�อให้ลูำกิไก่ิส้ร้�งภููมิืคุ้มืกัินแต่เนิ�นๆ โดยื่เกิิดคว�มืเส่้ยื่ห�ยื่ต่อลำำ�ไส้้น้อยื่ท่ี่�สุ้ด 

ภููมิคุ้มกันระยะแรก

เม่ื�อใช้ื้วัคซ่ันป้็องกัินโรคบิิด กิ�รส้ร้�งภููมิืคุ้มืกัินระยื่ะแรกิ (ภู�ยื่ในช่ื้วงท่ี่�ลูำกิไก่ิม่ือ�ยืุ่ 3-4 สั้ป็ด�ห์) เป็็นสิ้�งส้ำ�คัญต่อกิ�รเกิิดภููมิืคุ้มืโรคในระยื่ะยื่�วท่ี่�คงอยืู่่ได้น�นตลำอดช่ื้วิต  
กิ�รให้วัคซ่ันในโรงฟัักิเป็็นวิธุ่์แบิบิรับิเช่ื้�อท่ี่�ม่ืกิ�รควบิคุมื แลำะกิ�รส้ร้�งภููมิืคุ้มืกัินต่อเช่ื้�อบิิดจำ�เป็็นต้องส้ร้�งวงจรเช่ื้�อซัำ��ติดต่อกัินหลำ�ยื่รอบิ หร่อกิระจ�ยื่เช่ื้�อในไก่ิท่ี่�เล่ำ�ยื่งภู�ยื่ใต้
ส้ภู�พีแวดล้ำอมืกิ�รเล่ำ�ยื่งจริง  

ไก่ิจะได้รับิเช่ื้�อบิิดครั�งแรกิข้ณะท่ี่�ให้วัคซ่ัน โดยื่ป็กิติแล้ำวกิ�รให้วัคซ่ันน่�จะที่ำ�ตั�งแต่ในโรงฟัักิ แลำะจ�กินั�นจะป็ล่ำอยื่ให้เกิิดวงจรเช่ื้�อต่อไป็ข้ณะท่ี่�เล่ำ�ยื่งในฟั�ร์มื (กิ�รรับิเช่ื้�อแลำะ 
ส้ร้�งวงจรเช่ื้�อต่อ) 

วงจรเช่ื้�อบิิดแต่ลำะรอบิจะเกิิดข่้�นเม่ื�อไก่ิกิินโอโอซิัส้ต์ในระยื่ะติดต่อ (sporulated oocysts) เข้้�ไป็ ต่อมื�เช่ื้�อป็รสิ้ตจะบุิกิรุกิเข้้�ไป็ในเซัลำล์ำลำำ�ไส้้แล้ำวแบ่ิงตัวหลำ�ยื่ครั�ง โดยื่วงจร
จะสิ้�นสุ้ดลำงเม่ื�อโอโอซิัส้ต์ท่ี่�ไม่ือยืู่่ในระยื่ะก่ิอโรค (unsporulated oocysts) ถูกิขั้บิออกิมื�กัิบิมูืลำไก่ิ จ�กินั�น ห�กิวัส้ดุรองพ่ี�นอยืู่่ในส้ภู�วะเหมื�ะส้มื (ออกิซิัเจน อุณหภููมิื แลำะ
คว�มืช่ื้�น) โอโอซิัส้ต์ในระยื่ะติดต่อท่ี่�อยืู่ต่�มืวัส้ดุรองพ่ี�นก็ิจะส้�มื�รถก่ิอให้เกิิดวงจรข้องเช่ื้�อซัำ��อ่กิได้ 
 
ชี้ววิทยาและวงจรชี้วิต

เช่ื้�อบิิดในไก่ิม่ืวงจรช่ื้วิตท่ี่�ม่ืลัำกิษณะเฉพี�ะ (รูปที� 1) ไก่ิท่ี่�ยื่ังไม่ืเคยื่รับิเช่ื้�อมื�ก่ิอนส้�มื�รถที่ำ�ให้ติดเช่ื้�อได้โดยื่ให้กิินโอโอซิัส้ต์ในระยื่ะติดต่อ (แพีร่เช่ื้�อได้) จ�กิวัคซ่ันหร่อต�มื 
วัส้ดุรองพ่ี�นเพ่ี�อเริ�มืต้นวงจรเช่ื้�อ วงจรเช่ื้�อป็ระกิอบิด้วยื่ 2 ระยื่ะด้วยื่กัิน ซ่ั�งระยื่ะแรกิ เกิิดในตัวไก่ิ (แบ่ิงตัวโดยื่ไม่ือ�ศัยื่เพีศแลำะส่้บิพัีนธ์ุุ์แบิบิอ�ศัยื่เพีศ) โดยื่กิินเวลำ�ป็ระมื�ณ  
5-7 วัน ส่้วนระยื่ะท่ี่� 2 เกิิดในส้ภู�พีแวดล้ำอมื/วัส้ดุรองพ่ี�น (ระยื่ะเจริญในสิ้�งแวดล้ำอมื (sporogony)) โดยื่กิินเวลำ�ป็ระมื�ณ 1-2 วัน ซ่ั�งระยื่ะน่�เองเป็็นระยื่ะท่ี่�ที่ำ�ให้โอโอซิัส้ต์
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ส้�มื�รถก่ิอโรคได้ โอโอซิัส้ต์ในระยื่ะติดต่อม่ืส้ป็อโรซิัส้ต์ (sporocyst) 4 ตัว แต่ลำะตัวม่ืส้ป็อโรซัอยื่ต์ (sporozoite) อ่กิ 2 ตัว หลัำงจ�กิท่ี่�ไก่ิกิินโอโอซิัส้ต์เข้้�ไป็ กิ�รบิดย่ื่อยื่อ�ห�ร
ข้องกิระเพี�ะบิดจะยื่่อยื่ผนังข้องโอโอซิัส้ต์จนแตกิออกิ ที่ำ�ให้ป็ล่ำอยื่ส้ป็อโรซิัส้ต์ออกิมื� (กิระบิวนกิ�รแตกิตัว (excystation)) จ�กินั�นเอนไซัม์ืข้องตับิอ่อนในลำำ�ไส้้เล็ำกิจะยื่่อยื่ 
ส้ป็อโรซัอยื่ต์ออกิมื�จ�กิส้ป็อโรซิัส้ต์ ซ่ั�งจะก่ิอโรคท่ี่�เซัลำล์ำเยื่่�อบุิผนังลำำ�ไส้้ แลำะเริ�มืวงจรเช่ื้�อในลำำ�ไส้้ข้องไก่ิ 

รูปที� 1. วงจรช่ื้วิตข้องเช่ื้�อบิิด 

 

โอโอซิัส้ต์ท่ี่�ยื่ังเจริญไม่ืเต็มืท่ี่�แลำะถูกิขั้บิออกิจ�กิตัวไก่ิลำงในวัส้ดุรองพ่ี�นจะยื่ังเป็็นระยื่ะท่ี่�ไม่ืส้�มื�รถก่ิอโรคจนกิว่�วัส้ดุรองพ่ี�นจะอยืู่่ในส้ภู�วะจำ�เพี�ะท่ี่�ที่ำ�ให้โอโอซิัส้ต์ส้�มื�รถ 
แบ่ิงตัวส้ร้�งส้ป็อร์ได้ โดยื่ส้ภู�วะดังกิล่ำ�วป็ระกิอบิด้วยื่ 

• ออกิซิัเจน 

• คว�มืช่ื้�นข้องวัส้ดุรองพ่ี�นท่ี่� 25-35%

• อุณหภููมิืวัส้ดุรองพ่ี�นท่ี่� 26-30 องศ�เซัลำเซ่ัยื่ส้ (79-86 องศ�ฟั�เรนไฮต์)

ระยะเจริญในสิ่งแวดลอม (1-2 วัน)
•  การแบงตัวสรางสปอรตองใชออกซิเจน
•  ความชื้นของวัสดุรองพื้น 25-35%
•  อุณหภูมิของวัสดุรองพื้น 
 26-30 องศาเซลเซียส 
 (79-86 องศาฟาเรนไฮต)

โอโอซิสต
ที่ลูกไกกินเขาไป (จากวัคซีนหรือวัสดุรองพื้น)

การแตกตัว
กระเพาะบดยอยสปอโรซิสตออกมา

สปอโรซิสตหลุดออกมา

สปอโรซิสตปลอยสปอโรซอยต

ระยะเชื้อเจริญซ้ำ
แบบไมอาศัยเพศ (2-4 วงจร)

โอโอซิสตในมูลไก/
วัสดุรองพื้น

โอโอซิสตที่ไมอยูใน
ระยะกอโรค 
(ไมแพรเชื้อ)

โอโอซิสตใน
ระยะติดตอ 
(แพรเชื้อได)

ในสภาพแวดลอม/วัสดุรองพื้น

ลำไสของลูกไก

เมอโรซอยด
ที่ออกมาจาก
ชิซอนต

ชิซอนต

สืบพันธุแบบอาศัยเพศ 

เซลลตัวผูและเซลลตัวเมีย

พัฒนาไปเปน

โอโอซิสต
เซลลตัวเมีย

ระยะผสมพันธุ

เซลลตัวผู

ระยะผสมพันธุ

โทรโฟซอยต สปอโรซอยต
เขาไปฝงตัวใน
เซลลลำไส
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ทัี่�งน่� สิ้�งส้ำ�คัญท่ี่�ต้องคำ�น่งถ่งอยืู่่เส้มือก็ิค่อ ต้องให้เกิิดวงจรเช่ื้�อบิิดในตัวไก่ิ 3-4 รอบิติดต่อกัินจ่งจะส้ร้�งภููมิืคุ้มืกัินท่ี่�ส้มืบูิรณ์ได้ ระยื่ะเวลำ�ต่อรอบิแลำะจำ�นวนรอบิท่ี่�เหมื�ะส้มื 

ข่้�นอยืู่่กัิบิชื้นิดข้องเช่ื้�อในส้กุิลำ อัย์เมิอเรีย์ ท่ี่�ที่ำ�ให้ไก่ิเป็็นโรค โดยื่ทัี่�วไป็ชื้นิดข้องเช่ื้�อในส้กุิลำ อัย์เมิอเรีย์ จะม่ืวงจรช่ื้วิต 5-7 วัน 

การวินิจฉััยโรค

ชื้นิดเช่ื้�อบิิดในส้กุิลำ อัย์เมิอเรีย์ ซ่ั�งก่ิอให้เกิิดโรคบิิดในไก่ิเท่ี่�ท่ี่�รู้จักิม่ือยืู่่ 7 ชื้นิดด้วยื่กัิน เช่ื้�อบิิดทัี่�ง 7 ชื้นิดน่�ม่ืคว�มืจำ�เพี�ะเจ�ะจงต่อสั้ตว์ท่ี่�ติดเช่ื้�อ (host-specific) กิล่ำ�วค่อ  
จะก่ิอโรคเฉพี�ะในไก่ิ แต่ไม่ืที่ำ�ให้สั้ตว์ปี็กิชื้นิดอ่�นเป็็นโรค กิ�รวินิจฉัยื่โรคส้�มื�รถที่ำ�ได้โดยื่ใช้ื้วิธุ่์ต่อไป็น่� 

• ตรวจส้อบิตำ�แหน่งแลำะป็ระเภูที่รอยื่โรคท่ี่�มืองเห็นด้วยื่ต�เป็ล่ำ�ในลำำ�ไส้้ ส่้วนใหญ่แล้ำวตำ�แหน่งแลำะรอยื่โรคข้องเช่ื้�อป็รสิ้ตในลำำ�ไส้้ช่ื้วยื่ให้วินิจฉัยื่คร่�วๆ ในเบ่ิ�องต้นได้ว่�เช่ื้�อบิิด

ในส้กุิลำ อัย์เมิอเรีย์ ชื้นิดใดท่ี่�ที่ำ�ให้ไก่ิเป็็นโรค 

• ขู้ดเน่�อเยื่่�อในลำำ�ไส้้แล้ำวนำ�ไป็ส่้องตรวจด้วยื่กิล้ำองจุลำที่รรศน์เพ่ี�อระบุิชื้นิดเช่ื้�อบิิดในส้กุิลำ อัย์เมิอเรีย์ จ�กิข้น�ดแลำะรูป็ที่รงข้องโอโอซิัส้ต์แลำะชิื้ซัอนต์ (schizont) ซ่ั�งโอโอซิัส้ต์

ข้อง อัย์เมิอเรีย์ แม็ิกซิิมิา (E. maxima) ม่ืข้น�ดค่อนข้้�งใหญ่เม่ื�อเท่ี่ยื่บิกัิบิชื้นิดอ่�น

• เก็ิบิแลำะคงส้ภู�พีตัวอยื่่�งเน่�อเยื่่�อลำำ�ไส้้ไว้ในภู�ชื้นะท่ี่�ม่ืนำ��ยื่�ฟัอร์มื�ลิำนบัิฟัเฟัอร์ (buffered formalin solution) เพ่ี�อนำ�ไป็ตรวจวินิจฉัยื่ที่�งจุลำพียื่�ธิุ์วิที่ยื่�

• ใช้ื้เที่คโนโลำยื่่ที่�ง DNA ซ่ั�งรวมืถ่ง PCR แลำะกิ�รตรวจห�ลำำ�ดับิเบิส้ (sequencing) เพ่ี�อให้ที่ร�บิชื้นิดข้องเช่ื้�อทุี่กิชื้นิดท่ี่�ที่ำ�ให้ไก่ิป่็วยื่

ต�ร�งต่อไป็น่�แส้ดงชื้นิดเช่ื้�อบิิดในส้กุิลำ อัย์เมิอเรีย์ ท่ี่�พีบิในไก่ิเน่�อพ่ีอแม่ืพัีนธ์ุุ์บ่ิอยื่ท่ี่�สุ้ด รวมืถ่งระยื่ะฟัักิตัว (เวลำ�นับิจ�กิท่ี่�ได้รับิเช่ื้�อจนถ่งเม่ื�อขั้บิโอโอซิัส้ต์ครั�งแรกิ) ข้องเช่ื้�อ 
แต่ลำะชื้นิด

ตารางที� 1. เช่ื้�อบิิดท่ี่�พีบิในไก่ิเน่�อพ่ีอแม่ืพัีนธ์ุุ์บ่ิอยื่ท่ี่�สุ้ด 5 ชื้นิด แลำะระยื่ะฟัักิตัวข้องเช่ื้�อแต่ลำะชื้นิด 

ชนิิดเช้�อบิิดในิสกุุลอัยเมอเรีีย ตำำ�แหน่ิงลำ�ไส้ทีี่�พบิกุ�รีกุ่อโรีค รีะยะฟัักุตัำว (ชั�วโมง)

E. acervulina ลำำ�ไส้้เล็ำกิส่้วนต้น 97

E. necatrix ลำำ�ไส้้เล็ำกิส่้วนกิลำ�งแลำะส่้วนป็ลำ�ยื่ 138

E. maxima ลำำ�ไส้้เล็ำกิส่้วนกิลำ�งแลำะส่้วนป็ลำ�ยื่ 121

E. brunetti ลำำ�ไส้้เล็ำกิส่้วนป็ลำ�ยื่จนถ่งส่้วนท่ี่�ลำำ�ไส้้เล็ำกิ 

ต่อกัิบิลำำ�ไส้้ใหญ่

120

E. tenella ไส้้ตัน 115
 

วัคซีีน การให้้วัคซีีน และผลของวัคซีีน

ม่ืวัคซ่ันเชิื้งพี�ณิชื้ยื่์ต่�งๆ ท่ี่�ส้�มื�รถนำ�มื�ใช้ื้กัิบิไก่ิเน่�อพ่ีอแม่ืพัีนธ์ุุ์ได้ วัคซ่ันส่้วนใหญ่ผลิำตโดยื่กิ�รแยื่กิโอโอซิัส้ต์ในระยื่ะติดต่อ (เช่ื้�อเป็็น) แข้วนลำอยื่ในข้องเหลำว คว�มืแตกิต่�ง 
ข้องวัคซ่ันจะอยืู่ท่่ี่�ชื้นิดข้องเช่ื้�อบิิด ป็ริมื�ณโอโอซิัส้ต์ แลำะศักิยื่ภู�พีก่ิอโรคต�มืส้�ยื่พัีนธ์ุุ์ วัคซ่ันป้็องกัินโรคบิิดยื่ังส้�มื�รถผลิำตได้จ�กิส้�ยื่พัีนธ์ุุ์เช่ื้�อท่ี่�ไม่ืผ่�นกิ�รที่ำ�ให้อ่อนฤที่ธิุ์�  
(non-attenuated) หร่อจ�กิส้�ยื่พัีนธ์ุุ์เช่ื้�อคัดเล่ำอกิซ่ั�งม่ืวงจรช่ื้วิตสั้�นกิว่�ป็กิติ (ชื้นิดเช่ื้�ออ่อนแรง (attenuated)) ส้�ยื่พัีนธ์ุุ์เช่ื้�อท่ี่�ม่ืวงจรช่ื้วิตสั้�นกิว่�ป็กิติจะดำ�เนินวงจรเร็วแลำะ 
ม่ืจุลิำนที่ร่ยื่์ก่ิอโรคน้อยื่กิว่� ทัี่�งยื่ังแบ่ิงตัวน้อยื่กิว่�ส้�ยื่พัีนธ์ุุ์ท่ี่�ไม่ืผ่�นกิ�รที่ำ�ให้อ่อนฤที่ธิุ์�

วัคซ่ันเชิื้งพี�ณิชื้ยื่์ส่้วนใหญ่ท่ี่�ใช้ื้ส้ำ�หรับิไก่ิรุ่นตัวเม่ืยื่จ�กิไก่ิเน่�อพ่ีอแม่ืพัีนธ์ุุ์จะใช้ื้เช่ื้�อบิิดชื้นิด อัย์เมิอเรีย์ อะเซิอร์วูลินา (E. acervulina), อัย์เมิอเรีย์ เทเนลลา (E. tenella),  

อัย์เมิอเรีย์ เนคาทริกซ์ิ  (E. necatrix), อัย์เมิอเรีย์ แม็ิกซิิมิา (E. maxima), อัย์มิอเรีย์ ไมิทิสั (E. mitis) แลำะ อัย์มิอเรีย์ พรีคอกซ์ิ (E. praecox) หร่อใช้ื้เช่ื้�อชื้นิดท่ี่�เล่ำอกิมื�กิกิว่�
ชื้นิดเด่ยื่วรวมืกัิน 

วิธุ่์ให้วัคซ่ันป้็องกัินโรคบิิดชื้นิดเช่ื้�อเป็็นแก่ิไก่ิรุ่นส้�มื�รถที่ำ�ได้หลำ�ยื่วิธุ่์ โดยื่อ�จผส้มืวัคซ่ันลำงในอ�ห�รหร่อนำ��ในช่ื้วงท่ี่�ไก่ิม่ือ�ยืุ่ 1 สั้ป็ด�ห์ ส้ำ�หรับิกิ�รให้วัคซ่ันในโรงฟัักิ  
ส้�มื�รถให้วัคซ่ันด้วยื่วิธุ่์พ่ีนเป็็นลำะอองหยื่�บิ (coarse spray) ให้เป็็นรูป็แบิบิเจลำก้ิอน (gel pucks) หร่อด้วยื่วิธุ่์ฉ่ดเข้้�ไข่้ฟัักิ ( In ovo) ปั็จจุบัินวัคซ่ันป้็องกัินโรคบิิดส้ำ�หรับิ 
ไก่ิเน่�อพ่ีอแม่ืพัีนธ์ุุ์ส่้วนใหญ่จะให้ในโรงฟัักิ โดยื่ใช้ื้วิธุ่์พ่ีนวัคซ่ันเป็็นลำะอองฝูอยื่ในตู้พ่ีนหร่อพ่ีนเจลำ แลำะในบิ�งกิรณ่จะม่ืกิ�รให้วัคซ่ันซัำ��แก่ิลูำกิไก่ิในฟั�ร์มืด้วยื่ 

ลำไสเล็กสวนกลาง

ลำไสเล็กสวนปลาย

ไสตรง

ไสตัน

ลำไสเล็กสวนตน
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ห�กิลำำ�ไส้้ข้องลูำกิไก่ิม่ืสุ้ข้ภู�พีด่แลำะได้รับิวัคซ่ันมื�กิพีอ โอโอซิัส้ต์ในระยื่ะติดต่อจ�กิวัคซ่ันเช่ื้�อเป็็นก็ิน่�จะเพิี�มืจำ�นวนหลัำงจ�กิท่ี่�ลูำกิไก่ิกิินเข้้�ไป็ไม่ืน�น ช่ื้วงท่ี่�เป็ล่ำ�ยื่นจ�กิวงจรท่ี่� 1  
เป็็นวงจรท่ี่� 2 เป็็นช่ื้วงท่ี่�ส้ำ�คัญอยื่่�งยื่ิ�ง แลำะต้องเกิิดข่้�นข้ณะท่ี่�ไก่ิอยืู่ใ่นฟั�ร์มื (รูปที� 2) 

โอโอซิัส้ต์รุ่นถัดไป็ท่ี่�ขั้บิออกิมื�จ�กิลูำกิไก่ิท่ี่�ได้รับิวัคซ่ันแล้ำวต้องแบ่ิงตัวส้ร้�งส้ป็อร์ก่ิอนท่ี่�ลูำกิไก่ิจะกิินเข้้�ไป็อ่กิครั�ง จ�กินั�นเพิี�มืจำ�นวนเข้้�สู่้วงจรท่ี่� 2 (กิ�รแบ่ิงตัวส้ร้�งส้ป็อร์น่�ต้อง
อ�ศัยื่ส้ภู�วะแวดล้ำอมืท่ี่�เหมื�ะส้มืเป็็นอยื่่�งมื�กิ) หลัำงจ�กิท่ี่�เกิิดวงจรรอบิท่ี่� 3 แลำะ 4 ติดต่อกัินแล้ำว ไก่ิจะม่ืภููมิืคุ้มืกัินท่ี่�ส้มืบูิรณ์แลำะม่ืภููมิืคุ้มืโรคต่อโรคบิิดในอน�คต ฟั�ร์มืบิ�งแห่ง
ให้วัคซ่ันซัำ��แก่ิไก่ิในฟั�ร์มืเพ่ี�อให้เกิิดคว�มืครอบิคลุำมืข้องวัคซ่ันอยื่่�งเพ่ียื่งพีอแลำะส้มืำ��เส้มือ ตลำอดจนเกิิดวงจรโอโอซิัส้ต์ตั�งแต่ระยื่ะเริ�มืแรกิ กิ�รให้วัคซ่ันซัำ��ส้�มื�รถที่ำ�ได้โดยื่ใช้ื้วิธุ่์
พ่ีนเป็็นลำะอองหยื่�บิ ผส้มืในนำ��หร่ออ�ห�ร หร่อใช้ื้หลำอดป้็อนที่�งป็�กิ

รูปที� 2 กิ�รเกิิดวงจรซัำ��ข้องวัคซ่ันเช่ื้�อบิิดส้กุิลำ อัย์เมิอเรีย์ ในลูำกิไก่ิหลัำงจ�กิท่ี่�ได้รับิวัคซ่ันตั�งแต่ระยื่ะเริ�มืแรกิ 

กิ�รส้ร้�งภููมิืคุ้มืกัินข่้�นอยืู่่กัิบิกิ�รเกิิดวงจรเช่ื้�อบิิดตั�งแต่ระยื่ะเริ�มืแรกิ นอกิจ�กิต้องให้วัคซ่ันอยื่่�งด่ตั�งแต่เริ�มืเล่ำ�ยื่งแล้ำว กิ�รจัดให้ไก่ิอยืู่ใ่นส้ภู�พีแวดล้ำอมืท่ี่�เหมื�ะส้มืก็ิเป็็นสิ้�งท่ี่�ส้ำ�คัญ
เช่ื้นกัิน เพ่ี�อให้เกิิดวงจรเช่ื้�ออยื่่�งถูกิต้องตั�งแต่วันแรกิ (ส้ภู�วะกิ�รกิกิไก่ิท่ี่�เหมื�ะส้มืจะช่ื้วยื่ให้ลำำ�ไส้้ข้องไก่ิพัีฒน�ได้ส้มืบูิรณ์)  

ห�กิกิระบิวนกิ�รเป็ล่ำ�ยื่นผ่�นจ�กิวงจรท่ี่� 1 ไป็เป็็นวงจรท่ี่� 2 ข้�ดระยื่ะ จะเป็็นผลำให้ไก่ิบิ�งส่้วนเริ�มืส้ร้�งภููมิืคุ้มืกัิน แต่ข้ณะเด่ยื่วกัินไก่ิตัวท่ี่�เหล่ำอก็ิอ�จไม่ืได้รับิเช่ื้�อบิิดเลำยื่ ภููมิืคุ้มืกัิน
ท่ี่�ไม่ืส้มืำ��เส้มือจะยื่ิ�งเพิี�มืคว�มืเส่้�ยื่งท่ี่�โรคบิิดจะแพีร่ระบิ�ด เน่�องจ�กิโอโอซิัส้ต์ป็ริมื�ณมื�กิที่ำ�ให้ฝููงลูำกิไก่ิท่ี่�ยื่ังไม่ืเคยื่ได้รับิเช่ื้�อป่็วยื่เป็็นโรคได้ กิ�รระบิ�ดข้องโรคก่ิอให้เกิิดผลำกิระที่บิ
ต�มืมื�อยื่่�งมื�กิ เพีร�ะอ�จต้องใช้ื้ยื่�ต้�นเช่ื้�อบิิดในกิ�รรักิษ� อ่กิทัี่�งป็ระสิ้ที่ธิุ์ภู�พีแลำะส้วัส้ดิภู�พีข้องไก่ิก็ิได้รับิผลำกิระที่บิ ซ่ั�งไม่ืว่�อยื่่�งไรก็ิที่ำ�ให้เกิิดกิ�รสู้ญเส่้ยื่ที่�งกิ�รเงิน 

วง
จร

ที่ 
1  
  

0 -
 7 

วัน
วงจรท่ี 2    8 - 14 วัน

วงจ
รที่ 

3  
  1

5 
- 2

1 
วันวงจรที่ 4    22 - 28 วัน

การ
เป

ล ี ่ย
นผ

านครั ้งแรกสำคัญมาก!

วัคซีน



5

สรุุปข้้อมููลจาก Aviagen - การุควบคุมูโรุคบิดในพ่่อแมู่พั่นธุุ์�ไก่เน้�อ

กิ�รส้ร้�งวงจรเช่ื้�ออย่ื่�งถูกิต้องจะช่ื้วยื่ส้ร้�งภููมิืคุ้มืกัินโรคให้แก่ิไก่ิอันจะส่้งผลำดังต่อไป็น่� 

• ลำำ�ไส้้ม่ืคว�มืส้มืบูิรณ์ข่้�น

• กิ�รให้อ�ห�รแลำะป็ระสิ้ที่ธิุ์ภู�พีกิ�รใช้ื้อ�ห�ร (feed efficiency) เท่ี่�กัินทัี่�วถ่ง

• นำ��หนักิตัวท่ี่�เพิี�มืข่้�นส้มืำ��เส้มือ

• สุ้ข้ภู�พีไก่ิแข็้งแรงแลำะเพิี�มือัตร�กิ�รเล่ำ�ยื่งรอดข้องฝููง (flock livability) 

ปัจจัยที�มีผลต่อการตอบสนองต่อวัคซีีนในระห้ว่างเลี�ยง 

ปั็จจัยื่ท่ี่�แส้ดงต่อไป็น่�ไม่ืว่�จะปั็จจัยื่เด่ยื่วหร่อหลำ�ยื่ปั็จจัยื่รวมืกัินก็ิต�มื ล้ำวนม่ืผลำต่อกิ�รจัดโป็รแกิรมืกิ�รให้วัคซ่ันป้็องกัินโรคบิิดท่ี่�ม่ืป็ระสิ้ที่ธิุ์ภู�พี ส้ถ�นท่ี่�ท่ี่�เหมื�ะแก่ิกิ�รให้วัคซ่ัน
ป้็องกัินโรคบิิดท่ี่�สุ้ดค่อในโรงฟัักิ เพีร�ะม่ืส้ภู�วะท่ี่�เหมื�ะส้ำ�หรับิกิ�รให้วัคซ่ันคร�วลำะมื�กิๆ แลำะม่ืระบิบิควบิคุมืกิ�รเตร่ยื่มืวัคซ่ันรวมืถ่งขั้�นตอนกิ�รผส้มืท่ี่�ด่กิว่�

การจัดการ จัดเก็บ และให้้วัคซีีน

• ห้�มืเก็ิบิวัคซ่ันป้็องกัินโรคบิิดในช่ื้องแช่ื้แข็้งโดยื่เด็ดข้�ด เพีร�ะในวัคซ่ันม่ืโอโอซิัส้ต์ข้องเช่ื้�อเป็็น

• ผส้มืวัคซ่ันกัิบินำ��ยื่�ที่ำ�ลำะลำ�ยื่ต�มืคำ�แนะนำ�ข้องผู้ผลิำต

• กิระจ�ยื่วัคซ่ันให้ส้มืำ��เส้มือโดยื่ใช้ื้วิธุ่์พ่ีนวัคซ่ันเป็็นลำะอองฝูอยื่ในตู้พ่ีนหร่อพ่ีนเจลำ ท่ี่�ส้ำ�คัญท่ี่�สุ้ดค่อ ต้องให้วัคซ่ันในลัำกิษณะท่ี่�เอ่�อให้ลูำกิไก่ิได้รับิโอโอซิัส้ต์ข้องเช่ื้�อเป็็นเท่ี่�ๆ กัิน 

ทุี่กิตัว (ห�กิจำ�เป็็น ให้ยื่้อมืส่้วัคซ่ัน)

• จัดระยื่ะเวลำ�แลำะคว�มืเข้้มืแส้งในระดับิท่ี่�เพ่ียื่งพีอให้แก่ิไก่ิหลัำงจ�กิท่ี่�ให้วัคซ่ันในโรงฟัักิ เพ่ี�อให้ไก่ิได้ไซ้ัข้น

• รักิษ�อุณหภููมิืแลำะคว�มืช่ื้�นสั้มืพัีที่ธ์ุ์หลัำงให้วัคซ่ันให้อยืู่่ในระดับิท่ี่�ลูำกิไก่ิอยืู่่ส้บิ�ยื่ ให้ลูำกิไก่ิตัวแห้ง แลำะหล่ำกิเล่ำ�ยื่งกิ�รใช้ื้คว�มืเร็วลำมืสู้งหร่อลำมืโกิรกิ

ห้มายเห้ตุ: อ�จม่ืบิ�งกิรณ่ท่ี่�ควรพิีจ�รณ�ใช้ื้วัคซ่ันป้็องกัินโรคบิิดกัิบิไก่ิท่ี่�อยืู่่ในฟั�ร์มื ไม่ืว่�จะเป็็นกิ�รให้วัคซ่ันครั�งเด่ยื่วหร่อกิ�รให้วัคซ่ันซัำ��ก็ิต�มื ซ่ั�งกิรณ่เช่ื้นน่�จะเกิิดข่้�นเม่ื�อ 

• ไม่ืส้�มื�รถให้วัคซ่ันในโรงฟัักิ 

• ไม่ืมัื�นใจเก่ิ�ยื่วกัิบิกิ�รใช้ื้วัคซ่ันในโรงฟัักิ หร่อ

• เม่ื�อลูำกิค้�ตัดสิ้นใจว่�เป็็น "วิธุ่์ให้วัคซ่ัน" ท่ี่�เหมื�ะกัิบิเช่ื้�อบิิดบิ�งชื้นิดมื�กิกิว่�

วิธีุ์การกกไก่และการจัดการ 

วิธุ่์กิ�รกิกิไก่ิท่ี่�ม่ืป็ระสิ้ที่ธิุ์ภู�พีเป็็นสิ้�งจำ�เป็็นท่ี่�จะที่ำ�ให้ลำำ�ไส้้ข้องไก่ิพัีฒน�อยื่่�งเหมื�ะส้มื แลำะที่ำ�ให้กิระบิวนกิ�รตั�งแต่ท่ี่�โอโอซิัส้ต์แบ่ิงตัวส้ร้�งส้ป็อร์ กิ�รกิินโอโอซิัส้ต์ ไป็จนถ่งกิ�รเกิิด
วงจรซัำ��เป็็นไป็อยื่่�งถูกิต้อง ทัี่�งน่� ควรป็รับิเป็ล่ำ�ยื่นคว�มืหน�แน่นในกิ�รกิกิเม่ื�อลูำกิไก่ิโต เพ่ี�อให้ม่ืพ่ี�นท่ี่�อันรวมืถ่งพ่ี�นท่ี่�ส้ำ�หรับิกิ�รให้อ�ห�รแลำะนำ��เพิี�มืข่้�น อยื่่�งไรก็ิต�มื ห�กิป็ล่ำอยื่
ลูำกิไก่ิเข้้�ไป็ในบิริเวณท่ี่�ยื่ังไม่ืเคยื่ม่ืกิ�รขั้บิโอโอซิัส้ต์เร็วเกิินไป็ อ�จที่ำ�ให้กิ�รเกิิดวงจรซัำ��แลำะคว�มืส้มืำ��เส้มือข้องกิระบิวนกิ�รม่ืป็ระสิ้ที่ธิุ์ภู�พีด้อยื่ลำง แลำะส้ร้�งภููมิืคุ้มืกัินได้ไม่ืเต็มืท่ี่� 

กิ�รจัดกิ�รในช่ื้วงท่ี่�ลูำกิไก่ิม่ือ�ยืุ่ไม่ืก่ิ�สั้ป็ด�ห์เป็็นสิ้�งท่ี่�ส้ำ�คัญต่อพัีฒน�กิ�รลำำ�ไส้้อย่ื่�งมื�กิ แลำะจำ�เป็็น
ต้องให้คว�มืส้ำ�คัญต่อปั็จจัยื่หลำ�ยื่ด้�นด้วยื่กัิน กิ�รจัดกิ�รอย่ื่�งด่แลำะส้ภู�วะแวดล้ำอมืท่ี่�เหมื�ะส้มื
หมื�ยื่รวมืถ่งกิ�รให้คว�มืส้ำ�คัญในด้�นต่�งๆ ดังน่�

• อ�ห�ร
• แส้ง
• อ�กิ�ศ (อุณหภููมิืแลำะค่� RH)
• นำ�� 
• พ่ี�นท่ี่� (คว�มืหน�แน่นข้องไก่ิ รวมืถ่งพ่ี�นท่ี่�กิ�รกิินอ�ห�รแลำะนำ��) 
• กิ�รสุ้ข้�ภิูบิ�ลำ (Biosecurity)
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สรุุปข้้อมููลจาก Aviagen - การุควบคุมูโรุคบิดในพ่่อแมู่พั่นธุุ์�ไก่เน้�อ

กิ�รกิกิเพ่ียื่งบิ�งส่้วนข้องโรงเร่อน (partial-house brooding) เป็็นวิธุ่์ท่ี่�ป็ฏิิบัิติกัินทัี่�วไป็ แลำะเป็็นวิธุ่์ท่ี่�ม่ืป็ระสิ้ที่ธิุ์ภู�พีมื�กิในกิ�รส้ร้�งส้ภู�พีแวดล้ำอมืท่ี่�เหมื�ะส้มืให้ลูำกิไก่ิ  
รวมืทัี่�งก่ิอให้เกิิดกิ�รส้ร้�งวงจรข้องโอโอซิัส้ต์ท่ี่�ถูกิต้อง พ่ี�นท่ี่�กิกิไก่ิ บิริเวณกิกิไก่ิ หร่อแผงกัิ�นส้ำ�หรับิไก่ิเน่�อพ่ีอแม่ืพัีนธ์ุุ์โดยื่เฉพี�ะไม่ืเพ่ียื่งใช้ื้ควบิคุมืคว�มืหน�แน่นข้องฝููงไก่ิ  
แต่ยื่ังใช้ื้ควบิคุมืพ่ี�นท่ี่�กิ�รกิินอ�ห�รแลำะนำ��ด้วยื่  

กิ�รควบิคุมืคว�มืหน�แน่นข้องฝููงไก่ิอย่ื่�งค่อยื่เป็็นค่อยื่ไป็ในช่ื้วง 3-4 สั้ป็ด�ห์แรกิเป็็นวิธุ่์ท่ี่�ที่ำ�ให้คว�มืช่ื้�นแลำะอุณหภููมิืข้องวัส้ดุรองพ่ี�นม่ืส้ภู�พีท่ี่�เอ่�อต่อกิ�รพัีฒน�ข้องลำำ�ไส้้  
กิ�รแบ่ิงตัวส้ร้�งส้ป็อร์ข้องเช่ื้�อบิิด แลำะกิ�รเกิิดวงจรข้องเช่ื้�อเป็็นอยื่่�งด่ 

โดยื่จะต้องป็รับิคว�มืหน�แน่นข้องฝููงไก่ิในระยื่ะกิกิต�มืส้ภู�พีโรงเร่อนแลำะ/หร่อฟั�ร์มืแต่ลำะแห่ง (ป็ระเภูที่วงกิกิ อุป็กิรณ์กิกิไก่ิ ป็ระเภูที่อุป็กิรณ์ให้อ�ห�รแลำะอุป็กิรณ์ให้นำ�� 
กิ�รระบิ�ยื่อ�กิ�ศในโรงเร่อน คว�มืช่ื้�นข้องวัส้ดุรองพ่ี�น แลำะอุณหภููมิืข้องส้ภู�พีแวดล้ำอมื) นอกิจ�กิน่�เวลำ�แต่ลำะช่ื้วงข้องปี็ยื่ังม่ือิที่ธิุ์พีลำต่อส้ภู�วะกิ�รกิกิไก่ิอ่กิด้วยื่ ซ่ั�งป็ระเที่ศท่ี่�ม่ื
ส้ภู�พีต�มืฤดูกิ�ลำท่ี่�หน�วจัดแลำะร้อนจัดอ�จต้องป็รับิโป็รแกิรมืกิ�รกิกิไก่ิให้เหมื�ะกัิบิส้ภู�พีอ�กิ�ศ  

ถ้�ใช้ื้กิระด�ษปู็รองบิริเวณกิกิไก่ิแล้ำวต่อมื�ต้องกิ�รนำ�กิระด�ษออกิ ต้องนำ�กิระด�ษออกิก่ิอนท่ี่�ลูำกิไก่ิจะเริ�มืขั้บิโอโอซิัส้ต์จ�กิวัคซ่ันออกิมื� (โดยื่ป็กิติขั้�นตอนน่�จะเกิิดข่้�นหลัำงจ�กิ
ได้รับิวัคซ่ันไป็แล้ำว 5 วัน) ห�กินำ�กิระด�ษออกิช้ื้�กิว่�วันท่ี่� 4 หลัำงจ�กิท่ี่�ไก่ิได้รับิวัคซ่ัน อ�จที่ำ�ให้ลูำกิไก่ิได้กิินโอโอซิัส้ต์จ�กิวัคซ่ันท่ี่�ขั้บิออกิมื�น้อยื่ลำง ซ่ั�งจะจำ�กัิดกิ�รเกิิดวงจรซัำ��
ครั�งแรกิข้องโอโอซิัส้ต์ กิรณ่ท่ี่�ใช้ื้กิระด�ษปู็รองบิริเวณกิกิไก่ิ ที่�งเล่ำอกิอ่กิอยื่่�งค่อป็ล่ำอยื่ให้กิระด�ษยื่่อยื่ส้ลำ�ยื่ในวัส้ดุรองพ่ี�น 
 

กิ�รจัดกิ�รคว�มืช่ื้�นแลำะอุณหภููมิืข้องวัส้ดุรองพ่ี�นจำ�เป็็นอยื่่�งยื่ิ�งต่อกิ�รส้ร้�งภููมิืคุ้มืกัินต่อเช่ื้�อบิิดอยื่่�งส้มืบูิรณ์ แลำะต้องได้รับิกิ�รเอ�ใจใส่้อยื่่�งใกิล้ำชิื้ด ห�กิวัส้ดุท่ี่�ใช้ื้เป็็นวัส้ดุ
รองพ่ี�นแห้งจนเกิินไป็ (คว�มืช่ื้�นข้องวัส้ดุรองพ่ี�นน้อยื่กิว่� 25%) หร่อห�กิคว�มืหน�แน่นข้องฝููงไก่ิท่ี่�แนะนำ�ไว้ตำ��เกิินไป็ อ�จจำ�เป็็นต้องพ่ีนนำ��ลำงบินวัส้ดุรองพ่ี�นเพ่ี�อให้ม่ืระดับิ
คว�มืช่ื้�นท่ี่�เหมื�ะส้มื อย่ื่�งไรก็ิต�มื คว�มืช่ื้�นสั้มืพัีที่ธ์ุ์ไม่ืใช่ื้ตัวบ่ิงช่ื้�คว�มืช่ื้�นข้องวัส้ดุรองพ่ี�นท่ี่�ด่ ทัี่�งน่� ส้�มื�รถตรวจดูคว�มืช่ื้�นข้องวัส้ดุรองพ่ี�นได้โดยื่ใช้ื้เคร่�องวัดคว�มืช่ื้�นแบิบิ 
ม่ือจับิ หร่อโดยื่กิ�รเก็ิบิเอ�วัส้ดุรองพ่ี�นข่้�นมื�เล็ำกิน้อยื่แล้ำวลำองสั้งเกิตดูว่�ม่ืคว�มืช่ื้�นมื�กิน้อยื่แค่ไหน เม่ื�อบ่ิ�ดูแล้ำว ห�กิวัส้ดุรองพ่ี�นจับิตัวเป็็นก้ิอนแส้ดงว่�เปี็ยื่กิช่ื้�นเกิินไป็ แลำะ
ห�กิกิระจ�ยื่ตัวไม่ืเกิ�ะกัินแส้ดงว่�วัส้ดุรองพ่ี�นแห้งเกิินไป็ ส่้วนวัส้ดุรองพ่ี�นท่ี่�ม่ืคว�มืช่ื้�นพีอเหมื�ะจะเกิ�ะตัวกัินเล็ำกิน้อยื่ นอกิจ�กิน่�ยื่ังส้�มื�รถวัดคว�มืช่ื้�นโดยื่ใช้ื้ตู้อบิแห้งได้ 
เช่ื้นกัิน ถ่งแม้ืจะเป็็นวิธุ่์ท่ี่�ป็ฏิิบัิติจริงได้ยื่�กิกิว่�ก็ิต�มื เริ�มืจ�กิเก็ิบิตัวอยื่่�งวัส้ดุรองพ่ี�น นำ�ไป็ชัื้�งนำ��หนักิ แล้ำวนำ�เข้้�ตู้อบิแห้งท่ี่�อุณหภููมิื 50 องศ�เซัลำเซ่ัยื่ส้ (120 องศ�ฟั�เรนไฮต์)  
เป็็นเวลำ� 12-24 ชัื้�วโมืงจนวัส้ดุรองพ่ี�นแห้ง จ�กินั�นคำ�นวณป็ริมื�ณนำ��ท่ี่�เส่้ยื่ไป็เพ่ี�อให้ที่ร�บิเป็อร์เซ็ันต์คว�มืช่ื้�นข้องวัส้ดุรองพ่ี�น 

ต�มืท่ี่�อธิุ์บิ�ยื่ไป็ก่ิอนหน้�น่� อุณหภููมิืแลำะคว�มืช่ื้�นข้องวัส้ดุรองพ่ี�นส้ำ�คัญต่อกิ�รแบ่ิงตัวส้ร้�งส้ป็อร์ข้องโอโอซิัส้ต์อยื่่�งยื่ิ�ง อยื่่�งไรก็ิด่ ส้ภู�วะแวดล้ำอมืก็ิเป็็นปั็จจัยื่ส้ำ�คัญอ่กิข้้อ 
ท่ี่�จะที่ำ�ให้ไก่ิเจริญเติบิโตอย่ื่�งเหมื�ะส้มื ทัี่�งนีิ� ส�ม�รีถดูข้้อมูลเพิ�มเติำมเกีุ�ยวกัุบิวิธีีกุ�รีเลี�ยงไกุ่ทีี่�ดีได้ในิคู่ม้อกุ�รีเลี�ยงไกุ่พ่อแม่พันิธุี� 

การดำาเนินวงจรของวัคซีีน 

• พัีฒน�กิ�รท่ี่�ส้มืบูิรณ์ข้องลำำ�ไส้้เป็็นสิ้�งส้ำ�คัญอยื่่�งยื่ิ�ง ให้ตรวจส้อบินำ��หนักิไก่ิแลำะค่�ยืู่นิฟัอร์มื (uniformity) ท่ี่�อ�ยุื่ 7 วัน เน่�องจ�กิต้องให้ลำำ�ไส้้พัีฒน�ให้มื�กิท่ี่�สุ้ดใน 

ช่ื้วงสั้ป็ด�ห์แรกิ

• กิ�รดำ�เนินวงจรอยื่่�งต่อเน่�องโดยื่เฉพี�ะในช่ื้วงท่ี่�เป็ล่ำ�ยื่นจ�กิวงจรท่ี่� 1 เป็็นวงจรท่ี่� 2 เป็็นส่้วนส้ำ�คัญท่ี่�ก่ิอให้เกิิดภููมิืคุ้มืกัินในระยื่ะยื่�วโดยื่ไม่ืที่ำ�ให้ไก่ิป่็วยื่เป็็นโรคบิิด  

แต่ต้องคำ�น่งด้วยื่ว่�วงจรเช่ื้�อรอบิแรกิในไก่ิจำ�นวนหน่�งจะเกิิดข่้�นข้ณะท่ี่�ไก่ิอยืู่ใ่นฟั�ร์มื

• ในบิ�งส้ภู�วะ เช่ื้น เม่ื�อคว�มืช่ื้�นข้องวัส้ดุรองพ่ี�นตำ��มื�กิๆ อ�จแนะนำ�ให้ให้วัคซ่ันซัำ��แก่ิไก่ิในช่ื้วงสั้ป็ด�ห์แรกิร่วมืกัิบิกิ�รฉ่ดพีรมืนำ��เพิี�มืคว�มืช่ื้�นให้วัส้ดุรองพ่ี�น เพ่ี�อให้ 

เกิิดวงจรเช่ื้�อรอบิแรกิอยื่่�งส้มืบูิรณ์

• ต�มืท่ี่�กิล่ำ�วไป็ก่ิอนหน้�น่� คว�มืหน�แน่นก็ิม่ืผลำต่อคว�มืช่ื้�นข้องวัส้ดุรองพ่ี�น รวมืถ่งอัตร�ท่ี่�ไก่ิกิินโอโอซิัส้ต์แลำะท่ี่�โอโอซิัส้ต์แบ่ิงตัวส้ร้�งส้ป็อร์เช่ื้นกัิน ด้วยื่เหตุน่� เม่ื�อต้อง

จัดกิ�รรับิม่ือโรคบิิดจ่งต้องคอยื่ระวังเร่�องคว�มืหน�แน่นข้ณะท่ี่�ไก่ิอ�ยุื่ได้ 3-4 สั้ป็ด�ห์

• ป็ระเมิืนกิ�รเกิิดวงจรข้องเช่ื้�อในฟั�ร์มืช่ื้วง 7-28 วันโดยื่ใช้ื้วิธุ่์ต่อไป็น่�

• สั้งเกิตอ�กิ�รไก่ิในฟั�ร์มืแลำะจ�กิกิ�รผ่�ซั�กิพิีสู้จน์ (หล่ำกิเล่ำ�ยื่งกิ�รเล่ำอกิไก่ิท่ี่�ป่็วยื่)

• ห�จำ�นวนโอโอซิัส้ต์ต่อมูืลำไก่ิ 1 กิรัมืโดยื่กิ�รตรวจวิเคร�ะห์ที่�งห้องป็ฏิิบัิติกิ�ร กิ�รป็ระเมิืนเช่ื้นน่�ช่ื้วยื่ให้ที่ร�บิว่�เกิิดวงจรข้องเช่ื้�อต�มืท่ี่�ว�งแผนไว้ หร่อม่ืปั็ญห�

เก่ิ�ยื่วกัิบิกิ�รเพิี�มืจำ�นวนเช่ื้�อบิิดหร่อกิ�รให้วัคซ่ันในโรงฟัักิหร่อไม่ื

• ระมัืดระวังคุณส้มืบัิติต้�นเช่ื้�อบิิดในส้�รเส้ริมืท่ี่�เอ�ให้ไก่ิกิิน เพีร�ะอ�จกิระที่บิต่อกิ�รดำ�เนินวงจรข้องวัคซ่ันแลำะต่อกิ�รส้ร้�งภููมิืคุ้มืกัินได้

• กิรณ่ท่ี่�ใช้ื้โป็รแกิรมืกิ�รผลิำตแบิบิป็ลำอดยื่�ป็ฏิิช่ื้วนะ (ABF) กิ�รใช้ื้ส้�รไฟัโตเจนนิกิ (phytogenic) ส้มุืนไพีร หร่อส้�รส้กัิดจ�กิพ่ีชื้อ�จให้ผลำด่เม่ื�อใช้ื้ควบิคู่กัิบิวัคซ่ันป้็องกัิน

โรคบิิดเพ่ี�อพียื่�ยื่�มืป็รับิกิ�รดำ�เนินวงจรข้องวัคซ่ันให้เหมื�ะส้มื
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สภูาวะที�ทำาให้้ภููมิคุ้มกันตำ�า 

• โรคเบิอร์ซ่ั�อักิเส้บิติดต่อ (IBD) โรคมื�เร็กิซ์ั แลำะโรคโลำหิตจ�งในไก่ิ (CAV) ส้�มื�รถก่ิอผลำร้�ยื่ต่อระบิบิภููมิืคุ้มืกัินแลำะกิ�รส้ร้�งภููมิืคุ้มืกัินต่อโรคบิิดข้องไก่ิได้ เม่ื�อไก่ิม่ืภููมิืคุ้มืกัิน

ตำ�� จะส่้งผลำให้เช่ื้�อบิิดเพิี�มืจำ�นวนมื�กิเกิินไป็ แลำะอ�จที่ำ�ให้ไก่ิเป็็นโรคในภู�ยื่หลัำงได้

• ส้ภู�วะอ่�นๆ ท่ี่�เป็็นเหตุให้ภููมิืคุ้มืกัินถูกิกิด ได้แก่ิ คว�มืเคร่ยื่ด ส้�รพิีษจ�กิเช่ื้�อร� อุณหภููมิืกิกิไก่ิท่ี่�เย็ื่นเกิินไป็ พ่ี�นท่ี่�กิ�รกิินอ�ห�รไม่ืเพ่ียื่งพีอ หร่อกิ�รได้รับิส้�รอ�ห�รตำ��กิว่�

เกิณฑ์์

ปัญห้าสภูาพ่แวดล้อม

ปั็ญห�ส้ภู�พีแวดล้ำอมืส่้วนหน่�งท่ี่�ส่้งผลำต่อกิ�รตอบิส้นองต่อวัคซ่ันข้องไก่ิม่ืดังน่� 

• ปั็ญห�ส้ภู�พีแวดล้ำอมืท่ี่�เกิิดจ�กิอุณหภููมิืท่ี่�สู้งหร่อตำ��กิว่�ระดับิท่ี่�แนะนำ�ในช่ื้วงท่ี่�ไก่ิม่ือ�ยืุ่ได้ 1 สั้ป็ด�ห์

• ปั็ญห�คุณภู�พีอ�กิ�ศ เช่ื้น ระดับิแอมืโมืเน่ยื่สู้งหร่อฝุู่นในโรงเร่อน อ�จส่้งผลำเส่้ยื่ต่อพัีฒน�กิ�รแลำะกิ�รตอบิส้นองต่อวัคซ่ันข้องลูำกิไก่ิ ซ่ั�งจะที่ำ�ให้เส่้�ยื่งต่อกิ�รเป็็นโรคอ่�นๆ  

ได้ง่�ยื่

• ห�กิวัส้ดุรองพ่ี�นแห้งจะที่ำ�ให้โอโอซิัส้ต์ไม่ืส้�มื�รถแบ่ิงตัวส้ร้�งส้ป็อร์ได้

• ห�กิวัส้ดุรองพ่ี�นแฉะจะเพิี�มือัตร�กิ�รแบ่ิงตัวส้ร้�งส้ป็อร์ ที่ำ�ให้โอโอซิัส้ต์แบ่ิงตัวส้ร้�งส้ป็อร์มื�กิเกิินไป็แลำะเกิิดรอยื่โรคได้ 

ปัจจัยทางโภูช้นาการ

• ส้�รพิีษจ�กิเช่ื้�อร�ท่ี่�อยืู่ใ่นอ�ห�รก่ิอให้เกิิดอันตร�ยื่ต่อกิ�รตอบิส้นองข้องระบิบิภููมิืคุ้มืกัินโรคข้องไก่ิ ที่ำ�ให้ไก่ิไวต่อโรคท่ี่�อยืู่ใ่นพ่ี�นท่ี่�ยื่ิ�งข่้�น

• ห�กิเป็ล่ำ�ยื่นระยื่ะหร่อป็ริมื�ณกิ�รกิินอ�ห�รช่ื้วงท่ี่�ไก่ิกิำ�ลัำงส้ร้�งภููมิืคุ้มืกัินเช่ื้�อบิิด อ�จส่้งผลำให้ลำำ�ไส้้ข้องไก่ิเกิิดกิ�รเป็ล่ำ�ยื่นแป็ลำง แลำะที่ำ�ให้ตอบิส้นองต่อวัคซ่ันได้ไม่ืเต็มืท่ี่�

การรักษา 

แม้ืว่�จะพีบิได้ไม่ืบ่ิอยื่นักิ แต่ก็ิม่ืบิ�งกิรณ่ท่ี่�ไก่ิต้องได้รับิกิ�รรักิษ�เพ่ี�อท่ี่�จะควบิคุมืกิ�รระบิ�ดข้องโรค กิรณ่ท่ี่�ส้ร้�งภููมิืกัินท่ี่�ส้มืบูิรณ์ให้ไก่ิไม่ืส้ำ�เร็จ ไก่ิอ�จเส่้�ยื่งเป็็นโรคจ�กิ 
กิ�รระบิ�ดข้องโรคบิิดครั�งใหม่ืได้ ถ้�ห�กิ  

• เริ�มืรักิษ�ไก่ิเร็วเกิินไป็ก่ิอนท่ี่�จะเกิิดภููมิืคุ้มืกัิน (น้อยื่กิว่� 2 สั้ป็ด�ห์) 

• ใช้ื้ยื่�ท่ี่�ม่ืข้น�ดยื่�สู้งน�นกิว่� 2 วันเพ่ี�อที่ำ�ลำ�ยื่เช่ื้�อบิิดในวงจร ส่้งผลำให้ภููมิืคุ้มืกัินตำ�� 

ยื่�แอมืโพีรเล่ำยื่มื (Amprolium) แลำะโที่ลำที่ร�ซูัริลำ (Toltrazuril) เป็็นยื่�ท่ี่�ใช้ื้ยื่ับิยื่ั�งกิ�รระบิ�ดข้องโรคบิิดท่ี่�แส้ดงอ�กิ�รชัื้ดเจน แลำะท่ี่�ผ่�นมื�ก็ิเคยื่ม่ืกิ�รใช้ื้ยื่�ในกิลุ่ำมืซััลำฟั�  
(sulfa medications) ส้ำ�หรับิรักิษ�โรคบิิดด้วยื่เช่ื้นกัิน 

อยื่่�งไรก็ิด่ กิ�รใช้ื้ยื่�ต้�นเช่ื้�อบิิดหร่อผลิำตภัูณฑ์์จ�กิส้มุืนไพีรบิ�งชื้นิดอ�จขั้ดข้ว�งกิ�รตอบิส้นองต่อวัคซ่ันหร่อกิ�รเกิิดวงจรซัำ��ข้องโอโอซิัส้ต์ได้ ด้วยื่เหตุน่� กิ�รใช้ื้ยื่�หร่อผลิำตภัูณฑ์์
ดังกิล่ำ�วใน “โป็รแกิรมื Bio-shuttle” หร่อโป็รแกิรมืที่ำ�วัคซ่ันควบิคู่กัิบิกิ�รใช้ื้ส้มุืนไพีร จ่งต้องได้รับิกิ�รจัดกิ�รแลำะตรวจส้อบิอยื่่�งใกิล้ำชิื้ด เพ่ี�อไม่ืให้เกิิดกิ�รรับิวัคซ่ันแล้ำวไม่ืได้ผลำ 
ทัี่�งน่� กิ�รข้อคำ�ป็ร่กิษ�แลำะป็ฏิิบัิติต�มืคำ�แนะข้องผู้ผลิำตวัคซ่ันก็ิเป็็นสิ้�งท่ี่�จำ�เป็็นอยื่่�งยื่ิ�ง
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สรุปประเด็นสำาคัญ

• เก็ิบิวัคซ่ันในตู้เยื่็น (ห้้ามเก็บในช่้องแช่้แข็งโดยเด็ดขาด) แลำะตรวจส้อบิวันหมืดอ�ยุื่อยื่่�งถ่�ถ้วน

• ให้วัคซ่ันในลัำกิษณะท่ี่�เอ่�อให้ลูำกิไก่ิได้รับิโอโอซิัส้ต์ข้องเช่ื้�อเป็็นเท่ี่�ๆ กัินทุี่กิตัว ควรให้วัคซ่ันในโรงฟัักิ ให้ลูำกิไก่ิตัวแห้ง แลำะหล่ำกิเล่ำ�ยื่งกิ�รใช้ื้คว�มืเร็วลำมืสู้งหร่อลำมืโกิรกิ 

• จัดระยื่ะเวลำ�แลำะคว�มืเข้้มืแส้งในระดับิท่ี่�เพ่ียื่งพีอให้แก่ิไก่ิหลัำงจ�กิท่ี่�ให้วัคซ่ันในโรงฟัักิ เพ่ี�อให้ไก่ิได้ไซ้ัข้น

• วิธุ่์กิ�รกิกิไก่ิอย่ื่�งถูกิต้อง (อุณหภููมิืข้องส้ภู�พีแวดล้ำอมืแลำะคว�มืช่ื้�นสั้มืพัีที่ธ์ุ์) พีร้อมืทัี่�งกิ�รจัดกิ�รคว�มืหน�แน่นข้องฝููงไก่ิอยื่่�งเหมื�ะส้มืในช่ื้วงท่ี่�ลูำกิไก่ิอ�ยืุ่ 3-4 สั้ป็ด�ห์  

จะที่ำ�ให้กิ�รเกิิดวงจรซัำ��ข้องโอโอซิัส้ต์ดำ�เนินไป็อยื่่�งต่อเน่�อง เป็็นผลำให้ส้�มื�รถส้ร้�งภููมิืคุ้มืกัินท่ี่�ส้มืบูิรณ์ได้ตั�งแต่ระยื่ะแรกิ

• กิรณ่ท่ี่�ส้ภู�วะต่�งๆ ไม่ืเหมื�ะส้มื อ�จจำ�เป็็นต้องให้วัคซ่ันซัำ��แก่ิไก่ิในฟั�ร์มื

• ควรป็ระเมิืนไก่ิในฟั�ร์มืในช่ื้วง 7-28 วัน เพ่ี�อระบุิหร่อสั้งเกิตป็ฏิิกิิริยื่�หลัำงได้รับิวัคซ่ัน แล้ำวป็รับิเป็ล่ำ�ยื่นโป็รแกิรมืกิ�รจัดกิ�รแลำะกิ�รกิกิไก่ิ 

• ช่ื้วงท่ี่�ให้วัคซ่ันป้็องกัินโรคบิิด ไม่ืแนะนำ�ให้ใช้ื้ยื่�ต้�นเช่ื้�อบิิดหร่อผลิำตภัูณฑ์์ใดๆ ท่ี่�ม่ืฤที่ธิุ์�ต้�นเช่ื้�อบิิด โดยื่เฉพี�ะข้ณะท่ี่�ไก่ิม่ือ�ยืุ่ได้ 3-4 สั้ป็ด�ห์ เพีร�ะจะที่ำ�ให้ขั้ดข้ว�ง 

กิ�รดำ�เนินวงจรข้องเช่ื้�อบิิดแลำะกิ�รส้ร้�งภููมิืคุ้มืกัินระยื่ะแรกิ

• ระมัืดระวังคุณส้มืบัิติต้�นเช่ื้�อบิิดข้องส้�รเส้ริมืในอ�ห�รท่ี่�ใช้ื้ส้ำ�หรับิโป็รแกิรมืกิ�รผลิำตแบิบิป็ลำอดส้�รป็ฏิิช่ื้วนะ (ABF)

• ห้ากจำาเป็นต้องปรึกษาเกี�ยวกับการรักษา ให้้ติดต่อสัตวแพ่ทย�ทุกครั�ง
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