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บทคัดย่อ 
 

อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกเป็นภาคธุรกิจการส่งออกที่มีอัตราการขยายตัวในตลาดต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเลี้ยงไก่จึงเน้นการป้องกันโรคด้วยการให้วัคซีนแทนที่การใช้ยาปฏิชีวนะ ในขณะที่
ปัจจุบันได้มีการน าวัคซีนที่ผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น vector vaccine เข้ามาใช้เพ่ิมมากขึ้นแทนการใช้
วัคซีนแบบเดิม แต่อย่างไรก็ตามวัคซีนที่ผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นส่วนหนึ่งของการตัดต่อพันธุกรรม 
(genetically modified organisms; GMOs) ซึ่งอาจส่งผลกระทบในระยะยาว ดังนั้นในการศึกษาวิจัยนี้จึงได้
วางแผนด าเนินงานทดลองตามวัตถุประสงค์ออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 คือ เพ่ือศึกษาผลกระทบของการใช้
วัคซีน recombinant herpesvirus of turkey (rHVT) ต่อระบบนิเวศน์ โดยพิจารณาจากความคงตัวของ F 
gene ในเซลล์เพาะเลี้ยงจ านวน 8 passages จากนั้นเก็บน้ าเลี้ยงเซลล์น ามาตรวจดูล าดับการเรียงตัวของนิ
วคลีโอไทด์ และ %identity ต่อ US gene ของไวรัส HVT F gene ซึ่งเป็น inserted gene ต่อไวรัส NDV ผล
การทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันของล าดับการเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์ของทั้ง 2 gene ในแต่ละ 
passages และให้เปอร์เซ็นต์ identity เท่ากับ 100% แสดงให้เห็นถึงความเสถียรของ inserted gene ล าดับ
ต่อมาพิจารณาถึงความปลอดภัยในการใช้วัคซีน โดยพิจารณาปริมาณไวรัสใน 1 dose ว่ามีความเข้มข้นของ
ไวรัสวัคซีนตรงตามที่ผู้ผลิตกล่าวอ้างหรือไม่ ผลการทดลองพบว่าเมื่อน าวัคซีน rHVT จาก 3 บริษัทมา titrate 
ด้วยวิธี plaque assay เพ่ือหาความเข้มข้นไวรัสวัคซีนพบว่าทั้ง 3 บริษัทมีความเข้มข้นไวรัสสูงกว่าที่ระบุไว้ 
แสดงให้เห็นว่าต่อการใช้งาน 1 dose สามารถมั่นใจได้ว่ามีความเข้มข้นไวรัสวัคซีนเพียงพอในการกระตุ้น
ภูมิคุ้มกัน จากนั้นจึงทดสอบการแพร่กระจายของวัคซีน และความเสี่ยงที่ ไวรัสวัคซีนจะกลับมามีฤทธิ์ก่อโรค 
โดยท าการทดลองในไก่ไข่เพศเมีย อายุ 1 วัน ให้วัคซีน 3 ชนิด คือ rHVT-ND, HVT+CVI และ rHVT-ND+CVI 
ตามล าดับ (vaccine group) หลังจากให้วัคซีนผ่านไป 5 วัน น าไก่กลุ่ม contact group มาเลี้ยงรวมภายใต้
สภาวะแวดล้อมเดียวกัน เก็บตัวอย่างเลือดทุกสัปดาห์ เพ่ือน ามาตรวจด้วยวิธี qPCR ผลการทดลองพบว่า
สามารถตรวจพบ viral load ของไวรัส HVT และ viral load ของไวรัสวัคซีน CVI988 จากกลุ่มไก่กลุ่มที่ได้รับ
วัคซีนและกลุ่ม contact ตลอดระยะเวลาด าเนินการทดลอง ในขณะที่อัตราส่วนไทมัสต่อน้ าหนักตัวของกลุ่ม 
negative มีน้ าหนักมากกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม rHVT-ND+CVI อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และอัตราส่วนม้ามต่อน้ าหนักตัวของกลุ่มที่ได้รับวัคซีนมากกว่ากลุ่ม negative 
โดยเฉพาะกลุ่ม rHVT-ND อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนกลุ่ม contact พบความแตกต่างอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่เบอร์ซ่าในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน HVT+CVI เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม negative ส่วนผลการ
ตรวจทางจุลพยาธิวิทยาไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการทดลองในระยะท่ี 1 นี้แสดงให้
เห็นว่าวัคซีน rHVT มีการแพร่กระจายของวัคซีนสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนความเสี่ยงที่ไวรัสวัคซีนจะกลับมามีฤทธิ์ก่อ
โรคนั้นพบว่าจากการให้วัคซีน rHVT ลงในเซลล์เพาะเลี้ยงยังไม่พบความแตกต่างในการเรียงตัวของล าดับนิ
วคลีโอไทด์ 

การทดลองระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมวัคซีนแบบต่างๆ ที่นิยมใช้อุตสาหกรรม
การเลี้ยงไก่ในประเทศไทยต่อเชื้อไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย ท าการทดลองโดยใช้ไก่ไข่แบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม เพ่ือทดสอบวัคซีน 3 ชนิด คือ rHVT-ND, HVT+CVI และ rHVT-ND+CVI โดยให้วัคซีนที่อายุ 
1 วัน หลังจากนั้น 5 วัน ให้ไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย และน ากลุ่ม contact มาเลี้ยงรวม
ภายใต้สภาวะแวดล้อมเดียวกัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสามารถตรวจพบ viral load ของไวรัส HVT 
และ viral load ของไวรัส MDV-1 จากไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนและไวรัสมาเร็กซ์ (challenge group) และกลุ่ม 
contact ตลอดระยะเวลาด าเนินการทดลอง ในขณะที่ viral load ของไวรัสวัคซีน CVI988 ในไก่กลุ่ม 
challenge group พบได้ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับผลในกลุ่ม vaccine group ผลการค านวณค่า PI ของวัคซีน
พบว่า วัคซีน rHVT-ND MDV ให้ค่า PI ที่ 8.33 ส่วนวัคซีน HVT+CVI MDV และ rHVT-ND+CVI MDV ให้ค่า 
PI เท่ากับ 50 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาผลอัตราส่วนเนื้อเยื่อน้ าเหลืองต่อน้ าหนักตัวพบว่าอัตราส่วนม้ามต่อ
น้ าหนักตัวของ challenge group และ contact มีน้ าหนักมากกว่ากลุ่ม negative อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยที่ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ผลการ
ทดลองระยะที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการใช้วัคซีน rHVT-ND เดี่ยวให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมา
เร็กซ์ สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยในระดับต่ า แต่ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อให้รวม
กับวัคซีน CVI988 อย่างไรก็ตามวัคซีนไม่สามารถยับยั้งการเพ่ิมจ านวนใน host ได้ MDV field strain ยังคง
สามารถเพ่ิมจ านวนและส่งผ่านไปยังโฮสต์ใหม่ ท าให้โฮสต์ใหม่เกิดพยาธิสภาพได้ ดังนั้นควรมีการส ารวจและ
เก็บตัวอย่างไวรัสอย่างสม่ าเสมอเพ่ือป้องกันและติดตามการกลายพันธุ์ของไวรัสมาเร็กซ์ 

 
ค าส าคัญ: ไวรัสมาเร็กซ์ วัคซีนรีคอมบิเน้นท์ และความคงตัวของพันธุกรรม  
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Abstract 
 

Thailand poultry industry is agricultural economics exports, which has been continually 
expected to grow every year.  As poultry production units have become more integrated, and 
well managed with the vaccination instead of using antibiotics.  Nowadays, the traditional 
vaccine has been replaced by the new generation vaccines which are increasingly developed 
and widely used. However, the new generation vaccines are genetically modified organisms 
(GMO) and their applications may have unintended environmental consequences. Therefore, 
the conceptual framework of this study was designed following on the 2 objectives. The first 
part was to determine the environmental risk assessment of recombinant herpes lived virus 
(rHVT) vaccine. The genetic stability of inserted F gene was evaluated by serially passaging in 
primary chicken fibroblast (CEF) for 8 passages. The expression of inserted F gene was 
examined, while the integrity of US gene for HVT and F gene for NDV were identified by using 
nucleotide sequencing. The results showed that no difference in the expression of US3 gene 
inserted F gene. It is indicating that F gene inserted HVT genome was stable. Consequently, 
ensuring a dose will provide an adequate level of immunity. The rHVT vaccine from three 
different companies were taken into the titration.  The results showed that each dose of three 
vaccines contains higher amount of seed virus than the label indicated. Then the spread of 
the vaccine strain and reversion to virulence were examined. One-day-old female chickens 
were vaccinated with three types of vaccine including rHVT-ND, HVT+CVI and rHVT-ND+CVI 
(vaccination group). After 5 days of vaccination the new group of chicken were placed as a 
contact group. Blood samples were weekly collected for viral load detection of HVT and 
CVI988 by using qPCR assay. The results showed that both HVT and CVI988 load from 
vaccination and contact groups were detected in vaccine group throughout this experiment. 
Analyses, the relative thymus weight of chicken in rHVT-ND+CVI group were significantly lower 
than negative control group (p<0.05) and the relative of spleen weight of chicken in rHVT-ND 
group were significantly higher than negative group (p<0.05), while no histological score were 
significantly different among vaccination and contact groups. Overall, the results of first part 
manifest that the rHVT can be passed though the environment and rHVT is genetically stable 
after passages in vivo and in vitro passage.  

The second part was to determine the efficacy of vaccines against Marek’s disease 
virus isolated in Thailand. The chickens were divided into five groups; three group for three 
types of vaccine on day one of age, the rest were positive and negative groups. After 5 day of 
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vaccination, all chickens were inoculated with MDV serotype 1 Thailand isolated (MDV-1) 
except the negative group. Then, contact group were placed. The results showed that all HVT, 
and MDV-1 load were detected in challenge and contact groups all over the experimental 
period whereas the CVI988 load on challenge group were lower detected when compared 
with CVI988 load in vaccine group (part 1). To assess the protective efficacy of three vaccines 
against challenge, MDV-1 were evaluated. The protective index was 8.33 in rHVT-ND MDV 
group, 50 in HVT+CVI MDV group, and 50 in rHVT+CVI MDV group respectively. In addition, the 
relative spleen weight in challenge and contact groups were significantly higher than negative 
group (p<0.05). There was no significant effect in histological score in all groups. Therefore, 
the results of this part demonstrated that the protection efficacy of rHVT-ND was insufficient 
induced immunity against MDV-1 infection. In contrast, the efficacy will be increased when 
administration combines with CVI988. However, vaccines do not prevent the infection and the 
development of disease which allow MDV-1 replication and onward transmission the virus to 
susceptible host leading to evolution of more-virulent strains of viruses. To prevent the 
emergence of virulent strains, the surveillance and monitoring either MDV or vaccine strain 
should be performed.  
 
Key words: Marek’s disease virus, recombinant vaccine and genetic stability 
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วัตถุประสงค์ที่ 1 การศึกษาผลกระทบของการใช้วัคซีน recombinant herpesvirus of turkey 
(rHVT) ต่อระบบนิเวศน์เพ่ือดูผลกระทบของวัคซีนต่อสิ่งแวดล้อม 

25 

 : ผลการตรวจหาปริมาณไวรัสวัคซีนด้วยวิธี plaque assay 25 
 : ผลการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ US3 gene ของไวรัส rHVT และ F gene ของไวรัสนิว

คาสเซิล 
25 

 : ผลการศึกษาผลกระทบของการใช้วัคซีน recombinant herpesvirus of turkey (rHVT) ต่อ
ระบบนิเวศน์เพ่ือดูผลกระทบของวัคซีนต่อสิ่งแวดล้อม 

26 

วัตถุประสงค์ที่ 2 การศึกษาถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมวัคซีนแบบต่างๆ ที่นิยมใช้อุตสาหกรรม
การเลี้ยงไก่ในประเทศไทยต่อเชื้อไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย 

33 

 : ผลการศึกษาถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมวัคซีนแบบต่างๆ ที่นิยมใช้อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่
ในประเทศไทยต่อเชื้อไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย 

33 

 : ผลการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ US3 gene ของไวรัส HVT F gene ของไวรัสนิวคาส
เซิล และMeq gene ของไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 ในตัวอย่างที่แยกได้จากไก่กลุ่ม contact 

43 

สรุปวิจารณ์ผลการทดลอง 44 
สรุปและข้อเสนอแนะ 49 
เอกสารอ้างอิง 50 
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สารบัญตาราง 
 

 
ตารางท่ี  หน้า 

1 สรุปกลุ่มไก่ทดลองท้ังหมดในโครงการวิจัยวิจัยนี้ 23 
2 สรุป primer ที่จ าเพาะต่อ US3 gene ของไวรัส HVT F gene ของไวรัสนิวคาสเซิล และ 

Meq gene ที่ใช้ในโครงการวิจัยนี้ 
24 

3 ผลการตรวจหาปริมาณไวรัสวัคซีนด้วยวิธี plaque assay 25 
4 ผลการเปรียบเทียบรหัสพันธุกรรมของ US3 gene ของไวรัส recombinant HVT-NDV 

(rHVT) 
26 

5 ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนน้ าหนักของเนื้อเยื่อน้ าเหลืองต่อน้ าหนักตัวไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีน 30 
6 ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนน้ าหนักของเนื้อเยื่อน้ าเหลืองต่อน้ าหนักตัวไก่กลุ่ม contact 30 
7 ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (histological score) ของกลุ่มที่ได้รับวัคซีน rHVT-ND, 

HVT+CVI และ rHVT-ND+CVI 
31 

8 ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (histological score) ของกลุ่ม contact 32 
9 แสดงอัตราการพบเนื้องอกจากการติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ (% Marek’s disease; % MD) 

อัตราการป่วย (% morbidity) อัตราการตาย (% mortality) และประสิทธิภาพของวัคซีน
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศ
ไทย (protection index; PI) 

39 

10 ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนน้ าหนักของเนื้อเยื่อน้ าเหลืองต่อน้ าหนักตัวไก่ที่ได้รับวัคซีนและไวรัสมา
เร็กซ ์serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 

40 

11 ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนน้ าหนักของเนื้อเยื่อน้ าเหลืองต่อน้ าหนักตัวไก่ที่ได้รับวัคซีนและไวรัสมา
เร็กซ ์serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 

40 

12 ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (histological score) ของไกก่ลุ่มท่ีได้รับวัคซีนและไวรัสมา
เร็กซ ์serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 

41 

13 ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (histological score) ของกลุ่ม contact 42 
14 ผลการเปรียบเทียบรหัสพันธุกรรมของยีน US3 ของไวรัส recombinant HVT-NDV 

(rHVT-NDV)  
43 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
1 แผนผังโดยสรุปของกรอบแนวคิดงานวิจัย 18 
2 สรุป timeline ของการทดลองท้ังโครงการ 23 
3 ผลการตรวจหา sORF gene ของไวรัส HVT ด้วยวิธี qPCR ในไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีน rHVT-

ND, HVT+CVI และ rHVT-ND+CVI 
28 

4 ผลการตรวจหา sORF gene ของไวรัส HVT ด้วยวิธี qPCR ในไก่กลุ่ม contact  29 
5 ผลการตรวจหา pp38  gene ของไวรัส CVI988 ด้วยวิธี qPCR ในไก่ที่ได้รับวัคซีน 

HVT+CVI และ rHVT-ND+CVI 
29 

6 ผลการตรวจหา pp38 gene ของไวรัส CVI988 ด้วยวิธี qPCR ในไก่กลุ่ม contact 29 
7 ผลการตรวจหา sORF gene ของไวรัส HVT ด้วยวิธี qPCR ในไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนและ

ได้รับไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 
35 

8 ผลการตรวจหา sORF gene ของไวรัส HVT ด้วยวิธี qPCR ในไก่กลุ่ม contact วัคซีน
และได้รับไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 

36 

9 ผลการตรวจหา pp38 gene ของไวรัส CVI988 ด้วยวิธี qPCR ในไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีน
และไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 

36 

10 ผลการตรวจหา pp38 gene ของไวรัส CVI988 ด้วยวิธี qPCR ในไก่กลุ่ม contact ที่
ได้รับวัคซีนและไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 

36 

11 ผลการตรวจหา pp38 gene ของไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงด้วยวิธี 
qPCR ในไก่กลุ่มที่ได้วัคซีนและไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ใน
ประเทศไทย 

37 

12 ผลการตรวจหา pp38 gene ของไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรง ด้วยวิธี 
qPCR ในไก่กลุ่ม contact ที่ได้รับวัคซีนและไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่
แยกได้ในประเทศไทย 

37 

13 ผลการผ่าชันสูตรของไก่ทดลองท่ี 56 dpc 38 
14 ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาพบการเข้ามาแทรกของ lymphocyte 39 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อที่ใช้ในการวิจัย 
 

CEF Primary chicken embryonated fibroblast  
dpc Day post challenge 
dpc Day placed contact 
HVT Herpesvirus of Turkey 
rHVT recombinant herpesvirus of turkey 
MEM Minimal Essential Medium 

MDV-1 Marek’s disease virus serotype 1 
NDV Newcastle disease virus 
PI Protective index 

qPCR Quantitative realtime PCR 
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บทน ำและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งมีภาคการเกษตรเป็นภาคธุรกิจที่ส าคัญ ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (2560-2579) ที่มุ่งเน้นพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาวและ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (ทวีศักดิ์ และคณะ, 2018) โดยเนื้อไก่ ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป และไข่ไก่ ถือเป็น
อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ (กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร, 2563) แต่อย่างไรก็ตามด้วยต้นทุนด้านอาหาร ต้นทุนด้าน
เวชภัณฑ์ ต้นทุนด้านแรงงาน และภาวะผันผวนของตลาด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตกรผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ท าให้ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น (ฐญามน 
และคณะ, 2562) ในขณะที่ปัญหาด้านสุขภาพของไก่ภายในฝูงเป็นหนึ่งในปัจจัยลบที่มีผลต่อความสามารถใน
การท าก าไรของเกษตกรผู้ผลิต อีกทั้งในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกได้ เน้นความส าคัญที่
มาตรการการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา เพ่ือลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นหนึ่งในข้อจ ากัดทาง
การค้า (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2548)  

 โรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์เป็นโรคติดเชื้อส าคัญที่ท าให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีก 
ทั้งภาคการผลิตไก่ไข่ ไก่พ่อแม่พันธุ์ รวมไปถึงภาคธุรกิจไก่เนื้อทั่วโลก (Schat and Nair, 2008) มีการประมาณ
การณ์ว่าในแต่ละปีโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจการผลิตสัตว์ปีกในประเทศ
สหรัฐอเมริกามากกว่า 1,000 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (Kennedy et al., 2018) โดยไวรัสมาเร็กซ์ท าให้เกิด
การเจริญอย่างผิดปกติของเนื้อเยื่อน้ าเหลืองในไก่ (lymphoproliferative disease) ก่อให้เกิดเนื้องอกในไก่ที่
ติดเชื้อ โดยมีเซลล์เป้าหมายคือ T cells lymphocyte ท าให้ไก่ที่ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันลดลง (Boodhoo et al., 
2016) และไวต่อการติดเชื้อจุลชีพอ่ืนๆ โดยไก่ท่ีติดเชื้อกลายเป็นแหล่งรังโรคหรืออมโรคภายในฝูง ท าให้ต้นทุน
โดยเฉพาะค่าเวชภัณฑ์เพ่ิมสูงขึ้น ค่าวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรค หรือการสิ้นเปลืองเนื่องจากการท าวัคซีนซ้ า
เพราะท าวัคซีนไม่ได้ผล รวมถึงการสูญเสียรายได้จากราคาคุณภาพซากที่ต่ าลงเพราะรูขุมขนอักเสบเนื่องจาก
ไวรัสมาเร็กซ์ (Couteaudier and Denesvre, 2014) 

ไวรัสมาเร็กส์ (Marek’s disease virus; MDV) หรือ Gallid herpes virus เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อ
ไวรัสมาเร็กซ์ (Marek’s disease) โดยไวรัสมาเร็กซ์เป็นไวรัสที่อยู่ใน family Herpesviridae subfamily 
Alphaherpesvirinae genus Mardivirus (Venugopal, 2000) อาศัยความแตกต่างของคุณลักษณะทาง
พันธุกรรม ความยาวของสายพันธุกรรม ขนาดของไวรัส ชนิดของโฮสต์ที่ก่อโรค การก่อโรค และองค์ประกอบ
อ่ืนๆ สามารถแบ่งไวรัสมาเร็กซ์ออกเป็น  3 serotypes หรือ 3  species ได้แก่ ไวรัสมาเร็กส์ serotype 1 
หรือ Gallid herpesvirus 2 (GaHV-2) ไวรัสมาเร็กส์ serotype 2 หรือ Gallid herpesvirus 3 (GaHV-3) 
และไวรัสมาเร็กส์ serotype 3 หรือ Meleagrid alpha herpesvirus  (MeHV-1) หรือที่รู้จักกันในชื่อ 
herpesvirus of turkey (HVT) (Davison  et al., 2009) โดยการติดไวรัสมาเร็กซ์ทั้ง 3 serotype ก่อให้เกิด
ภาวะกดภูมิคุ้มกันในไก่ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพไก่ภายในฝูงเนื่องจากการท าวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ 
ไม่ได้ผล (Boodhoo et al., 2016) นอกจากท าให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้ว ไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 
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ยังเป็นสาเหตุท าให้เกิดการเจริญผิดปกติของเนื้อเยื่อน้ าเหลืองหรือท าให้เกิดเนื้องอกในไก่ที่ติดเชื้อ ในขณะที่
ไวรัสมาเร็กซ์อีก 2 serotype ไม่ท าให้เกิดเนื้องอกในไก่ (Venugopal, 2000)  

เมื่อมองไวรัสมาเร็กซ์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนจะพบลักษณะรูปทรงหกเหลี่ยม มีเปลือกหุ้ม 
(enveloped) โดยมีสารพันธุกรรมแบบดีเอนเอสายคู่ (double stranded DNA) อยู่ภายใน ลักษณะเป็นเส้น
ยาว (linear DNA) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ unique long (UL) และส่วน unique short (US) ขนาบข้างด้วย
ชุ ดของ  inverted repeat sequence สายสั้ นและยาว ได้ แก่  terminal inverted repeat long (TRL) 
internal inverted repeat long (IRL) internal inverted repeat short (IRS) และ  terminal inverted 
repeat short (TRS) (Lee et al., 2000)   

องค์ประกอบ และการเรียงตัวของ gene เหมือนกันในไวรัสมาเร็กซ์ทุกชนิด ยกเว้นบาง gene ที่พบ
เฉพาะในไวรัสมาเร็กซ์ ซีโรไทป์ 1 เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็น gene ที่เก่ียวข้องกับการก่อโรคของไวรัส โดยพบอยู่
ในส่วน inverted repeat ได้แก่ MDV EcoRI-Q หรือ meq gene ที่พบเฉพาะไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 
เท่านั้น โดย meq gene มีความส าคัญคือเป็น gene ทีท่ าให้เกิดเนื้องอกเนื่องจากส่วน N-terminal ของ meq 
gene ประกอบไปด้วย leucine zipper regions ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ Jun/Fos oncoproteins และส่วน 
C-terminal ประกอบไปด้วย  proline-rich domain ซ่ึ งมี โครงสร้ า งคล้ ายคลึ งกันกับ  WT-1 tumor 
suppressor gene (Liao et al., 2020; Lupiani et al., 2004) นอกจ าก  meq gene แล้ ว  ที่ ส่ ว นขอ ง 
inverted repeat ยังมี gene ที่ส าคัญอีกตัวคือ viral interleukin 8 หรือ vIL8 gene ซึ่งเป็นเโปรตีนที่ไวรัส
มาเร็กซ์สร้างขึ้นเพ่ือลอกเลียนแบบหรือท าให้มีความคล้ายคลึงกับ interleukin 8 และ growth-regulated 
oncogene-alpha (GRO-α หรือ CXCL1) ที่ผลิตจากระบบภูมิคุ้มกัน โดย vIL8 เป็น virokine ท าหน้าที่
เหนี่ยวน าให้เกิด CXC chemotaxis ของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ heterophile, macrophage, B cells 
และ T cells ซึ่งเป็นเซลล์เป้าหมายหลักให้เข้ามายังบริเวณของเซลล์ที่มีการติดเชื้อ (Anobile et al., 2006; 
Cui et al., 2004) นอกจาก 2 gene ดังกล่าวแล้วยังมี phosphoprotein (pp) 38 gene ที่ปัจจุบันยังไม่
ทราบหน้าที่ชัดเจน แตพ่บว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอน early cytolytic phase โดยเหนี่ยวน าให้เกิดการ lysis 
ของเซลล์ที่ติดเชื้อ ได้แก่ T และ B cells ส่งผลให้เกิดภาวะกดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า 
pp38 protein มีส่วนช่วยในขบวนการ transformation เนื่องจาก pp38 พบได้เฉพาะในเซลล์ที่ติดไวรัสมา
เร็กซ์เท่านั้น (Lee  et al., 2000; Kheimar et al., 2017) ในขณะที่ subunit viral telomerase RNA (vTR) 
เป็นโปรตีนที่ส าคัญอีกตัวโดยท าหน้าที่เหนี่ยวน าให้เกิด telomerase activity หรือท าให้เกิดการต่อสาย 
telomere ในเซลล์ที่ติดไวรัสมาเร็กซ์ป้องกันการเกิด cells apoptosis และเหนี่ยวน าท าให้เกิดเนื้องอก 
(Kheimar et al., 2017) 

การติดเชื้อตามธรรมชาติพบว่าไวรัสมาเร็กซ์ก่อให้เกิดเนื้องอกในไก่อายุน้อยที่สุดที่มีรายงานคือ 4 
สัปดาห์ และท่ีช่วงอายุ 12-18 สัปดาห์ เป็นช่วงอายุที่พบการสูญเสียหรือตายจากการติดไวรัสมาเร็กซ์บ่อยที่สุด 
(Schat & Nair, 2008) โดยพยาธิก าเนิดของโรคสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ตามขบวนการเพ่ิมจ านวนของ
ไวรัส ดังนี้ ระยะ early cytolytic phase เริ่มจากโฮสต์ได้รับไวรัสมาเร็กซ์ผ่านทางการหายใจรับเอาสะเก็ด
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รังแคที่มีไวรัสมาเร็กซ์ปนเปื้อนเข้ามา จากนั้นไวรัสมาเร็กซ์ที่ เข้าสู่ร่างกายจะเพ่ิมจ านวนครั้งแรกที่  
parenchymal cells บริเวณปอด (Calnek, 2001; Couteaudier & Denesvre, 2004) ต่อมาถูกเก็บกินด้วย 
phagocytic cells เช่น macrophage ซ่ึง phagocytic cells ทีเ่ข้ามาท าหน้าทีเ่ก็บกินจะกลายเป็นตัว carrier 
ขนส่งไวรัสมาเร็กซ์ไปยังเนื้อเยื่อน้ าเหลือง (primary lymphoid tissue) เช่น ไทมัส (thymus) ต่อมเบอร์ซา 
(bursa of Fabricius) และม้าม จากนั้นที่ lymphoid tissue ไวรัสมาเร็กซ์จะเริ่ม infect B cells และผลิต
ไวรัสลูกหลาน โดยไวรัสมาเร็กซ์จ านวนมากที่ผลิตขึ้นมาเป็นสาเหตุท าให้โฮสต์เกิดภาวะภูมิคุ้มกันต่ า ต่อมา
ไวรัสมาเร็กซ์จะ infect ที่เซลล์เป้าหมายคือ T cells โดยวิธี cell-to-cell transfer (Bertzbach et al., 2018; 
Chakraborty et al., 2017) ระยะที่สองคือ latent phase ที่ระยะนีไ้วรัสจะหลบซ่อนอยู่ใน T cells ที่ติดเชื้อ 
โดยสอดแทรก genome ของไวรัสเข้าไปใน genome ของโฮสต์ ซึ่งในระยะนี้จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับไวรัสไป
แล้วประมาณ 7 วัน โดยไวรัสจะมีการ express gene บาง gene แตไ่มมี่การเพ่ิมจ านวนไวรัสลูกหลาน ในช่วง
นี้ไวรัสเดินทางไปกับ T cells ที่ติดเชื้อทั่วร่างการโดยแพร่กระจายไปในกระแสเลือด ไปยังผิวหนัง และติดเชื้อ
ที่เซลล์เยื่อบุที่บริเวณต่อมขน (feather follicle) เกิดการเพ่ิมจ านวนได้เป็นไวรัสที่สมบูรณ์พร้อมที่จะติดสู่ไก่
อ่ืนต่อไป (ผลิต infectious cell-free viral particles) โดยถูกขับออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกผ่านทางสะเก็ด
รังแค และขนไก่ที่ติดเชื้อได้ตั้งแต่ 8-10 วันหลังจากได้รับไวรัส (Parcells et al., 2003) ต่อมาคือระยะ late 
cytolytic phase ในระยะนี้ genome ของไวรัสที่หลบซ่อนอยู่ใน T cells ถูกกระตุ้น (reactivation) ด้วย
ปัจจัยบางอย่าง ท าให้เกิดการเพ่ิมจ านวนได้อีกครั้ง เกิดการท าลาย T cells ส่งผลให้เกิดภาวะกดภูมิคุ้มกัน
ขึ้นมาได้อีกครั้ง ซึ่งพบได้ตั้งแต่ 14-21 วันหลังจากการติดเชื้อ ระยะสุดท้ายคือ ระยะ transformation เป็น
ระยะที่เกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับ late cytolytic phase โดยทไวรัสมาเร็กซ์ที่อยู่ในระยะ latent phase 
เกิด express gene บาง gene ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ lymphomagenesis ท าให้เกิดเนื้องอกที่อวัยวะ
ต่างๆ ในต าแหน่งที่มี transformed T cells อยู่ โดยระยะเวลานี้พบได้หลังจากไดร้ับไวรัสมาเร็กซ์ประมาณ 3-
4 สัปดาห์ (Calnek, 2001; Kheimar et al., 2017; Nair, 2013)  

อาการทางคลินิกของไก่ทีเ่ป็นโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์แสดงออก เช่น ซึม ไม่กินอาหาร โดยอาการทาง
คลินิกจะแตกต่างกันข้ึนกับต าแหน่งที่เกิดเนื้องอกหรือ transformation T cells เข้าไป infect เช่น หากมีการ
infect ที่ optic nerve จะท าให้ไก่ตาบอด หากเข้าไป infect ที่ม่านตาจะท าให้รูม่านตาไม่เรียบ หรือพบการ
เปลี่ยนสีของม่านตา หาก infect ทีเ่ส้นประสาทท าให้เกิดอาการอัมพาตของเส้นประสาทนั้น เช่น ถ้า infect ที่ 
sciatic nerve ท าให้ขาเหยียดเกร็ง infect ที่ brachial plexus ท าให้ปีกตกแนบล าตัวเป็นต้น (Schat, & 
Nair, 2008) โดยไวรัสมาเร็กซ์เป็นสาเหตุท าให้เกิดอัตราการสูงถึง 60% ในไก่ท่ีไวต่อไวรัสมาเร็กซ์ (Fallavena 
et al., 2000)  

ปัจจุบันมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์มุ่งเน้นไปที่การท าวัคซีน แต่ จากรายงานการ
ศึกษาวิจัยก่อนหน้าพบว่าการให้วัคซีนเป็นหนึ่งในปัจจัยโน้มน าส าคัญที่ท าให้ไวรัสมาเร็กซ์เกิดการกลายพันธุ์
พัฒนาเป็นสายพันธุ์ที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น (Davison & Nair, 2005; Gimeno, 2008) ปรากฏการณ์
ดังกล่าวเกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากการท าวัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดไวรัสมาเร็กซ์ได้อย่าง



15 
 

 

สมบูรณ์ (imperfect immunity) ไก่ท่ีได้รับวัคซีนยังสามารถติดไวรัสมาเร็กซ์ (field strain) และไวรัสสามารถ
เพ่ิมจ านวนรวมถึงส่งผ่านไวรัสลูกหลานสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ โดยที่ไวรัสเหล่านั้นยังคงคุณสมบัติครบถ้วน
สามารถก่อโรคและท าให้เกิดพยาธิสภาพได้ โดยเฉพาะในไก่ท่ีมีความไวต่อไวรัสมาเร็กซ์ (Reddy et al., 2017) 
ในขณะทีว่ัคซีนเพ่ือการค้าที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีเฉพาะ
วัคซีนเชื้อเป็น (lived attenuated) เท่านั้น ประกอบกับในปัจจุบันมีการน าเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเข้ามาใช้
ในการผลิตวัคซีน เช่น วัคซีน chimeric Marek’s disease virus serotype 1 strain RN1250 ซึ่งเป็นการตัด
ต่อน า gene ส่วน LTR ของไวรัส reticuloendotheliosis เข้ามาใส่ใน genome ของไวรัสมาเร็กซ์ (EMA, 
2020) หรือวัคซีนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี recombinant ซึ่งได้รับความนิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีก เช่น วัคซีนป้องกันโรคเบอร์ซาอักเสบติดต่อ เช่น Vaxxitek® HVT+IBD 
หรือวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล เช่น Vectormune® HVT+ND โดยวัคซีน recombinant ที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ใน
การป้องกันโรคในภาคการผลิตสัตว์ปีกนั้นมี virus vector หลายตัว ได้แก่ ไวรัสฝีดาษไก่ (fowl pox virus) 
(Bertran et al., 2020) ไวรัสอะดีโน (adenovirus) (Farnos et al., 2020) และไวรัสมาเร็กซ์ serotype 3 
หรือ HVT เป็นต้น โดย virus vector ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ HVT เนื่องจากคุณสมบัติ lifetime 
protection ที่ไวรัสวัคซีนจะคงอยู่และป้องกันโฮสต์ไปตลอดชีวิตภายหลังจากการท าวัคซีน ความสะดวกใน
การให้วัคซีนโดยให้วัคซีนที่โรงฟัก เนื่องจากประสิทธิภาพของวัคซีนไม่ถูกรบกวนโดย maternal antibodies 
จึงสามารถให้วัคซีนได้ตั้งแต่ลูกไก่อายุ 1 วัน หรือในไข่ (in ovo) นอกจากนี้ HVT ยังมีความปลอดภัยสูง 
เนื่องจาก HVT ไม่ก่อโรคในไก่ (Hirai & Sakaguchi, 2001) แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้
เห็นว่าเชื้อไวรัสมาเร็กซ์มีการพัฒนาการสายพันธุ์เพ่ือทวีความรุนแรงตลอดเวลา ในขณะที่ส่วนของวัคซีน 
recombinant ต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการตัดต่อพันธุกรรมของไวรัส ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อไปในระยะยาว
หรืออาจท าให้ไวรัสมาเร็กซ์มีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้วัคซีน recombinant โดยศึกษาถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ พิจารณา
ปริมาณของไวรัสวัคซีนที่ถูกขับออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก และศึกษาดูประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของวัคซีนที่ผลิตด้วย recombinant technology ต่อระบบนิเวศน์ใน
ประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนที่ผลิตด้วย recombinant technology ต่อการป้องกันโรคของไวรัส
มาเร็กซ์ สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้คือเพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของวัคซีนที่ผลิตด้วยวิธี recombinant 
technology ต่อระบบนิเวศน์ ดังนั้นขอบเขตของโครงงานวิจัยนี้จึงให้ความส าคัญที่ความปลอดภัยในการใช้
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วัคซีน โดยพจิารณาจาก 
 1. ความคงตัวของ inserted gene ภายหลังจากการ passage ผ่านโฮสต์หลายๆ ครั้ง ด้วยวัคซีน 

recombinant ประกอบไปด้วย virus competent backbone และ foreign transgene หาก transgene ที่ 
inserted เข้ามาใน virus vector genome นั้นไม่มีเสถียรภาพจะท าให้ประสิทธิภาพของการป้องกันโรคของ
วัคซีนนั้นๆ ลดต่ าลง โดยในโครงการวิจัยนี้ virus vector คือ ไวรัส HVT ส่วน transgene คือ F gene ของ
ไวรัสนิวคาสเซิล ซึ่งการศึกษาดูความคงตัวของ inserted gene นั้นท าในเซลล์เพาะเลี้ยง (in vitro) โดย
พิจารณาจาก การเรียงตัวของล าดับนิวคลีโอไทด์ (% nucleotide identity) ของไวรัสมาเร็กซ์ และ F gene 
รวมถึงพิจารณาตรวจหา F gene ในตัวอย่างไวรัสมาเร็กซ์ที่ถูกขับออกมาจากตัวไก่ (in vivo) 

2. พิจารณาความคงตัวของ virus vector โดยตรวจหาปริมาณของ virus vector ที่ถูกขับออกมาจาก
ตัวไก่ ความสามารถในการติดเชื้อ และการแพร่กระจายของ virus vector (spread of vaccine strain) และ
ความเสี่ยงที่ไวรัสวัคซีนจะกลับมามีฤทธิ์ก่อโรค (Reversion to virulence) ด้วยการเปรียบเทียบปริมาณ viral 
load ของไก่กลุ่ มที่ท าวัคซีน recombinant กับไก่  contact ร่ วมกับศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน 
recombinant herpesvirus of turkey ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศ
ไทย 
 
กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 

เพ่ือให้โครงการวิจัยนี้ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงทางคณะผู้วิจัยได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ระยะ  ตาม
ขอบเขตของงานวิจัยดังนี้ 
ระยะที่ 1 การศึกษาผลกระทบของการใช้วัคซีน recombinant herpesvirus of turkey (rHVT) ต่อระบบ
นิเวศน์ โดยพิจารณาจากความคงตัวของ F gene  

การทดสอบในเซลล์เพาะเลี้ยง (in vitro) 
ด าเนินการ passage ไวรัสวัคซีน rHVT-ND ต่อเนื่องในเซลล์เพาะเลี้ยง primary chicken fibroblast 

cells (CEF) เป็นจ านวน 8 passages จากนั้นตรวจดูล าดับการเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์และเปรียบเทียบ % 
identity ของไวรัส HVT ในส่วนของ US3 serine/threonine protein kinase gene และ F gene ซึ่งเป็น
ส่วน inserted gene  
 การทดสอบในไก่ทดลอง (in vivo) 

พิจารณาผลกระทบของวัคซีน rHVT ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบปริมาณของไวรัสวัคซีนที่ถูกขับ
ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก และทดสอบความสามารถในการติดเชื้อของไวรัสวัคซีนที่ถูกขับออกมาว่ายังคง
คุณสมบัติในการติดเชื้อในไก่อยู่หรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ท าโดยการให้วัคซีน rHVT ในไก่ทดลอง จากนั้นน าไก่
ทดลองที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไก่กลุ่ม contact เข้ามาอยู่รวมกับไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีน เก็บตัวอย่างเลือดเพ่ือ
น ามาตรวจหาปริมาณของไวรัสวัคซีนที่ขับออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ร่วมกับตรวจหาปริมาณไวรัสวัคซีนในไก่
กลุ่ม contact 
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ระยะที่ 2 การศึกษาถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมวัคซีนแบบต่างๆ ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ใน
ประเทศไทยต่อไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย 

ด้วยความหลากหลายของวัคซีน rHVT ที่นิยมใช้ในประเทศไทยประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ คือ วัคซีน
rHVT-ND วัคซีน rHVT-ND ร่วมกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 (CVI988) (rHVT-
ND+CVI) และวัคซีน HVT ร่วมกับวัคซีน CVI988 (HVT+CVI) ดังนั้นในการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนต่อ
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยจึงด าเนินการโดยให้วัคซีนทั้ง 3 รูปแบบแก่
ไก่ทดลองตามล าดับ จากนั้นให้ไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย ร่วมกับน าไก่กลุ่ม contact หรือ
ไก่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเข้ามาเลี้ยงร่วมด้วย เพ่ือดูประสิทธิภาพของวัคซีนรูปแบบต่างๆ ต่อการป้องกัน
โรค ร่วมกับพิจารณาประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจากผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา พิจารณาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยดูการแพร่กระจายของวัคซีนและความเสี่ยงที่ไวรัสวัคซีนจะกลับมามีฤทธิ์ก่อโรคจากการ
ตรวจหาปริมาณไวรัสในกลุ่ม contact ร่วมกับตรวจวิเคราะห์การเรียงล าดับนิวคลีโอไทด์ของ meq gene ของ
ไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย, F gene ของไวรัสนิวคาสเซิล และ US3 ของ
ไวรัส HVT ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร โดยกรอบแนวคิดงานวิจัยแสดงดังภาพท่ี 1 
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ภำพที่ 1 แผนผังโดยสรุปของกรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

  

วัตถุประสงค์ที่ 1 กำรศึกษำผลกระทบของกำรใช้วัคซีน recombinant herpesvirus of turkey (rHVT) 

ต่อระบบนิเวศน์เพื่อดูผลกระทบของวัคซีนต่อสิ่งแวดล้อม    

1.Stability analysis of 

inserted gene  

1. Molecular characterization of F inserted gene   
In vitro: 8 passages in primary chicken fibroblast cells (CEF) 
 : Partial fusion (F) and US3 serine/threonine protein 
kinase gene sequencing 
2. Spread of the vaccine strain and reversion to virulence 
In vivo: 3 vaccinated chicken groups (rHVT-ND, HVT+CVI and 
rHVT-ND+CVI)  
         : 4 contact groups (contact rHVT-ND, contact HVT+CVI, 
contact rHVT-ND+CVI and contact negative) 
         : 1 Negative control 
         : Quantitative PCR 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงความปลอดภัยของ

การใช้วัคซีน rHVT 

 
 

วัตถุประสงค์ที่ 2 กำรศึกษำถึงประสิทธิภำพของโปรแกรมวัคซีนแบบต่ำงๆ ที่นิยมใช้ในอุตสำหกรรมกำรเลี้ยง

ไก่ในประเทศไทยต่อเชื้อไวรัสมำเร็กซ์สำยพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย 

2. Protective efficacy of 
rHVT vaccine   

1. Experimental design   
: 4 challenged groups (rHVT-ND, HVT+CVI, rHVT-ND+CVI, Positive) 
: 5 contact groups (contact-rHVT-ND, contact-HVT+CVI, contact-
rHVT-ND+CVI, contact-Positive, contact-Negative) 
: 1 negative control group 
2. Protective efficacy 
: Viral load quantification (quantitative PCR) 
: Histopathology 
3. Molecular characterization  
: Marek’s disease virus serotype 1 (meq gene) 
: Newcastle disease virus (inserted F gene) 
: rHVT (US3 gene) 
          

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.ทราบถึงประสิทธิภาพของ
วัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสมาเร็กซ์ 
2.ทราบถึงชนิดของวัคซีนที่มี
การขับไวรัสมาเร็กซ์ออกสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอกน้อยที่สุด
และเหมาะสมในการใช้ 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ทราบถึงข้อมูลความปลอดภัยของวัคซีน recombinant herpesvirus of turkey  

2. ทราบถึงข้อมูลด้านประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดต่างๆ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ สายพันธุ์ที่
ระบาดในประเทศไทย เพ่ือที่พิจารณาเลือกใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ได้อย่างเหมาะสม 

วิธีด ำเนินงำนวิจัย 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของงานวิจัยทางคณะผู้วิจัยจึงแบ่งส่วนของวิธีด าเนินการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 กำรศึกษำผลกระทบของกำรใช้วัคซีน recombinant herpesvirus of turkey (rHVT-
ND) ต่อระบบนิเวศน์เพื่อดูผลกระทบของวัคซีนต่อสิ่งแวดล้อม    
 
วัคซีน  
 วัคซีนที่ใช้ทดสอบในโครงงานวิจัยนี้เป็นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ที่ผลิตเพ่ือการค้า แบ่ง
ตามรูปแบบการผลิตออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่หนึ่ง traditional lived attenuated vaccine ได้แก่ 
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 (CVI988) ร่วมกับ serotype 3 (HVT) strain FC126 
(HVT+CVI) ประเภทที่สอง คือ recombinant HVT vaccine-NDV (rHVT-ND) vaccine ประกอบด้วย วัคซีน 
rHVT โดยมีการ inserted F gene ของไวรัสนิวคาสเซิล (rHVT) และวัคซีน rHVT โดยมีการ inserted F gene 
ของไวรัสนิวคาสเซิล ร่วมกับ CVI988 (rHVT-ND+CVI)  

 
เซลลเ์พำะเลี้ยง (primary chicken fibroblast cells; CEF) 

 CEF ที่ใช้ในโครงการวิจัยนี้เตรียมจากไข่ไก่ฟักอายุ 9-11 วัน ที่ปลอดจากไวรัสมาเร็กซ์ โดยเตรียมตาม
วิธีการของ Hernandez และ Brown (2010) เพ่ือให้ได้เซลล์ปริมาณ 106 cells/T25 flask  

 
กำรตรวจหำปริมำณไวรัสด้วยวิธี plaque assay 

 การตรวจประเมินปริมาณไวรัสวัคซีนด้วยวิธี plaque assay ในตัวอย่างวัคซีนจ านวน 3 บริษัท โดย
วิธีการตรวจ plaque assay ประยุกต์มาจาก USDA (2014) เริ่มจากเตรียมเซลล์ CEF ใน 6-well plate 
ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนการ titrate จากนั้นละลายวัคซีน rHVT-ND ตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต โดยเจือ
จางไวรัสวัคซีนที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 10-2 ถึง 10-6 ต่อมาดูดอาหารเลี้ยงเซลล์ออกจาก plate และเติมไวรัส
วัคซีน rHVT-ND ที่ความเข้มข้นต่างๆ ปริมาณ 1 ml ลงไป น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ใน 5% CO2 
ระยะเวลา 60 นาที เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนด ดูดสารละลายที่มีไวรัสวัคซีนออก แล้วเติมอาหารเลี้ยงเซลล์
ปริมาณ 2.5 ml/well ลงไป จากนั้นน าไปบ่มที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ใน 5% CO2 โดยสังเกตการณ์



20 
 

 

เปลี่ยนแปลงของเซลล์ (cytopathic effect; CPE) ทุกวันเป็นระยะเวลา 5 วัน เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนดดูด
เอาอาหารเลี้ยงเซลล์ออก แล้วล้างหน้าเซลล์ด้วยสารละลาย phosphate buffer saline (PBS) ปริมาณ 3 
ml/well จากนั้นดูดสารละลาย PBS ออก แล้ว fixed cells ด้วย 4% formaldehyde ระยะเวลา 20 นาที 
จึงน าไปย้อมหาไวรัสด้วยเทคนิค immunocytochemistry โดยใช้ anti-MDV specific antibody และนับ
จ านวนกลุ่มเซลล์ที่มีการติดสี ซึ่งบ่งบอกว่ามี MDV-infected cells แล้วน ามาค านวณความเข้มข้นของไวรัส
หน่วยเป็น plaque performing unit (pfu)/ml 

 
กำร passage ไวรัสวัคซีน rHVT-ND ต่อเนื่องในเซลล์เพำะเลี้ยง CEF และวิเครำะห์ล ำดับนิวคลีโอไทด์
ของ US3 gene ของไวรัส rHVT และ F gene ของไวรัสนิวคำสเซิล 

ด าเนินการ passage ไวรัสวัคซีน rHVT-ND ต่อเนื่องในเซลล์เพาะเลี้ยง CEF เป็นจ านวน 8 passages 
จากนั้นเก็บไวรัสที่ได้มาจากแต่ละ passage มาท าการตรวจวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ US3 gene 
serine/threonine protein kinase ของไวรัส HVT (Handberg et al., 2001) และ inserted F gene ของ
ไวรัสนิวคาสเซิล (Liu et al., 2008) เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างไวรัสวัคซีน rHVT-ND ที่ได้มาจาก 
passage ต่างๆ ในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด CEF cells จ านวน 8 passages และไวรัสไวรัสวัคซีน rHVT-ND ตั้งต้น 
ด้วยวิธี nucleotide alignment ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม MegAlign software v.5.03 (DNASTAR Inc.) 
ผลการเปรียบเทียบแสดงเป็น percentage of nucleotide similarity 

 
สัตว์ทดลอง 

ไก่ไข่ทดลองเพศเมีย อายุ 1 วัน จ านวน 104 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ตัว ที่เหลืออีก 24 
ตัวให้แยกเลี้ยงไว้ในห้องปลอดสะอาด สุ่มไก่มาตรวจหาไวรัสที่ก่อให้เกิดเนื้องอก ได้แก่ ไวรัสมาเร็กซ์ ไวรัสเอ
เวียนลิวโคซิส ไวรัส reticuloendotheliosis ก่อนด าเนินการทดลอง จากนั้นให้วัคซีนเมื่อลูกไก่อายุ 1 วัน 
วัคซีนที่ใช้มี 3 ชนิด คือ วัคซีน rHVT-ND วัคซีน HVT+CVI988 และวัคซีน rHVT-ND+CVI โดยเตรียมวัคซีน
ตามวิธีการและค าแนะน าของบริษัท โดยให้วัคซีน rHVT-ND แก่ไก่กลุ่ม rHVT-ND Exp ให้วัคซีน HVT+CVI 
แก่ไก่กลุ่ม HVT+CVI Exp และให้วัคซีน rHVT-ND +CVI แก่ไก่กลุ่ม rHVT-ND +CVI Exp ตัวละ 0.2 ml เข้า
ทางใต้หนัง โดยมีปริมาณไวรัสวัคซีนไม่น้อยกว่า 2,500 pfu/dose ในขณะที่ไก่กลุ่ม negative control ให้
อาหารเลี้ยงเซลล์ Minimal Essential Medium (MEM) ในปริมาณและวิธีการเดียวกัน ภายหลังจากให้วัคซีน 
5 วัน น าไก่ contact จ านวน 6 ตัว ทั้งหมด 4 กลุ่มคือ กลุ่ม contact rHVT-ND กลุ่ม contact HVT+CVI 
กลุ่ม rHVT-ND +CVI และกลุ่ม contact negative มาเลี้ยงในห้องเดียวกับไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนและไก่กลุ่ม 
negative โดยเว้นระยะห่างระหว่างกรง 50 เซนติเมตร โดยจัดวางกลุ่มดังนี้ กลุ่ม contact rHVT-ND อยู่ห้อง
เดียวกับ rHVT-ND Exp, กลุ่ม contact HVT+CVI อยู่ห้องเดียวกับกลุ่ม HVT+CVI Exp, กลุ่ม rHVT-ND +CVI 
อยู่ห้องเดียวกับกลุ่ม rHVT-ND +CVI Exp และกลุ่ม contact negative อยู่ห้องเดียวกับกลุ่ม negative 
ตามล าดับ (ตารางที่ 3) เก็บตัวอย่างเลือดจากไก่จ านวน 6 ตัวของทุกกลุ่ม ทุกสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์ เพ่ือดู
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การขับไวรัสวัคซีนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก และดูความเสี่ยงที่ไวรัสวัคซีนจะกลับมามีฤทธิ์ก่อโรค เมื่อไก่
ทดลองอายุครบ 56 วัน ท าการเก็บตัวอย่างอวัยวะภายใน ได้แก่ ไทมัส ต่อมเบอร์ซา ม้าม หัวใจ ไต ปอด และ
กระเพาะแท้ ลงใน 10% buffed formalin เพ่ือน าไปตรวจทางจุลพยาธิวิทยาต่อไป ส่วนตัวอย่างเลือดน ามา
แยก PBMC และสกัด DNA เพ่ือใช้ตรวจหาปริมาณของไวรัสวัคซีนทด้วยวิธี qPCR ต่อไป  

 
กำรแยก peripheral blood mononuclear cells (PBMC) 
 เนื่องจากไวรัสมาเร็กซ์มี target cells คือ B และ T cells ดังนั้นเพ่ือให้ได้ปริมาณไวรัสมากท่ีสุด ก่อน
การตรวจตัวอย่างจ าเป็นต้องแยกเซลล์ดังกล่าวออกจากตัวอย่างเลือด โดยดัดแปลงวิธีการแยก PBMC มาจาก 
Riedhammer และคณะ (2016) เริ่มจากเก็บตัวอย่างเลือดในหลอดเก็บเลือดที่มีสารป้องกันการแข็งตัวของ
เม็ดเลือด (BD, USA) น าเลือดที่เก็บมาเจือจางด้วยสารละลาย PBS ในอัตราส่วน 1:1 จากนั้น overlay ลงบน
สารละลาย IsoPrep (Robbins Scientific, Sunny-vale, CA, USA) น าเข้าเครื่องปั่นเพ่ือให้เซลล์ต่างๆ แยก
ชั้นตกลงมาตามน้ าหนักโมเลกุล เก็บเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีลักษณะเป็นชั้นขาวๆ ด้านบน ล้างเซลล์เม็ดเลือด
ขาวที่เก็บมาด้วยสารละลาย PBS จ านวน 2 ครั้ง จากนั้นเก็บเม็ดเลือดขาวน าไปสกัด DNA ต่อไป 
 
DNA extraction 

 ขั้นตอนและวิธีการสกัด DNA ด าเนินการตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต Nucleospin Tissue 
extraction kit (Macherey-Nagel, USA) โดย DNA ที่สกัดเรียบร้อยแล้วให้เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -80 เซลเซียส 
จนกว่าจะน ามาใช้ 
 
กำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงด้วยวิธี quantitative real-time PCR (qPCR) 

น าตัวอย่าง DNA มาตรวจด้วยวิธี qPCR เพ่ือหาปริมาณไวรัส (viral load) ของไวรัสมาเร็กซ์ 
serotype 1 สายพันธุ์ก่อโรค ไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์วัคซีน (CVI988) และไวรัสมาเร็กซ์  
serotype 3 สายพันธุ์วัคซีน (HVT) ตามวิธีของ Baigent และคณะ (2016) และ Islam และคณะ (2006) 
ตามล าดับ โดยใช้ primer และ probe ที่จ าเพาะต่อ gene ทั้งหมด 3 gene กล่าวคือ (1) pp38 gene ส าหรับ
ตรวจหาปริมาณและตรวจแยกระหว่างไวรัสมาเร็กซ์ก่อโรคและไวรัสวัคซีน (CVI988) (Baigent et al., 2016) 
(2) sORF1  gene ส าหรับตรวจหาปริมาณไวรัสวัคซีน rHVT (Islam et al., 2006)  และ (3) chicken 
ovotransferrin (ovo) gene ซึ่งเป็น housekeeping gene ของไก่ ส าหรับใช้เป็น internal control ในการ
ท า qPCR (Baigent et al., 2016) โ ด ย ใ ช้ ชุ ด  TaqManTM Fast Advanced Master Mix (Applied 
Biosystems, USA) และเครื่อง real-time PCR รุ่น StepOnePlus™ Real-Time PCR System (Applied 

Biosystems, USA) ภายใต้อุณหภูมิ 95◦C ระยะเวลา 15 นาที และ อุณหภูมิ 95◦C ระยะเวลา 15 วินาที และ

อุณหภูมิ 60◦C ระยะเวลา 1 นาที จ านวน 40 รอบ การแปลผลอาศัย standard curve ในการค านวณให้เป็น
ค่ า  virulent MDV-1, CVI988 vaccine virus หรื อ  HVT vaccine virus copy number per 10 4  cells 
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(Baigent et al., 2005)     
 

วัตถุประสงค์ที่ 2 กำรศึกษำถึงประสิทธิภำพของโปรแกรมวัคซีนแบบต่ำงๆ ที่นิยมใช้ในอุตสำหกรรมกำร

เลี้ยงไก่ในประเทศไทยต่อเชื้อไวรัสมำเร็กซ์สำยพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นี้ มีเป้าหมายหลัก คือ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสมาเร็กซ์ที่ผลิตเพ่ือการค้าที่มีการจ าหน่ายและนิยมใช้ในประเทศไทยต่อไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ที่แยกได้ใน

ประเทศไทย 

  

ไวรัสมำเร็กซ ์
 ไวรัสมาเร็กซ์ที่ใช้ในโครงการวิจัยนี้เป็นไวรัสที่แยกได้จากไก่ป่วยในโครงการวิจัย “การเพาะแยกและ
ศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย” โดยมีระดับความเข้มข้น
อยู่ที่ 1,500 pfu/0.2 ml  
 
สัตว์ทดลอง 

ไก่ไข่ทดลอง เพศเมีย อายุ 1 วัน จ านวน 130 ตัว แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ตัว ไก่ที่เหลือ
จ านวน 30 ตัว ให้แยกเลี้ยงไว้ในห้องสะอาด สุ่มไก่มาตรวจหาไวรัสที่ก่อให้เกิดเนื้องอก ได้แก่ ไวรัสมาเร็กซ์ 
ไวรัสเอเวียนลิวโคซิส ไวรัส reticuloendotheliosis ก่อนด าเนินการทดลอง จากนั้นให้วัคซีนเมื่อลูกไก่อายุ 1 
วัน วัคซีนที่ให้มี 3 ชนิด คือ วัคซีน rHVT-ND วัคซีน HVT+CVI และ วัคซีน rHVT-ND+CVI โดยเตรียมวัคซีน
ตามวิธีการและค าแนะน าของบริษัท ให้วัคซีน rHVT-ND แก่ไก่กลุ่ม rHVT-ND MDV ให้วัคซีน HVT+CVI แก่ไก่
กลุ่ม HVT+CVI MDV และให้วัคซีน rHVT-ND +CVI แก่ไก่กลุ่ม rHVT-ND+CVI MDV ตามล าดับ ตัวละ 0.2 
ml เข้าทางใต้หนังโดยมีปริมาณไวรัสวัคซีนไม่น้อยกว่า 2,500 pfu/dose ภายหลังจากให้วัคซีนผ่านไปแล้ว 5 
วัน ให้ไวรัสมาเร็กซ์ที่ระดับความเข้มข้น 1,500 pfu/0.2 ml แก่ไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนและไก่กลุ่ม positive ทาง
ช่องท้อง (intraperitoneal route; IP) ในขณะที่ไก่กลุ่ม negative ให้อาหารเลี้ยงเซลล์ Minimal Essential 
Medium (MEM) ในปริมาณและวิธีการเดียวกัน เสร็จแล้วน าไก่ contact กลุ่มละ 6 ตัว จ านวน 5 กลุ่มคือ 
กลุ่ม contact rHVT-ND กลุ่ม contact HVT+CVI กลุ่ม contact rHVT-ND +CVI กลุ่ม contact positive 
และ contact negative มาเลี้ยงรวมในห้องเดียวกับไก่กลุ่ม rHVT-ND Exp กลุ่ม HVT+CVI Exp กลุ่ม rHVT-
ND +CVI Exp กลุ่ม positive และกลุ่ม negative ตามล าดับ (ตารางท่ี 1, ภาพที่ 2) โดยวางกรงให้มีระยะห่าง 
50 เซนติเมตร เก็บตัวอย่างเลือดจากไก่จ านวน 6 ตัว ของทุกกลุ่ม ทุกสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์ เพ่ือดูการขับ
ไวรัส และไวรัสวัคซีนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก และดู dynamic ของไวรัสก่อโรคและไวรัสวัคซีน เมื่อไก่
ทดลองอายุครบ 62 วัน เก็บตัวอย่างอวัยวะภายใน ได้แก่ ไทมัส ต่อมเบอร์ซา ม้าม หัวใจ ไต ปอด และ
กระเพาะแท้ ลงใน 10% buffed formalin เพ่ือน าไปตรวจทางจุลพยาธิวิทยาต่อไป ส่วนตัวอย่างเลือดให้
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น ามาแยก PBMC และสกัด DNA เพ่ือใช้ตรวจหาปริมาณของไวรัสก่อโรคและไวรัสวัคซีนที่ขับออกมานอกตัวไก่
ด้วยวิธี qPCR ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นต่อไป   

ตำรำงท่ี 1 สรุปกลุ่มไก่ทดลองทั้งหมดในโครงการวิจัยวิจัยนี้ 

Experiment 
Phase 

Group Name 
No. of 

chicken 
Vaccine Challenge 

Ph
as

e 
I 

Exp group rHVT-ND Exp 20 ✓  
HVT+CVI Exp 20 ✓  
rHVT-ND+CVI Exp 20 ✓  
Negative 20   

Contact group rHVT Exp 6   
HVT+CVI Exp 6   
rHVT-ND+CVI Exp 6   
Negative 6   

Ph
as

e 
II 

Challenge group rHVT-ND MDV 20 ✓ ✓ 
HVT+CVI MDV 20 ✓ ✓ 
rHVT-ND+CVI MDV 20 ✓ ✓ 
Positive 20  ✓ 
Negative 20   

Contact group 
 

rHVT-ND MDV 6   
HVT+CVI MDV 6   
rHVT-ND+CVI MDV 6   

Positive 6   

Negative 6   

 

 

ภำพที่ 2 สรุป timeline ของการทดลองท้ังโครงการ 

7 dpc 14 dpc 21 dpc 28 dpc 35 dpc 42 dpc 

dpc: day post challenge/day post contact 
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กำรตรวจทำงจุลพยำธิวิทยำ 

น าตัวอย่างที่เก็บใน 10% ฟอร์มาลีน ตัดลงบล็อกพาราฟิน ตัดให้มีขนาดความหนาประมาณ 5 µm 
น าไปย้อมสี H&E และอ่านผลภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงขาว โดยดูการเข้ามาแทรกของ lymphocyte 
โดยให้คะแนนรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาดังนี้ 1: เมื่อพบการเข้ามาแทรกของ lymphocyte ตั้งแต่ 1-3 
ต าแหน่ง; 2: เมื่อพบการเข้ามาแทรกของ lymphocyte ตั้งแต่ 4-6 ต าแหน่ง; 3: เมื่อพบการเข้ามาแทรกของ 
lymphocyte มากกว่า 6 ต าแหน่ง (ดัดแปลงมาจาก Mete et al., 2016) 

 
กำรวิเครำะห์ล ำดับนิวคลีโอไทด์ของ US3 gene ของไวรัส rHVT, F gene ของไวรัสนิวคำสเซิล และ 
Meq gene ของไวรัส MDV serotype 1 

ท าการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ US3 gene serine/threonine protein kinase ของไวรัส 
HVT (Handberg et al., 2001) inserted F gene ของไวรัสนิวคาสเซิล (Liu et al., 2008) และ Meq gene 
ของไวรัส MDV serotype 1 (ตารางที่ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างไวรัสวัคซีน rHVT ที่ได้มาจาก
กลุ่ม contact rHVT-ND+CVI Exp และกลุม่ contact rHVT-ND+CVI MDV และไวรัสวัคซีน rHVT-ND ตั้งต้น 
ด้วยวิธี nucleotide and amino acid alignment ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม MegAlign software v.5.03 
(DNASTAR Inc.) ผลการเปรียบเทียบแสดงเป็น percentage of similarity 

 

ตำรำงที่ 2 สรุป primer ที่จ าเพาะต่อ US3 gene ของไวรัส HVT F gene ของไวรัสนิวคาสเซิล และ Meq 
gene ที่ใช้ในโครงการวิจัยนี้ 

Primer Sequences Target Product size References 
F gene-F 5’-ATGGGC(C/T)CCAGAC(C/T)CTTCTAC-3’ F 535 bp Liu et al., 2008 
F gene-R 5’-CTGCCACTGCTAGTTGTGATAATCC-3’ 
HVT1 5’-ATGGAAGTAGATGTTGAGTCTTCG-3’ US3 505 bp Handberg et al., 2001 
HVT2 5’-CGATATACACGCATTGCCATACAC-3’ 
Meq-F 5’-GGCACGGTACAGGTGTAAAGAG-3’ Meq 1081 bp Tian et al., 2011 
Meq-R 5’-GCATAGACGATGTGCTGCTGAG-3’ 

 

กำรวิเครำะห์ผลทำงสถิติ 
การเปรียบเทียบอัตราส่วนน้ าหนักของไทมัสต่อน้ าหนักตัว อัตราส่วนน้ าหนักของม้ามต่อน้ าหนักตัว 

และอัตราส่วนน้ าหนักของเบอร์ซ่าต่อน้ าหนักตัวในแต่ละช่วงระยะเวลาภายหลังจากให้เชื้อไวรัสมาเร็กซ์  และ
ปริมาณไวรัสในตัวอย่างระหว่างกลุ่มทดลองค านวณโดยใช้ one-way ANOVA และเปรียบเทียบ histological 
score ระหว่างกลุ่มทดลองค านวณโดยใช้ non-parametric Kruskal-Wallis test โดยโปรแกรม Graphpad 
version 5 และค านวนเปอร์เซ็นต์การป้องกันโรค (protective index; PI) (Sharma & Graham, 1982) ดังนี้ 
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%ตรวจพบเนื้องอกในกลุ่ม positive 
Protective index= [(%ตรวจพบเนื้องอกในกลุ่ม positive) - (%ตรวจพบเนื้องอกในกลุ่มวัคซีน)] x 100 

 
ผลกำรทดลอง 
 
วัตถุประสงค์ที่ 1 กำรศึกษำผลกระทบของกำรใช้วัคซีน recombinant herpesvirus of turkey (rHVT) 
ต่อระบบนิเวศน์เพื่อดูผลกระทบของวัคซีนต่อสิ่งแวดล้อม  
   
ผลกำรตรวจหำปริมำณไวรัสวัคซีนด้วยวิธี plaque assay 

 การตรวจหาปริมาณไวรัสด้วยวิธี plaque assay มีวัตถุประสงค์เพ่ือทวนสอบว่าในวัคซีนที่ผลิตเพ่ือ
การค้านั้นมีปริมาณไวรัสวัคซีนตรงตามที่ผู้ผลิตกล่าวอ้างหรือไม่ โดยทางคณะผู้วิจัยได้น าวัคซีน recombinant 
จ านวน 3 บริษัท ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยมาทดสอบ ได้แก่วัคซีน rHVT-ND จ านวน 2 บริษัท 
และ rHVT-ND-IBD จ านวน 1 บริษัท ผลการตรวจหาปริมาณไวรัสวัคซีนพบว่าวัคซีนทั้ง 3 บริษัทมีปริมาณของ
ไวรัสวัคซีนใกล้เคียงหรือมากกว่าปริมาณที่ระบุไว้บนเอกสารก ากับยา (ตารางที่ 3) 
 
ตำรำงท่ี 3 ผลการตรวจหาปริมาณไวรัสวัคซีนด้วยวิธี plaque assay  

ชนิดวัคซีน Batch no. 
Virus titer (plaque per forming unit; pfu/ml) 

ปริมำณที่ระบุในฉลำก ผลกำร titrate 
rHVT-ND (บริษัท A) 91790163 1,810 6,000 
rHVT-ND (บริษัท B) R0016 5,786 10,400 
rHVT-ND-IBD (บริษัท C) A845A 2,000 3,120 

 

ผลกำรวิเครำะห์ล ำดับนิวคลีโอไทด์ของ US3 gene ของไวรัส rHVT และ F gene ของไวรัสนิวคำสเซิล 

หลังจากท าการ passages ไวรัสวัคซีน rHVT-ND ในเซลล์เพาะเลี้ยง CEF เป็นจ านวน 8 passages 
และท าการเก็บไวรัสแต่ละ passages มาท าการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ US3 gene ของไวรัส rHVT 
และ F gene ของไวรัสนิวคาสเซิล เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างไวรัสวัคซีน rHVT-ND ที่ได้มาจาก 
passages ต่างๆ ในเซลล์เพาะเลี้ยง CEF และไวรัสวัคซีน rHVT-ND ตั้งต้น จากผลการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอ
ไทด์ของ US3 gene serine/threonine protein kinase ของไวรัส HVT และ inserted F gene ของไวรัสนิว
คาสเซิล พบว่าล าดับนิวคลีโอไทด์ของ US3 gene ของไวรัส HVT และ F gene ของไวรัสนิวคาสเซิลจากไวรัส
ทุก passage (8 passages) มีความเหมือนกับไวรัสวัคซีน rHVT-ND ตั้งต้น และเหมือนกันเองในแต่ละ 
passage (100% nucleotide identity) ดังแสดงในตารางที่ 4 จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าไวรัส rHVT 
และ F  gene ของไวรัสนิวคาสเซิลที่ insert อยู่ในจีโนมของไวรัส rHVT มีความคงตัวสูง บ่งบอกถึงความความ
เสถียรของ viral vector vaccine ดังกล่าว 
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ตำรำงที่ 4 ผลการเปรียบเทียบรหัสพันธุกรรมของ US3 gene ของไวรัส recombinant HVT-NDV (rHVT) 
(ก) และ F gene ของไวรัสนิวคาสเซิล (ข) เมื่อท าการ passage ใน chicken embryo fibroblast cells 
(CEF) เป็นจ านวน 8 passage (rHVT_US3_P1-P8 และ rHVT_F_P1-P8) โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ % 
nucleotide identity กับเชื้อ recombinant HVT-NDV (rHVT_US3 และ rHVT_F) จากวัคซีนตั้งต้น โดยวิธี 
nucleotide alignment ด้วยโปรแกรม MegAlign software v.5.03 (DNASTAR Inc.) 

(ก) US3 gene ของไวรัส rHVT-NDV 

 
(ข) F gene ของไวรัสนิวคำสเซิล  

 
 

ผลกำรศึกษำผลกระทบของกำรใช้วัคซีน  recombinant herpesvirus of turkey (rHVT) ต่อระบบ
นิเวศน์เพื่อดูผลกระทบของวัคซีนต่อสิ่งแวดล้อม 

    การศึกษาผลกระทบของวัคซีน recombinant ต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมท าโดยการให้วัคซีน 
rHVT และ HVT ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ได้แก่ วัคซีน rHVT-ND วัคซีน HVT+CVI และวัคซีน 
rHVT-ND+CVI แก่ไก่ทดลองอายุ 1 วันที่ปลอดต่อไวรัสมาเร็กซ์ ไวรัส reticuloendotheliosis และไวรัส 
avian leukosis โดยไก่กลุ่ม rHVT-ND Exp ได้รับวัคซีน rHVT-ND ไก่กลุ่ม HVT+CVI Exp ได้รับวัคซีน 
HVT+CVI และไก่กลุ่ม rHVT-ND+CVI Exp ได้รับวัคซีน rHVT-ND+CVI ตามล าดับ หลังจากให้วัคซีนไปแล้ว 5 
วัน น าไก่ทดลอง (contact group) ที่ปลอดจากวัคซีนและไวรัสมาเร็กซ์เข้าไปเลี้ยงรวมกับไก่ที่ได้รับวัคซีน 
จากนั้นติดตามเจาะเลือดไก่จ านวน 6 ตัว จากกลุ่ม Exp และ contact ทุกกลุ่ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์  

ผลการตรวจหา sORF gene ของไวรัสวัคซีน rHVT ทั้งแบบเดี่ยวและรวมกับ CVI988 และไวรัสวัคซีน 
HVT แบบปกติ พบว่าไก่ที่ได้รับวัคซีน HVT ทั้งสองรูปแบบสามารถตรวจพบ viral load ของไวรัส HVT ได้
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ตั้งแต่การตรวจครั้งแรก หรือ 7 วันหลังจากน าไก่ contact group เข้ามาเลี้ยงรวม (day placed contact; 
dpc) (ภาพท่ี 3) จนถึงวันสุดท้ายของการทดลอง โดยระดับ viral load ของไวรัส HVT ในไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีน 
rHVT-ND เดี่ยว ในวันที่ 21 dpc สูงกว่าไก่กลุ่มอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) อย่างไรก็ตามไก่ที่
ได้รับวัคซีน rHVT-ND นั้นมีระดับ viral load ของไวรัส HVT สูงในช่วงวันที่ 21 และ 28 dpc จากนั้นระดับ
ไวรัสวัคซีนจะค่อยๆ ลดต่ าลง ในขณะที่ไก่ที่ได้รับวัคซีนชนิด HVT แบบปกติ (HVT+CVI) พบว่ามีระดับ viral  
load ของไวรัส HVT สูงในช่วงท้ายของการทดลอง ในขณะที่เมื่อพิจารณาระดับ viral load ของไวรัส HVT  
ในกลุ่ม contact พบว่าระดับ viral load ของไวรัส HVT ในไก่ contact ของกลุ่ม HVT+CVI สูงที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับไก่ contact กลุ่มอ่ืนๆ โดยเริ่มตรวจพบไวรัสวัคซีน HVT ได้ในวันที่ 7 dpc และสามารถตรวจ
พบได้ตลอดจนสิ้นสุดการทดลอง โดยระดับ viral load มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับ viral load ของกลุ่มอ่ืนๆ ในวันที่ 35, 42 และ 49 dpc ตามล าดับ (p<0.05) ในขณะที่ 
viral load ของไก่ contact กลุ่ม rHVT-ND+CVI พบว่ามีตรวจพบไวรัสวัคซีน HVT ในปริมาณที่ต่ าที่สุดจาก
ทั้ง 3 กลุ่ม (ภาพที่ 4) 

 เมื่อพิจารณาในส่วนของการตรวจหา pp38 gene ของไวรัสวัคซีน CVI988 พบว่าไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีน 
CVI988 ทั้ง 2 กลุ่ม (HVT+CVI Exp และ rHVT-ND+CVI Exp) มีรูปแบบการตรวจพบและระดับ viral load 
ของไวรัสวัคซีน CVI988 ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือสามารถตรวจพบไวรัสวัคซีน CVI988 ได้ตลอดทุกช่วง
ระยะเวลาของการทดลอง โดยที่ระดับ viral load ในแต่ละช่วงเวลาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (ภาพท่ี 5) ในขณะทีร่ะดับ viral load ของไวรัสวัคซีน CVI988 ในไก่กลุ่ม contact พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ช่วงเวลา 7 และ 28 dpc (p<0.05) โดย viral load ของไก่ contact กลุ่ม rHVT-
ND+CVI มีปริมาณมากกว่ากว่าไก่ contact กลุ่ม HVT+CVI (ภาพที่ 6) เมื่อท าการสุ่มตรวจ inserted F gene 
ในไก่กลุ่ม contact กลุ่มละ 3 ตัวอย่าง รวม 9 ตัวอย่าง ในวันที่ 49 dpc ด้วยวิธี PCR โดยใช้ primer ที่
จ าเพาะต่อ F gene ของไวรัสนิวคาสเซิล พบว่าสามารถตรวจพบ inserted F gene ในทุกตัวอย่างที่น ามาท า
การตรวจ (6/6)  

 จากการสังเกตอาการทางคลินิกพบว่าไม่พบอาการทางคลินิกใดๆ ในไก่ทดลองทุกกลุ่มตลอด
ระยะเวลาท าการทดลอง เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเลี้ยง 62 วัน ท าการชั่งน้ าหนักไก่ทุกตัวพร้อมบันทึก
น้ าหนักไทมัส เบอร์ซา และม้าม เพ่ือน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยอัตราส่วนเนื้อเยื่อน้ าเหลืองต่อน้ าหนักตัว (ตาราง
ที่ 5) โดยผลการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยอัตราส่วนของไทมัสต่อน้ าหนักตัวในไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีน rHVT-ND+CVI 
มีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มวัคซีน 3 ประเภท โดยมีความแตกต่างจากไก่กลุ่มที่ได้รับ
Negative อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ในขณะที่อัตราส่วนของม้ามต่อน้ าหนักตัวพบว่ากลุ่ม negative มี
อัตราส่วนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนทั้ง 3 กลุ่มและยังมีความแตกต่างจากไก่กลุ่มที่ได้รับ
วัคซีน rHVT-ND อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยอัตราส่วนเนื้อเยื่อน้ าเหลืองต่อน้ าหนักตัวใน
ไก่กลุ่ม contact HVT+CVI มีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนเบอร์ซาต่อน้ าหนักตัวน้อยกว่าไก่กลุ่ม negative อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 6) ในขณะที่อัตราส่วนของไทมัสต่อน้ าหนักตัวในกลุ่ม contact 
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negative มีอัตราส่วนมากกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนทั้ง 3 ประเภท และอัตราส่วนม้ามของกลุ่ม contact 
negative มีน้ าหนักน้อยกว่ากลุ่มท่ีได้รับวัคซีนทั้ง 3 ประเภทต่อไม่มีความอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

 ผลการชันสูตรซากไก่ในแต่ละกลุ่มพบว่าไม่พบเนื้องอกที่อวัยวะภายและไม่พบการอักเสบของรูขุมขน 
ในขณะที่ผลตรวจทางจุลพยาธิวิทยาพบว่าในไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนพบว่า ไต เป็นอวัยวะที่พบการเข้ามาแทรก
ของ lymphocyte มากที่สุด ล าดับรองลงมาคือ ตับและกระเพาะแท้ (proventiculus) แต่อวัยวะที่ไม่พบการ
เข้ามาแทรกของ lymphocyte ได้แก่ เส้นประสาท ไทมัส และ ต่อมเบอร์ซา ในขณะที่ไม่พบการเข้ามาแทรก
ของ lymphocyte ในกลุ่ม negative และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างกลุ่ม (ตารางที่ 7) เมื่อ
พิจารณาผลตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของไก่กลุ่ม contact พบว่ามีการเข้ามาแทรกของ lymphocyte ในไก่
กลุ่ม contact ที่ได้รับวัคซีนทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่ม negative แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(ตารางที่ 8)  

โดยสรุปจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวัคซีน recombinant HVT ทั้งรูปแบบวัคซีน rHVT-ND 
เดี่ยว หรือแบบวัคซีนรวมกับ CVI นั้น เมื่อให้ในไก่ทดลองแล้ว ไวรัสวัคซีน rHVT-ND สามารถเพ่ิมจ านวนได้ใน
โฮสต์ โดยโฮสต์ที่ได้รับวัคซีนสามารถขับไวรัสวัคซีนสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยที่ไวรัสวัคซีนเหล่านั้นยังคง
ประสิทธิภาพในการติดเชื้อ สามารถเพ่ิมจ านวนในไก่กลุ่ม contact ได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันกับไวรัสวัคซีน 
HVT ปกติ โดยที่ inserted gene ยังคงอยู่และสามารถตรวจพบได้ในไก่กลุ่ม contact นอกจากนี้ผลการตรวจ
ทางจุลพยาธิวิทยายังแสดงให้เห็นว่าไวรัสวัคซีนทั้ง 3 รูปแบบไม่ได้มีความแตกต่างกันในการเกิด lymphocyte 
infiltration หรือท าให้เกิดการฝ่อลีบของเนื้อเยื่อน้ าเหลือง 

 

 
ภำพที่ 3 ผลการตรวจหา sORF gene ของไวรัส HVT ด้วยวิธี qPCR ในไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีน rHVT-ND, 
HVT+CVI และ rHVT-ND+CVI 

* มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ภำพที่ 4 ผลการตรวจหา sORF gene ของไวรัส HVT ด้วยวิธี qPCR ในไก่กลุ่ม contact  

* มีแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

 
ภำพที่ 5 ผลการตรวจหา pp38  gene ของไวรัส CVI988 ด้วยวิธี qPCR ในไก่ที่ได้รับวัคซีน HVT+CVI และ 
rHVT-ND+CVI 

 
ภำพที่ 6 ผลการตรวจหา pp38 gene ของไวรัส CVI988 ด้วยวิธี qPCR ในไก่กลุ่ม contact 
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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ตำรำงท่ี 5 ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนน้ าหนักของเนื้อเยื่อน้ าเหลืองต่อน้ าหนักตัวไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีน 
 

Organs 
Vaccine Groups (n=20) 

Negative rHVT-ND Exp HVT+CVI Exp rHVT-ND+CVI Exp 
Thymus 0.732±0.21* 0.723±0.18 0.676±0.15 0.556±0.15* 
Bursa 0.430±0.07 0.504±0.10 0.455±0.11 0.443±0.08 
Spleen 0.233±0.04* 0.293±0.07* 0.278±0.03 0.288±0.06 

* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05); n: จ านวนไก่ต่อกลุ่มท้ังหมดกลุ่มละ 20 ตัว  
 
 
ตำรำงท่ี 6 ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนน้ าหนักของเนื้อเยือ่น้ าเหลืองต่อน้ าหนักตัวไก่กลุ่ม contact 
 

Organs 
Contact Groups (n=6) 

Negative rHVT-ND HVT+CVI rHVT-ND+CVI 
Thymus 0.695±0.20 0.664±0.10 0.598±0.13 0.547±0.09 
Bursa 0.635±0.11* 0.408±0.05 0.396±0.08* 0.434±0.09 
Spleen 0.199±0.03 0.251±0.09 0.240±0.04 0.233±0.03 

* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05); n: จ านวนไก่ต่อกลุ่มท้ังหมดกลุ่มละ 6 ตัว 
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 ตำรำงท่ี 7 ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (histological score) ของกลุ่มที่ได้รับวัคซีน rHVT-ND, HVT+CVI และ rHVT-ND+CVI 

 

 
 

a ค่าเฉลี่ยของ histological score ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค่าเฉลี่ย histological score คิดมาจากผลรวมคะแนนการเข้ามาแทรกของ lymphocyte โดยให้คะแนน 0 คือ ไม่พบการเข้ามา
แทรกของ lymphocyte; 1: คือ การเข้ามาแทรกของ lymphocyte จ านวน 1-3 ต าแหน่ง; 2: คือ การเข้ามาแทรกของ lymphocyte จ านวน 4-6 ต าแหน่ง; 3: คือ การเข้ามาแทรกของ 
lymphocyte มากกว่า 6 ต าแหน่ง  
ค านวณความเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโดยใช้ Kruskal Wallis test ที่ p<0.05 
b จ านวนของไก่ท่ีตรวจพบรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา ต่อ จ านวนไก่ทั้งหมด 

  

Vaccine 
Groups 

Organs 
Kidney Liver Proventiculus Heart Lung Nerve Thymus Bursa Spleen 

Negative 0.0±0.0a (0/20)b 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 
rHVT-ND Exp 0.05±0.22 (1/20) 0.55±0.61 (10/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 
HVT+CVI Exp 0.65±0.49 (13/20) 0.4±0.50 (8/20) 0.1±0.22 (2/20) 0.05±0.31 (1/20) 0.15±0.37 (3/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 
rHVT-ND+CVI Exp 0.1±0.31 (2/20) 0.35±0.49 (7/20) 0.5±0.51 (10/20) 0.1±0.31 (2/20) 0.05±0.22 (1/10) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.05± 0.22 (1/20) 
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ตำรำงท่ี 8 ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (histological score) ของกลุ่ม contact 
 

 
a ค่าเฉลี่ยของ histological score ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค่าเฉลี่ย histological score คิดมาจากผลรวมคะแนนการเข้ามาแทรกของ lymphocyte โดยให้คะแนน 0 คือ ไม่พบการเข้ามา
แทรกของ lymphocyte; 1: คือ การเข้ามาแทรกของ lymphocyte จ านวน 1-3 ต าแหน่ง; 2: คือ การเข้ามาแทรกของ lymphocyte จ านวน 4-6 ต าแหน่ง; 3: คือ การเข้ามาแทรกของ 
lymphocyte มากกว่า 6 ต าแหน่ง  
ค านวณความเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโดยใช้ Kruskal Wallis test ที ่p<0.05 
b จ านวนของไก่ท่ีตรวจพบรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา ต่อ จ านวนไก่ทั้งหมด 

Contact 
Groups 

Organs 
Kidney Liver Proventiculus Heart Lung Nerve Thymus Bursa Spleen 

Negative 0.0±0.0a (0/6)b 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 

rHVT-ND 0.5±0.55 (1/6) 0.17±0.41 (1/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.33±0.52 (2/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 
HVT+CVI 0.0±0.0 (0/6) 0.17±0.41 (1/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.67±0.52 (4/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 
rHVT-ND+CVI 0.17±0.41 (1/6) 0.17±0.41 (1/6) 0.17±0.41 (1/6) 0.17±0.41 (1/6) 0.17±0.41 (1/6)) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 
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วัตถุประสงค์ที่ 2 กำรศึกษำถึงประสิทธิภำพของโปรแกรมวัคซีนแบบต่ำงๆ ที่นิยมใช้อุตสำหกรรมกำรเลี้ยง

ไก่ในประเทศไทยต่อเชื้อไวรัสมำเร็กซ์สำยพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย 

ผลกำรศึกษำถึงประสิทธิภำพของโปรแกรมวัคซีนแบบต่ำงๆ ที่นิยมใช้อุตสำหกรรมกำรเลี้ยงไก่ในประเทศ

ไทยต่อเชื้อไวรัสมำเร็กซ์สำยพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย 

การศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมวัคซีน rHVT ที่นิยมใช้ในประเทศไทยด าเนินการโดยใช้ไก่ไข่
ทดลอง เพศเมีย อายุ 1 วัน รับวัคซีน rHVT ที่ 3 รูปแบบคือ วัคซีน rHVT-ND วัคซีน HVT+CVI และวัคซีน 
rHVT-ND+CVI หลังจากให้วัคซีนผ่านไปแล้ว 5 วัน จึงให้ไวรัสมาเร็กซ์ที่ระดับความเข้มข้น 1,500 pfu/0.2 ml 
เสร็จแล้วน าไก่ contact มาเลี้ยงรวมในห้องเดียวกับไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนและให้ไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 
สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยดังนี้  

กลุ่ม cont rHVT-ND+MDV เลี้ยงรวมกับ rHVT-ND MDV  
กลุ่ม cont HVT+CVI MDV เลี้ยงรวมกับ HVT+CVI MDV  
กลุ่ม cont rHVT-ND+CVI MDV เลี้ยงรวมกับ rHVT-ND+CVI MDV 
กลุ่ม cont positive เลี้ยงรวมกับ MDV 
กลุ่ม cont NEG เลี้ยงรวมกับ negative  

เก็บตัวอย่างเลือดจากไก่ทุกกลุ่มจ านวนกลุ่มละ 6 ตัว ของ ทุกสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์ เพ่ือดู viral 
load kinetic ของไวรัสมาเร็กซ์ ร่วมกับเก็บตัวอย่างอวัยวะเพ่ือน าไปตรวจทางจุลพยาธิวิทยา จากผลการ
ตรวจหา sORF gene ของไวรัส HVT ด้วยวิธี qPCR แสดงให้เห็นว่าไก่ที่ได้รับไวรัสวัคซีน HVT แบบธรรมดา
ตรวจพบระดับ viral load สูงที่สุดเมื่อเทียบกับไวรัสวัคซีนรูปแบบ rHVT โดยกลุ่ม HVT+CVI MDV มีระดับ 
viral load ที่ 28 dpc มากกว่ากลุ่ม rHVT-ND+CVI MDV อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และที่ 42 dpc มีระดับ 
viral load มากกว่าจากกลุ่ม rHVT-ND MDV อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนระดับ viral load ของ
วัคซีนรูปแบบ rHVT ทั้งแบบเดี่ยวและแบบรวมกับวัคซีน CVI988 นั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (ภาพที่ 7) เมื่อพิจารณาผลของระดับ viral load ในกลุ่ม contact พบว่า สามารถตรวจพบ viral 
load ของไวรัส HVT ในไก่กลุ่ม contact HVT+CVI MDV ได้ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างครั้งแรกหรือวันที่ 7 dpc 
ในขณะที่ไก่กลุ่ม contact rHVT-ND+CVI MDV ตรวจพบ viral load ของไวรัส HVT ได้ในวันที่ 14 dpc และ 
ไก่กลุ่ม contact rHVT-ND MDV ตรวจพบ viral load ของไวรัส HVT ได้ในวันที่ 21 dpc ตามล าดับ โดย
พบว่า viral load ของกลุ่ม contact HVT+CVI MDV มีปริมาณสูงที่สุด ในขณะที่กลุ่ม contact rHVT-
ND+CVI MDV มีปริมาณ viral load ต่ าที่สุด นอกจากนี้ยังพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ของปริมาณ viral load ในแต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะในวันที่ 49 dpc ที่พบความ
แตกต่างของ viral load ระหว่างทุกกลุ่ม โดยรวมจะเห็นได้ว่าระดับ viral load ของไวรัส HVT ในไก่กลุ่มที่
ได้รับวัคซีนโดยตรงและกลุ่ม contact มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ภาพท่ี 8)  
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ผลการตรวจหา pp38- gene ของไวรัส CVI จากตัวอย่างเลือดไก่ที่ได้รับทั้งวัคซีนและไวรัสมาเร็กซ์ 
serotype 1 สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม HVT+CVI MDV และกลุ่ม rHVT-
ND+CVI MDV พบว่าสามารถตรวจพบ viral load ของไวรัสวัคซีน CVI988 ได้ตลอดระยะเวลา 62 วันที่ท า
การทดลอง โดยตัวอย่างจากไก่กลุ่ม HVT+CVI MDV พบมีระดับ viral load ที่ต่ ากว่ากลุ่ม rHVT-ND+CVI 
MDV แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างกลุ่ม (p>0.05) (ภาพที่ 10) ในขณะที่ระดับ viral load 
ของไวรัสวัคซีน CVI988 ในกลุ่ม contact HVT+CVI MDV และกลุ่ม contact rHVT-ND+CVI MDV นั้นพบใน
ปริมาณที่ต่ า และจ ากัดอยู่ในช่วง 7-21 dpc เท่านั้น โดยที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) (ภาพท่ี 11)  

ผลการตรวจหา pp38 gene ของไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนและ
ได้รับไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย พบว่าสามารถตรวจพบ pp38 gene ของ
ไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงได้จากไก่ทุกกลุ่มวัคซีนที่ได้รับไวรัสมาเร็กซ์ตลอดระยะเวลา 62 วัน
ของการทดลอง โดยกลุ่ม positive ที่ได้รับแต่ไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย
อย่างเดียวพบระดับ viral load สูงที่สุด ในขณะที่กลุ่ม HVT+CVI MDV พบระดับ viral load ต่ าที่สุด โดยมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ภาพที่ 11) ในขณะที่กลุ่ม contact เริ่มตรวจพบ viral 
load  ของไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงได้ตั้งแต่วันที่ 14 dpc โดยพบว่า viral load มีระดับสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดการทดลอง (ภาพท่ี 12) จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าวัคซีนป้องกันโรค
มาเร็กซ์ทุกรูปแบบที่น ามาศึกษาในโครงการวิจัยนี้จะสามารถช่วยลดปริมาณไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สาย
พันธุ์รุนแรงในกระแสเลือดในไก่ที่ได้รับวัคซีนได้บางส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับไก่กลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน อย่างไรก็
ตามไก่ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ทุกกลุ่มสามารถปลดปล่อยไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สาย
พันธุ์รุนแรงออกมาได้จนสิ้นสุดการทดลอง โดยไวรัสสายพันธุ์รุนแรงดังกล่าวสามารถติดต่อแพร่กระจายไปยัง
ไก่ contact ได ้แสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ทุกรูปแบบที่น ามาศึกษาในโครงการวิจัยนี้
ไม่สามารถยับยั้งเพ่ิมจ านวนและการปลดปล่อยไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศ
ไทยได ้

 ในขณะที่ผลการสังเกตอาการทางคลินิกของไก่แต่ละกลุ่มที่ได้รับวัคซีนและไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 
สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย รวมถึงไก่กลุ่ม contact ไม่พบอาการผิดปกติทางคลินิกใดๆ ยกเว้นไก่กลุ่ม 
positive พบไก่จ านวน 3 ตัว (3/20) แสดงอาการซึม ยืนหลบมุม แยกตัว เคลื่อนไหวลดลง ปีกตกข้างล าตัว 
โดยพบอาการดังกล่าวในวันที่ 42 dpc และอาการชัดเจนเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยงที่เพ่ิมขึ้น ในวันที่ 60 
ของการทดลอง พบไก่กลุ่ม contact positive จ านวน 1 ตัว (1/6) แสดงอาการซึม หลบมุม ปีกตกข้างล าตัว 
และไก่กลุ่ม rHVT MDV ตาย 1 ตัว ผลการผ่าชันสูตรซากพบ pinpoint necrosis ที่ตับ พบก้อนเนื้องอกสีขาว
ที่บริเวณไต และม้าม เมื่อครบก าหนดระยะเวลาท าการทดลอง ท าการชันสูตรซากผลการชันสูตรพบเนื้องอกสี
ขาวในหลายอวัยวะ ได้แก่ ตับ ไต ม้าม หัวใจ และที่กล้ามเนื้อบริเวณ pectoral muscle ต้น (ภาพที่ 13)  
รวมถึงลักษณะพยาธิสภาพในอวัยวะอ่ืนๆ เช่น พบการขยายตัวของ proventiculus พบรุขุมขนอักเสบ 
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(folliculitis) พบการฝ่อลีบของไทมัส ม้ามโต (splenomegaly) เป็นต้น เมื่อน าผลการตรวจพบเนื้องอกมา
ค านวณหาประสิทธิภาพของวัคซีนต่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย 
(protective index; PI) ของวัคซีนที่น ามาทดสอบทั้ง 3 ชนิด คือ rHVT, HVT+CVI และ rHVT+CVI มีค่า
เท่ากับ 8.33, 50 และ 50 ตามล าดับ (ตารางที่ 9) ส่วนผลการชันสูตรซากไก่กลุ่ม contact พบเนื้องอกเฉพาะ
ไก่ contact positive เท่านั้น (5/6) โดยไม่พบเนื้องอกในไก่ contact กลุ่มอ่ืนๆ ในขณะที่ผลของค่าเฉลี่ย
เนื้อเยื่อน้ าเหลืองต่อน้ าหนักตัวพบว่าค่าเฉลี่ยของเบอร์ซ่าต่อน้ าหนักตัวกลุ่ม rHVT-ND มีอัตราส่วนมากกว่า
กลุ่มอ่ืนๆ โดยเฉพาะมากกว่ากลุ่ม positive อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยม้ามต่อน้ าหนัก
ตัวของกลุ่ม negative มีค่าน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยเฉพาะน้อยกว่ากลุ่ม positive อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) (ตารางที่ 10) ส่วนอัตราส่วนค่าเฉลี่ยของเบอร์ซ่าต่อน้ าหนักตัวในกลุ่ม contact negative พบว่ามี
น้ าหนักมากกว่ากลุ่ม contact อ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุ่ม contact positive อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
และค่าเฉลี่ยม้ามต่อน้ าหนักตัวของกลุ่ม negative มีค่าน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยเฉพาะน้อยกว่ากลุ่ม contact 
rHVT-ND+CVI อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 11) ส่วนผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของกลุ่ม
ที่ได้รับวัคซีนและได้รับไวรัสมาเร็กซ์ และกลุ่ม contact พบว่า histopathological score ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม (p>0.05) โดยอวัยวะที่พบการเข้ามาแทรกของ lymphocyte มาก
ที่สุดคือ ตับ รองลงมาคือไต (ตารางท่ี 12 และ 13)  

จากผลการศึกษาโดยรวมแสดงให้เห็นว่าไก่ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ทุกกลุ่ม
สามารถปลดปล่อยไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงออกมาได้ตลอดระยะเวลา 62 วันของการ
ทดลอง โดยสามารถติดต่อแพร่กระจายและก่อโรคในไก่กลุ่ม contact ได้ แสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันโรคติด
เชื้อมาเร็กซ์ทุกรูปแบบที่น ามาศึกษาในโครงการวิจัยนี้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้แพร่หลายในประเทศไทย มี
ประสิทธิภาพป้องกันการเกิดเนื้องอกจากการติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ใน
ประเทศไทยได้บางส่วน อย่างไรก็ตามวัคซีนไม่สามารถยับยั้งเพ่ิมจ านวนและการปลดปล่อยไวรัสมาเร็กซ์ 
serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทยจากไก่ที่ได้รับวัคซีนได้ โดยไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 
สายพันธุ์รุนแรงที่ถูกปลดปล่อยออกมาสามารถก่อโรคในไก่ที่ไม่ได้รับวัคซีนได้ 

 
ภำพที่ 7 ผลการตรวจหา sORF gene ของไวรัส HVT ด้วยวิธี qPCR ในไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนและได้รับไวรัสมา
เร็กซ ์serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 
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* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
ภำพที่ 8 ผลการตรวจหา sORF gene ของไวรัส HVT ด้วยวิธี qPCR ในไก่กลุ่ม contact วัคซีนและได้รับไวรัส
มาเร็กซ์ serotype 1 สายพนัธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 

* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 

 
ภำพที่ 9 ผลการตรวจหา pp38 gene ของไวรัส CVI988 ด้วยวิธี qPCR ในไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนและไวรัสมา
เร็กซ ์serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 

 

ภำพที่ 10 ผลการตรวจหา pp38 gene ของไวรัส CVI988 ด้วยวิธี qPCR ในไก่กลุ่ม contact ที่ได้รับวัคซีน
และไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 
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 ภำพที่ 11 ผลการตรวจหา pp38 gene ของไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงด้วยวิธี qPCR ในไก่
กลุ่มท่ีได้วัคซีนและไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
 

 
ภำพที่ 12 ผลการตรวจหา pp38 gene ของไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรง ด้วยวิธี qPCR ในไก่
กลุ่ม contact ที่ได้รับวัคซีนและไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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ภำพที่ 13 ผลการผ่าชันสูตรของไก่ทดลองท่ี 56 dpc  
ลูกศร: ก้อนเนื้องอกสีขาว; A: กล้ามเนื้อจากไก่กลุ่ม positive; B: กระเพาะแทจ้ากไก่กลุ่ม positive; C: ไตจาก
ไก่กลุ่ม positive และ D: ตับจากไก่กลุ่ม positive   
  

B A 

C 
D 



39 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 14 ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาพบการเข้ามาแทรกของ lymphocyte (ลูกศร) A: ตับจากไก่กลุ่ม 
rHVT-ND MDV; B: ไตจากไก่กลุ่ม rHVT-ND+CVI MDV; C: ปอดจากไก่กลุ่ม positive และ D: หัวใจกลุ่มจาก
ไก่กลุ่ม negative  
 
 
ตำรำงที่ 9 แสดงอัตราการพบเนื้องอกจากการติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ (% Marek’s disease; % MD) อัตราการ
ป่วย (% morbidity) อัตราการตาย (% mortality) และประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
มาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย (protective index; PI) 
 

Groups Morbidity (%) Mortality (%) 
% Marek’s 

disease (MD) 
Protective index 

(PI) 
rHVT-ND MDV 0/20 (0) 1/20 (5.0) 11/20 (55) 8.33 
HVT+CVI MDV 0/20 (0) 0/20 (0) 6/20 (30) 50.0 
rHVT-ND+CVI MDV 0/20 (0) 0/20 (0) 6/20 (30) 50.0 
Positive 3/20 (15) 0/20 (0) 12/20 (60) ND 

ND = not determined 
 

 

A B 

C D 
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ตำรำงที่ 10 ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนน้ าหนักของเนื้อเยื่อน้ าเหลืองต่อน้ าหนักตัวไก่ที่ได้รับวัคซีนและไวรัสมาเร็กซ์ 
serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 
 

Organs 
Challenge groups (n=20) 

Negative rHVT-ND MDV HVT+CVI MDV rHVT-ND+CVI MDV Positive 
Thymus 0.705±0.14 0.668± 0.17 0.676±0.12 0.674±0.14 0.655±0.19 
Bursa 0.522±0.14 0.525± 0.37* 0.428±0.12 0.456±0.12 0.356±0.14* 
Spleen 0.230±0.05*  0.297± 0.06 0.359±0.10 0.326±0.09 0.380±0.21* 

* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05); n: จ านวนไก่ต่อกลุ่มท้ังหมดกลุ่มละ 6 ตัว 
 
ตำรำงที่ 11 ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนน้ าหนักของเนื้อเยื่อน้ าเหลืองต่อน้ าหนักตัวไก่ที่ได้รับวัคซีนและไวรัสมาเร็กซ์ 
serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 
 

Organs 
Contact groups (n=6) 

Negative rHVT-ND MDV HVT+CVI MDV rHVT-ND+CVI MDV Positive 
Thymus 0.714±0.20 0.645± 0.29 0.760±0.10 0.575±0.23 0.637±0.09 
Bursa 0.547±0.1* 0.392± 0.14 0.345±0.03 0.294±0.15 0.288±0.09* 
Spleen 0.232±0.02* 0.392± 0.11 0.356±0.07 0.431±0.05* 0.380±0.03 

*  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05); n: จ านวนไก่ต่อกลุ่มท้ังหมดกลุ่มละ 6 ตัว 
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ตำรำงท่ี 12 ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (histological score) ของไกก่ลุ่มท่ีได้รับวัคซีนและไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์รุนแรงที่แยกได้ในประเทศไทย 

 
a ค่าเฉลี่ยของ histological score ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค่าเฉลี่ย histological score คิดมาจากผลรวมคะแนนการเข้ามาแทรกของ lymphocyte โดยให้คะแนน 0 คือ ไม่พบการเข้ามา
แทรกของ lymphocyte; 1: คือ การเข้ามาแทรกของ lymphocyte จ านวน 1-3 ต าแหน่ง; 2: คือ การเข้ามาแทรกของ lymphocyte จ านวน 4-6 ต าแหน่ง; 3: คือ การเข้ามาแทรกของ 
lymphocyte มากกว่า 6 ต าแหน่ง  
ค านวณความเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโดยใช้ Kruskal Wallis test ที่ (p<0.05) 
b จ านวนของไก่ท่ีตรวจพบรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา ต่อ จ านวนไก่ทั้งหมด 

  

Challenge 
Groups 

Organs 
Kidney Liver Proventiculus Heart Lung Nerve Thymus Bursa Spleen 

Negative 0.0±0.0a (0/20)b 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 
rHVT-ND MDV 0.55±0.51 (11/20) 0.90±0.72 (14/20) 0.45±0.51 (9/20) 0.25±0.44 (5/20) 0.25±0.44 (5/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.1±0.31 (2/20) 
HVT+CVI MDV 0.45±0.51 (9/20) 0.80±0.70 (13/20) 0.05±0.22 (1/20) 0.05±0.22 (1/20) 0.20±0.41 (4/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.03±0.47 (6/20) 
rHVT-ND+CVI MDV 0.20±0.44 (5/20) 0.20±0.41 (4/20) 0.50±0.51 (5/20) 0.25±0.44 (4/20) 0.20±0.41 (1/10) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.10± 0.31 (2/20) 
Positive 0.90±0.64 (15/20) 0.90±0.91 (12/20) 0.20±0.41 (4/20) 0.35±0.49 (7/20) 0.10±0.31 (2/10) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.0±0.0 (0/20) 0.30± 0.47 (6/20) 
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ตำรำงท่ี 13 ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (histological score) ของกลุ่ม contact 

 
a ค่าเฉลี่ยของ histological score ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค่าเฉลี่ย histological score คิดมาจากผลรวมคะแนนการเข้ามาแทรกของ lymphocyte โดยให้คะแนน 0 คือ ไม่พบการเข้ามา
แทรกของ lymphocyte; 1: คือ การเข้ามาแทรกของ lymphocyte จ านวน 1-3 ต าแหน่ง; 2: คือ การเข้ามาแทรกของ lymphocyte จ านวน 4-6 ต าแหน่ง; 3: คือ การเข้ามาแทรกของ 
lymphocyte มากกว่า 6 ต าแหน่ง  
ค านวณความเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโดยใช้ Kruskal Wallis test ที่ (p<0.05) 
b จ านวนของไก่ท่ีตรวจพบรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา ต่อ จ านวนไก่ทั้งหมด 

 

  

Contact 
Groups 

Organs 
Kidney Liver Proventiculus Heart Lung Nerve Thymus Bursa Spleen 

Negative 0.0±0.0a (0/6)b 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 

rHVT-ND 0.50±0.55 (2/6) 1.67±1.17 (4/6) 1.67±0.41 (1/6) 1.67±0.41 (1/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (2/6) 
HVT+CVI 0.17±0.41 (1/6) 0.17±0.41 (1/6) 0.17±0.41 (1/6) 0.33±0.52 (2/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 
rHVT-ND+CVI 0.17±0.41 (1/6) 0.33±0.52 (2/6) 0.50±0.55 (3/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.33±0.52 (2/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 
Positive 0.50±0.55 (3/6) 0.83±1.17 (3/6) 0.33±0.52 (2/6) 0.17±0.41 (1/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.0±0.0 (0/6) 0.33± 0.52 (2/6) 



43 
 

 

ผลกำรวิเครำะห์ล ำดับนิวคลีโอไทด์ของ US3 gene ของไวรัส HVT F gene ของไวรัสนิวคำสเซิล และ
Meq gene ของไวรัสมำเร็กซ์ serotype 1 ในตัวอย่ำงท่ีแยกได้จำกไก่กลุ่ม contact 

เพ่ือทดสอบความเสี่ยงที่ไวรัสวัคซีนจะกลับมามีฤทธิ์ก่อโรคทางคณะผู้วิจัยจึงเปรียบเทียบล าดับการ
เรียงตัวของนิวคลีโอไทด์จากการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ US3 gene serine/threonine protein 
kinase ของไวรัส HVT, inserted F gene ของไวรัสนิวคาสเซิล และ Meq gene ของไวรัสมาเร็กซ์ serotype 
1 (ตารางที่ 4) เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างไวรัสวัคซีน rHVT-ND ที่ได้มาจากกลุ่ม contact rHVT-
ND+CVI Exp กลุ่ม contact rHVT-ND+CVI MDV และไวรัสวัคซีน rHVT-ND ตั้งต้น พบว่า US3 gene ของ
ไวรัส HVT และ F gene ของไวรัสนิวคาสเซิลจากไวรัสวัคซีน rHVT ที่ได้มาจากกลุ่ม contact rHVT-ND+CVI 
Exp และกลุ่ม contact rHVT-ND+CVI MDV มี % nucleotide identity สูง (100% nucleotide identity) 
เมื่อเปรียบเทียบกับไวรัสวัคซีน rHVT-ND ตั้งต้น ดังแสดงในตารางที่ 14 จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า
ไวรัส rHVT และ F gene ของไวรัสนิวคาสเซิลที่ insert อยู่ในจีโนมของไวรัส rHVT มีความคงตัวสูง บ่งบอกถึง
ความความเสถียรของ viral vector vaccine ดังกล่าว 

 

ตำรำงท่ี 14 ผลการเปรียบเทียบรหัสพันธุกรรมของ (ก) US3 gene ของไวรัส recombinant HVT-ND (rHVT-
ND) (ข) F gene ของไวรัสนิวคาสเซิล (ค) และ Meq gene ไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 ในตัวอย่างที่แยกได้
จากกลุ่ม contact โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ % nucleotide identity กับเชื้อ recombinant HVT-NDV 
(rHVT_US3) จากวัคซีนตั้งต้น (US3 gene และ F gene) และไวรัสมาเร็กซ์ serotype 1 สายพันธุ์ที่ระบาดใน
ประเทศไทยที่ใช้ในการให้เชื้อในไก่ (Meq gene) โดยวิธี nucleotide alignment ด้วยโปรแกรม MegAlign 
software v.5.03 (DNASTAR Inc.) 

(ก) US3 gene ของไวรัส rHVT-NDV 

 
(ข) F gene ของไวรัสนิวคำสเซิล  

 
(ค) Meq gene ไวรัสมำเร็กซ์ serotype 1 
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สรุปวิจำรณ์ผลกำรทดลอง 

โดยโครงการวิจัยได้แบ่งกรอบงานวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่  1 การศึกษาผลกระทบของการใช้
วัคซีน recombinant herpesvirus of turkey (rHVT) ต่อระบบนิเวศน์ โดยวางแผนการทดลองภายใต้กรอบ
มาตรฐาน DIRECTIVE 2001/82/EC ของสหภาพยุโรป ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงได้สุ่มเลือกตัวอย่างวัคซีนที่นิยม
ใช้ในปัจจุบันจาก 3 บริษัทมาวิเคราะห์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าปริมาณของไวรัสวัคซีน rHVT จากทั้ง 3 
บริษัทมปีริมาณใกล้เคียงหรือมากกว่าที่ระบุไว้ในเอกสารก ากับยา บ่งชี้ว่าต่อการให้วัคซีน 1 dose ในปริมาณที่
ระบุไว้ในเอกสารก ากับยานั้น ไก่จะได้รับไวรัสวัคซีนในปริมาณที่เพียงพอต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน  ล าดับถัดมา
คือพิจารณาความคงตัว (genetic stability) ของ inserted gene ในเซลล์เพาะเลี้ยง CEF จ านวน 8 passages 
เมื่อเปรียบเทียบกับไวรัสวัคซีน rHVT-ND ตั้งต้น แสดงถึงความความเสถียรของ viral vector vaccine 
ดังกล่าว สอดคล้องกับข้อมูลตามเอกสาร EMEA/V/C/003829/0000 ของวัคซีน rHVT-ND ที่ท าการ passage 
วัคซีน rHVT-ND จ านวน 5 passages จากนั้นตรวจหา % nucleotide identity ต่อ L78 gene ของ rHVT 
vector vaccine และ F inserted gene ของ NDV ซึ่งผลการทดลองพบว่าทั้ง 5 passages ไม่มีความแตกต่าง
กันของ virus titer และ % nucleotide identity (EMA, 2015) หรือจากงานวิจัยของ Smietanka และคณะ 
(2019) ที่ทดสอบ genetic stability ของ inserted gene ของไวรัสนิวคาสเซิล จ านวน 2 genes คือ F gene 
และ HN gene โดยใช้ไวรัส HVT เป็น vector ทั้งหมด 10 passages พบว่าไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละ 
passage ซึ่งความเสถียรของ HVT viral vector น่าจะเป็นผลมาจากขนาดของไวรัส HVT ที่มีขนาดค่อนข้าง
ใหญ่ประมาณ 159,160 bp (Afonso et al., 2001) และมีจ านวน non-essential gene จ านวนมาก ท าให้
ง่ายต่อการเชื่อม transfer cosmid เข้ากับ HVT genome (Vannucci et al., 2013) 

หลังจากได้ผลการทดสอบ genetic stability ในเซลล์เพาะเลี้ยงแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การทดสอบ
การแพร่กระจายของวัคซีน (spread of the vaccine strain) และความเสี่ยงที่ไวรัสวัคซีนจะกลับมามีฤทธิ์ก่อ
โรค (reversion to virulence) เนื่องจากวัคซีน rHVT นั้นมีไวรัส HVT เป็น virus vector ซึ่งมีคุณสมบัติ 
persistent infection คือสามารถเพ่ิมจ านวนในโฮสต์ได้  และคงอยู่ตลอดชีวิตของโฮสต์ ( Iqbal, 2012; 
Tsukamoto et al., 2002) ผลการศึกษาพบว่าวัคซีนทั้ง 3 ชนิดที่น ามาใช้ในการทดสอบนั้น สามารถเพ่ิม
จ านวนในไก่ทดลองได้ โดยตรวจพบ viral load ต่อไวรัส HVT ด้วยวิธี qPCR ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ท าการเก็บ
ตัวอย่าง (7 dpc) และตรวจพบ viral load ตลอดระยะเวลาท าการทดลอง (56 dpc) สอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ที่ตรวจพบ viral load ของไวรัส HVT ในตัวอย่างม้ามของไก่ที่ได้รับวัคซีน rHVT-ND 
ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ตลอดจนสิ้นสุดการทดลองที่ 74 สัปดาห์ (Palya et al., 2014) เมื่อพิจารณาผลของปริมาณ
ของ viral load ที่ตรวจพบในวัคซีน HVT+CVI พบว่ามีปริมาณ viral load สูงขึ้นในช่วงท้ายของการทดลอง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Islamb และคณะ (2006) ที่รายงานว่าปริมาณ viral load ของวัคซีน HVT 
สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ตรวจ คือ 7 วันหลังจากท าวัคซีน จากนั้นระดับของ viral load จะค่อยๆ 
เพ่ิมสูงขึ้นจากนั้นจะลดต่ าลงมา และกลับมีปริมาณ viral load เพ่ิมสูงอีกครั้งในวันที่ 37 หลังให้วัคซีน อย่างไร
ก็ตามการทดลองนี้สิ้นสุดระยะเวลาทดลองในวันที่ 37 หลังท าวัคซีน ในขณะที่วัคซีนชนิด rHVT ทั้ง 2 ชนิด มี
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ระดับ viral load เพ่ิมสูงขึ้นในช่วงเวลา 21-28 dpc ซึ่งความแตกต่างของปริมาณ viral load ของไวรัส HVT 
ระหว่างวัคซีน HVT ปกติ และ rHVT นี้อาจจะเกิดจากขั้นตอนการสร้าง rHVT เนื่องจากในกระบวนการสร้าง 
recombinant HVT vector นั้นอาศัยการ recombinant ระหว่าง naive HVT genome เชื่ อมเข้ ากับ 
transfer cosmid ที่มี inserted F gene อยู่ (Hein et al., 2021) ซึ่งสอดคล้องกับผลในกลุ่ม contact คือ
เมื่อพิจารณาปริมาณ viral load ของไวรัส HVT ในกลุ่ม contact ที่พบว่าปริมาณ viral load ในกลุ่ม 
contact HVT+CVI มีปริมาณ viral load สูงที่สุดโดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณ viral load ของกลุ่ม contact จากวัคซีน rHVT ทั้ง 2 ชนิด ผลการศึกษา viral load ต่อ HVT ใน
ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าไวรัส HVT ทั้งในรูป rHVT หรือ HVT ปกติ สามารถเพ่ิมจ านวนในโฮสต์และส่งผ่านสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการทดลอง ในขณะที่การศึกษาก่อนหน้านี้ของ Santin และ
คณะ (2006) ได้รายงานว่าไม่สามารถเพาะแยกไวรัส HVT จากม้ามของไก่กลุ่ม contact จ านวน 3 ตัว ที่ช่วง
อายุ 3 และ 5 สัปดาห์ หลังจากให้วัคซีนได้ ความไม่สอดคล้องดังกล่าวนี้น่าจะมีสาเหตุมาจากวิธีการที่ใช้ในการ
ตรวจเนื่องจากการท า virus isolation นั้นเป็นวิธีที่มีความไวน้อยกว่าตรวจด้วยวิธี real-time PCR assay 
(Baigent et al., 2005) ล าดับต่อมาเมื่อพิจารณาผลตรวจ viral load ของไวรัสวัคซีน CVI988 ในไก่กลุ่มที่
ได้รับวัคซีน HVT+CVI และ rHVT-ND+CVI พบว่าผลของ viral load ของไวรัสวัคซีน  CVI988 ด าเนินไปใน
ทิศทางเดียวกันกับผล viral load ของไวรัส HVT คือสามารตรวจพบ viral load ตลอดระยะเวลาที่ท าการ
ทดลอง และจากผลการตรวจหา viral load ของไวรัสวัคซีน  CVI988 ในกลุ่ม contact พบว่าสามารถตรวจ
พบ viral load ได้ในกลุ่ม contact ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบ viral load ของไวรัสวัคซีน 
CVI988 ในไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีน CVI988 ตลอดระยะเวลา 40 วันที่ด าเนินการทดลอง (Baigent et al., 2016) 
เมื่อพิจารณาผลอัตราส่วนเนื้อเยื่อน้ าเหลืองต่อน้ าหนักตัวและผลทางจุลพยาธิวิทยา พบความแตกต่างของ
อัตราส่วนไทมัสต่อน้ าหนักตัวกลุ่ม negative มีค่ามากกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนทั้ง 3 ชนิด โดยแตกต่างจากกลุ่มที่
ได้รับวัคซีน rHVT-ND+CVI อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  ในขณะที่อัตราส่วนของม้ามต่อน้ าหนักตัว
ของกลุ่ม negative มีน้ าหนักน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนทั้ง 3 ชนิด โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับวัคซีน rHVT-ND 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อพิจารณาผลในกลุ่ม contact พบให้ผลสอดคล้องกับกลุ่มที่ได้รับวัคซีน 
คือ อัตราส่วนของไทมัส เบอร์ซา มีน้ าหนักมากกว่ากลุ่ม contact วัคซีนทั้ง 3 ชนิด ในขณะที่อัตราส่วนม้ามมี
น้ าหนักน้อยกว่ากลุ่ม contact วัคซีนทั้ง 3 ชนิด แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
เฉพาะที่เบอร์ซ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม contact HVT+CVI แสดงให้เห็นว่าไวรัสวัคซีนทั้ง HVT และ CVI มี
การเพ่ิมจ านวนในโฮสต์เซลล์โดยเฉพาะที่ T cell lymphocyte ซึ่งเป็นเซลล์เป้าหมายหลัก (Calnek, 1998; 
Miljković et al., 2008) ในขณะที่ผลทางจุลพยาธิวิทยาสามารถตรวจพบการเข้ามาแทรกของ lymphocyte 
ในกลุ่มวัคซีนและกลุ่ม contact แต่ไม่มีแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งผลทางจุลพยาธิวิทยาจากการทดลองนี้
ให้ผลสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกันกับผลของ viral load แสดงให้เห็นถึงการได้รับไวรัสวัคซีนในไก่กลุ่ม 
contact หรือ naive bird เนื่องจากไก่ท่ีได้รับวัคซีนมีการขับไวรัสวัคซีนสู่สิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาที่ท าการ
ทดลองและไวรัสวัคซีนสามารถเพ่ิมจ านวนใน susceptible host ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่มีมาก่อน
หน้านี้ (Islam et al., 2013) ที่พบการส่งผ่านไวรัสวัคซีนจากไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีน CVI988 ไปยังไก่กลุ่ม 
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contact จากผลการทดลองข้างต้นสามารถตอบค าถามสมมุติฐานงานวิจัยในส่วนของการแพร่กระจายของ
วัคซีนได้ว่าการใช้วัคซีน rHVT นั้นไวรัสวัคซีนสามารถเพ่ิมจ านวนและคงอยู่กับไก่ที่ท าวัคซีนได้เป็นระยะ
เวลานาน โดยไก่ที่ได้รับวัคซีนสามารถส่งผ่านไวรัสวัคซีนไปยัง susceptible host และเพ่ิมจ านวนใน 
susceptible host ได้ แต่ค าถามเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ไวรัสวัคซีนจะกลับมามีฤทธิ์ก่อโรคนั้นผลการทดลองนี้ไม่
สามารถให้ความกระจ่างได้แน่ชัดซ่ึงจากข้อมูลในการศึกษานี้สามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่าวัคซีน rHVT มี 
inserted gene ที่มีสเถียรภาพ เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนครั้งในการ passages rHVT ลงใน 
natural host ในจ านวนครั้งที่จ ากัด โดย passages วัคซีน rHVT ลงใน CEF จ านวน 8 passages และพบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันในต าแหน่ง F gene และ US3 ในแต่ละ passages  และ passage วัคซีน rHVT ลงในไก่
ซึ่งจ านวน 1 ครั้ง ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ามีการส่งผ่านไวรัสวัคซีนสู่ contact host แต่ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่การศึกษาก่อนหน้าแสดงให้เห็นว่าวัคซีน CVI988 สามารถกลับมามีฤทธิ์ก่อ
โรคเพ่ิมมากขึ้นเมื่อท าการ passages ลงใน CEF ประมาณ 35-100 passage (Dudnikova et al., 2009; 
Spatz et al., 2012) ดังนั้นเพื่อตอบค าถามดังกล่าวจ าเป็นต้องท าการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต  

 ระยะที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมวัคซีนแบบต่างๆ ที่นิยมใช้อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ใน
ประเทศไทยต่อเชื้อไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย หลังจากได้ข้อมูลด้านความปลอดภัยในส่วน
เสถียรภาพของ inserted gene และข้อมูลการแพร่กระจายของวัคซีนจากแผนการทดลองระยะที่ 1 
สมมุติฐานต่อมาท่ีใช้ประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพ (vaccine efficacy) ของวัคซีน rHVT ผลการ
ทดลองพบว่าเมื่อตรวจหา viral load ของไวรัส HVT ในไก่กลุ่มที่ได้รับทั้งวัคซีนและไวรัสมาเร็กซ์ และกลุ่ม 
contact สามารถตรวจพบ viral load ของไวรัส HVT ได้ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการทดลองโดยพบ viral 
load ของไวรัส HVT สูงที่สุดในกลุ่ม HVT+CVI (ทั้งกลุ่ม challenge และกลุ่ม contact) เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ด าเนินการทดลองในระยะที่ 1 ในขณะที่ผล viral load ของไวรัสวัคซีน  CVI 
กลับให้ผลที่แตกต่าง คือเมื่อพิจารณาจากกราฟ (ภาพที่  8) ในการทดลองระยะที่ 2 นี้ พบว่าไก่กลุ่มที่ได้รับ
วัคซีน (HVT+CVI และ rHVT-ND+CVI) และไวรัสมาเร็กซ์และไก่กลุ่ม contact มีปริมาณ viral load ของ
ไวรัสวัคซีน CVI988 ต่ ากว่าไก่ในกลุ่มการทดลองระยะที่ 1 และเมื่อพิจารณาร่วมกับปริมาณ viral load ของ
ไวรัสมาเร็กซ์ พบว่าไก่ทุกกลุ่มที่ได้รับวัคซีนและไวรัสมาเร็กซ์ สามารถตรวจพบปริมาณ viral load ของไวรัส
มาเร็กซ์ได้ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการทดลอง แสดงให้เห็นว่าวัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสมา
เร็กซ์ได้ เนื่องจากปริมาณ viral load ของไวรัสมาเร็กซ์มีปริมาณสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ viral load ของ
วัคซีนสอดคล้องกับการศึกษาท่ีมีรายงานก่อนหน้านี้ (Baigent et al., 2007; Islam et al., 2007; Tan et al., 
2007) นอกจากนี้การตรวจพบปริมาณ viral load ของไวรัสมาเร็กซ์ในไก่กลุ่ม contact แสดงให้เห็นว่ามีการ
ส่งผ่านไวรัสไวรัสมาเร็กซ์จากไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนและได้รับไวรัสมาเร็กซ์ ไปยังไก่กลุ่ม contact ที่เลี้ยงภายใต้
สภาวะแวดล้อมเดียวกัน จากผล viral load  ดังกล่าวสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมา
เร็กซ์เป็น imperfect หรือ leaky vaccine เนื่องจากวัคซีนท าหน้าที่เพียงป้องกันการเกิดโรคจากการติดเชื้อ
ไวรัส อย่างไรก็ตามไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ก่อโรคยังคงเพ่ิมจ านวนได้ในโฮสต์ที่ได้รับวัคซีนและยังสามารถ
ปลดปล่อยไวรัสลูกหลานไปยังสิ่งแวดล้อมท าให้โฮสต์ใหม่ติดเชื้อหรือก่อโรคในโฮสต์ใหม่ได้ ก่อให้เกิดการ
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พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น (Bailey et al., 2020; Gimeno, 2008; Read et al., 2015) 
จากข้อสังเกตดังกล่าวทางคณะผู้วิจัยจึงได้ตรวจหาล าดับการเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์และ % nucleotide 
identity ต่อ US3 ของ rHVT inserted F gene ของ NDV และ meq gene ของไวรัส MDV serotype 1 ใน
ไก่กลุ่ม contact เปรียบเทียบกับวัคซีนและไวรัสตั้งต้นพบว่ายังคงไม่มีความแตกต่างกัน  

 ในขณะที่ผลการค านวณเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไวรัสมาเร็กซ์ (% Marek’s disease; %MD) ในไก่กลุ่ม
ที่ได้รับวัคซีน rHVT-ND, HVT+CVI และ rHVT-ND+CVI พบเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไวรัสมาเร็กซ์เท่ากับ 55%, 
30% และ 30% ตามล าดับ ในขณะที่ไก่ที่ไม่ได้รับวัคซีนมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคไวรัสมาเร็กซ์เท่ากับ 60%   
แสดงให้เห็นว่าวัคซีนที่ใช้ในการทดลองนี้มีประสิทธิภาพในป้องกันการเกิดโรคไวรัสมาเร็กซ์เท่ากับ 45%, 70% 
และ 70% ตามล าดับ จากนั้นเมื่อน ามาค านวณหาค่า protective index; PI ของวัคซีนต่อการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสมาเร็กซ์ สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยพบว่าค่า PI ของวัคซีน rHVT-ND ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
8.33 แตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบว่าการใช้วัคซีน rHVT นั้นให้ค่า PI อยู่ในช่วงประมาณ 15-47 
(Gimeno et al., 2016) ซึ่งความแตกต่างนี้น่าจะเกิดจากไวรัสที่ใช้ในการ challenge โดยในการศึกษาของ 
Gimeno และคณะ (2016) ใช้ไวรัส strain 645 ซึ่งเป็น isolate ได้ในช่วงปี 1994-1995 ในขณะที่การทดลอง
นี้เป็นไวรัสมาเร็กซ์ที่แยกได้ในประเทศไทย ส่วนค่า PI ของวัคซีน HVT+CVI กับ rHVT-ND +CVI อยู่ในระดับที่
เท่ากันคือ 50 ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการให้ร่วมกันกับวัคซีน CVI988 โดยผลการศึกษาที่มีก่อนหน้านี้คือ
ประมาณ 33-66.67 ส าหรับวัคซีน CVI988 ต่อการป้องกันไวรัสมาเร็กซ์ strain MPF57 ที่แยกได้ในประเทศ
ออสเตรเลีย และ Ms15 ที่แยกได้จากประเทศจีน (Ralapanawe et a., 2016; Sun et al., 2017) ซ่ึงผล PI นี้
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลการชันสูตรซากและผลทางจุลพยาธิวิทยาโดยการเข้ามาแทรกของ 
lymphocyte ในตัวอย่างชิ้นเนื้อจากไก่กลุ่ม contact rHVT-ND มีมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการใช้วัคซีนที่มี
เพียง rHVT เพียงอย่างเดียวมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการป้องกันไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์รุนแรงที่ระบาดใน
ประเทศไทย  

ผลจุลพยาธิวิทยาพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งกลุ่มที่ได้รับวัคซีนและได้รับ
ไวรัสมาเร็กซ์ และกลุ่ม contact อย่างไรก็ตามพบว่าตับเป็นอวัยวะที่มีการเข้ามาแทรกของ lymphocyte 
มากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ของ Suresh และคณะ (2015) ส าหรับไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์
สายพันธุ์ที่ระบาดในอินเดีย ส่วนผลของอัตราส่วนเนื้อเยื่อน้ าเหลืองต่อน้ าหนักตัวพบว่าอัตราส่วนของม้ามต่อ
น้ าหนักตัวไก่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกกลุ่มที่ได้รับวัคซีนและไวรัสมาเร็กซ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Isam และคณะ (2002) ที่พบการฝ่อลีบของเนื้อเยื้อน้ าเหลืองโดยเฉพาะที่ไทมัส 
และพบอัตราส่วนน้ าหนักของม้ามมีปริมาณเพ่ิมมากเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ 
MPF57 และวัคซีน HVT ในขณะที่การศึกษาของ Sun และคณะ (2017) ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างไก่กลุ่ม negative เมื่อเปรียบเทียบกับไก่กลุ่มที่ได้รับวัคซีน CVI988 และได้รับไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ 
Bs/15 ที่แยกได้ในประเทศจีน และสายพันธุ์ Md5 ที่เป็น reference strain สายพันธุ์รุนแรง ซึ่งความแตกต่าง
นี้น่าจะมาจากคุณสมบัติของไวรัสมาเร็กซ์ที่ท าการทดลอง โดยเมื่อพิจารณาอัตราส่วนของเนื้อเยื่อน้ าเหลืองต่อ
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น้ าหนักตัวเปรียบเทียบผลการศึกษาทั้ง 2 ระยะ พบว่าไก่กลุ่ม challenge และ contact ในการศึกษาระยะที่ 
2 มีน้ าหนักของไทมัสและเบอร์ซ่าน้อยกว่ากลุ่มวัคซีนและ contact ในการศึกษาระยะที่ 1 แสดงให้เห็นว่า
ไวรัสมาเร็กซ์มีการเพ่ิมจ านวนที่ lymphoid tissue คือ ไทมัส เบอร์ซ่า และม้าม สอดคล้องกับการศึกษาก่อน
หน้านี้ที่พบการเพ่ิมจ านวนของไวรัสมาเร็กซ์ในระยะแรก หรือในระยะ early cytolytic phrase ทีเ่บอร์ซ่าและ
ม้าม (Dunn & Silva, 2012) หลังจากเพ่ิมจ านวนได้ระดับหนึ่งไวรัสมาเร็กซ์จะเข้าไป infect ที่เซลล์เป้าหมาย
คือ T cell และพัฒนาเข้าสู่ระยะอ่ืนตามล าดับ ซ่ึงส่งผลให้อัตราส่วนของม้ามต่อน้ าหนักตัวในกลุ่มที่ได้รับไวรัส
มาเร็กซ์จึงมีน้ าหนักมากกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนและกลุ่ม negative (Berthault et al., 2018; Liao et al., 
2021) 

 จากข้อมูลผลการศึกษาทั้ง 2 ระยะแสดงให้เห็นว่าวัคซีน rHVT มีส่วนของ inserted gene ที่มี
เสถียรภาพและมีความคงตัวสูง สามารถมั่นใจในการใช้งานได้ว่าในการให้วัคซีน rHVT-ND ไก่จะได้รับ antigen 
พร้อมกัน 2 ชนิด ได้แก่ HVT antigen และ F antigen ต่อไวรัส NDV ในขณะที่การให้วัคซีน rHVT เดี่ยวมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ในระดับที่ต่ า แต่ประสิทธิภาพจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อมีการให้
ร่วมกับวัคซีน CVI988 อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาในครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึง kinetic ของวัคซีน HVT ที่ใช้
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ โดยพบว่าไก่ที่ได้รับวัคซีนทั้งแบบ rHVT-ND เดี่ยว หรือแบบ HVT ปกติ
ร่วมกับ CVI และแบบ rHVT-ND+CVI ไวรัสวัคซีนสามารถเพ่ิมจ านวนในตัวไก่และส่งผ่านไวรัสวัคซีนสู่
สิ่งแวดล้อมและสามารถเพ่ิมจ านวนในไก่ตัวใหม่ได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 56 วัน ในกรณีที่มีการติดไวรัสมา
เร็กซ์ร่วมด้วยในไก่ที่ได้รับวัคซีน พบว่าการติดไวรัสมาเร็กซ์ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณ viral load ต่อ HVT ไก่
ยังคงสามารถส่งผ่านไวรัสวัคซีน HVT พร้อมกับที่ส่งผ่านไวรัสมาเร็กซ์กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ในขณะที่ viral 
load ต่อ CVI988 ในไก่ที่ติดไวรัสมาเร็กซ์ร่วมด้วยกลับมีปริมาณลดลง (Baigent et al., 2013; Karpathy et 
al., 2003) ด้วยข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จึงยังไม่สามารถอธิบายกลไกการท างานของ
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ได้แน่ชัด รู้เพียงแต่เพียงว่าวัคซีนจะไปกระตุ้นการท างานของ Natural 

killer cells ให้หลั่ง IFN- เพ่ือท าลาย MDV infected B cells ขณะเดียวกัน IFN- ยังออกฤทธิ์กระตุ้น 
macrophage ให้ผลิต nitric oxide ซึ่งมีผลยับยั้งขบวนการ replication และ infection ของไวรัส (Heidaria 
et al., 2021) แต่ในส่วนของ protective immunity ที่ส าคัญคือการท างานของระบบภูมิคุ้มกันแบบพ่ึงเซลล์ 
(cell-mediated immunity หรือ CMI)  โดยกลไกการออกฤทธิ์ในการป้องกันโรคที่มีการตั้งสมมุติฐานไว้คือ 
คือ competitive exclusion effect กล่าวคือ หลังจากให้วัคซีนป้องกันโรคมาเร็กซ์แก่ไก่ ไวรัสวัคซีนจะเพ่ิม
จ านวนที่เซลล์เป้าหมายซึ่งเป็นเซลล์ชนิดเดียวกับไวรัสก่อโรค ท าให้จ านวนเซลล์เป้าหมายมีปริมาณลดลง 
ดังนั้นเมื่อไก่ซ่ึงได้รับวัคซีนมีการติดไวรัสมาเร็กซ์ field strain แต่เซลล์เป้าหมายมีปริมาณไม่มากพอท าให้ไวรัส
ก่อโรคเพ่ิมจ านวนได้ในปริมาณที่ต่ าส่งผลให้มีจ านวนไวรัสไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดพยาธิสภาพ แต่อย่างไรก็
ตามไก่ที่ได้รับวัคซีนไวรัสวัคซีนและไวรัสก่อโรคยังคงเพ่ิมจ านวนและส่งผ่านทั้งไวรัสก่อโรคและไวรัสวัคซีนสู่
สิ่งแวดล้อมและติดเชื้อใน susceptible host ได้ (McPherson & Delany, 2016; Osterrieder et al, 2006) 
ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้ของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์จึงได้ค าจ ากัดความว่า leaky vaccine 
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(Gimeno, 2008) และส่งผลให้เกิดการ drive evolution ของไวรัสมาเร็กซ์ (Padhi, & Parcells, 2016) แต่
อย่างไรก็ตามการใช้วัคซีนถือเป็นวิธีมาตรฐานหลักที่ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์แต่คุณสมบัติ
ดังกล่าวการใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์จึงควรมีการเฝ้าระวังตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์
ของการท าวัคซีน เพ่ือดูแนวโน้มการกลายพันธุ์ของไวรัสมาเร็กซ์ที่อยู่ภายในฝูงอย่างสม่ าเสมอ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้วัคซีน recombinant โดย
ศึกษาถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และศึกษาดูประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าวัคซีน rHVT ที่วางจ าหน่ายและนิยมใช้อย่างแพร่หลายภายในประเทศนั้นมี 
เสถียรภาพและมีความคงตัวในส่วนของ inserted gene สูง สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคได้ตามที่
บริษัทผู้ผลิตกล่าวอ้าง ความเข้มข้นของไวรัสวัคซีนที่บรรจุอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์มีปริมาณมากเพียงพอส าหรับ
การกระตุ้นภูมิคุ้มกันเมื่อใช้ตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต  การให้วัคซีน rHVT แค่เพียงอย่างเดียวมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยจึงจ าเป็นต้อง
ให้ร่วมกับกับวัคซีน CVI988  

วัคซีน  recombinant vaccine เป็นหนึ่ ง ใน lived vaccine platform ประกอบกับคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของไวรัสมาเร็กซ์ที่เมื่อโฮสต์ได้รับแล้วจะมีการติดเชื้อแบบ persistent infection ซึ่งจากผลการ
ทดลองนี้แสดงให้ว่าไก่ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์ทั้งแบบ rHVT-ND เดี่ยว หรือแบบ 
bivalent ที่ให้รวมกับ CVI988 นั้น ไวรัสวัคซีนสามารถเพ่ิมจ านวนได้ในโฮสต์ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการ
ทดลอง พร้อมกับส่งผ่านไวรัสวัคซีนรวมทั้งไวรัสมาเร็กซ์ field strain ไปยังโฮสต์ใหม่ (contact group) ได้ 
ดังนั้นเมื่อให้วัคซีน rHVT-ND ซึ่งมีไวรัส HVT เป็น vector แก่ไก ่ไวรัสวัคซีน rHVT-ND จะเพ่ิมจ านวนในตัวไก่
ที่ได้รับวัคซีนและสามารถตรวจพบได้ตลอดการทดลอง รวมทั้งยังสามารถส่งผ่านไวรัสลูกหลานสู่สิ่งแวดล้อม
และก่อโรคหรือก่อพยาธิสภาพในไก่ที่เป็น susceptible host ได้ จากความไม่สมบูรณ์ในการกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกันของวัคซีนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ไวรัสมีการพัฒนาสายพันธุ์รวดเร็วและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน  

 ดังนั้นประโยชน์จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ  
1. ความปลอดภัยในการใช้วัคซีน recombinant HVT ว่า transgene ที่ insert เข้าไปนั้นมีสเถียรภาพ 
2. การให้วัคซีนตามค าแนะน าของบริษัทมีปริมาณไวรัสวัคซีนเพียงพอในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
3. วัคซีน recombinant HVT สามารถเพ่ิมจ านวนในโฮสต์ที่ท าวัคซีน และส่งต่อไวรัสวัคซีนไปยังสิ่งแวดล้อม
ได้ ดังนั้นการพิจารณาการใช้วัคซีนจึงควรมีการตรวจติดตามประเมินผลและสถานการณ์แนวโน้มการกลาย
พันธุ์ของไวรัสมาเร็กซใ์นฟาร์มอย่างสม่ าเสมอ  
4. การใช้วัคซีน recombinant HVT เพียงตัวเดียวไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสมาเร็กซ์  โดยการ
ให้วัคซีน recombinant HVT เดี่ยวสามารถป้องกันการเกิดรอยโรคจากไวรัสมาเร็กส์ได้เพียง 45% แต่ถ้าให้
ร่วมกับวัคซีน CVI988 จึงจะมีประสิทธิภาพและลดความเสียหายจากโรคได้ โดยป้องกันการเกิดรอยโรคจาก
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ไวรัสมาเร็กซ์ได้มากถึง 70% ในขณะที่หากไม่ท าวัคซีนจะมีโอกาสเกิดรอยโรคเนื่องมาจากการติดเชื้อสูงถึง 
60% 
5. โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการตรวจหาปริมาณไวรัส HVT โดยวิธี qPCR ท าให้สามารถน าไปใช้ในการตรวจ
ประเมินการท าวัคซีน rHVT ได้ เนื่องจากความนิยมใช้วัคซีน rHVT เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่วิธีการตรวจ
ประเมินผลการท าวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ ELISA และ HI โดยตรวจการตอบสนองต่อ inserted viral 
protein ซึ่งท าได้ภายหลังจากท าวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย 14 วัน แต่การตรวจด้วยวิธี qPCR นี้ สามารถท าได้
ภายหลังจากให้วัคซีนอย่างน้อย 7 วัน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในอนาคต 

ด้วยลักษณะการก่อโรคของไวรัสมาเร็กซ์ที่มีรายงานของโรคบ่อยที่ช่วงอายุ 14-18 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วง
อายุที่ไก่ไข่ก าลังเริ่มให้ผลผลิตและหากตรวจพบการติดเชื้อภายในฟาร์ม การแก้ไขปัญหาในในช่วงเวลาดังกล่าว
ส าหรับเกษตกรผู้เลี้ยงไก่ท าได้เพียงแค่การเลี้ยงประคับประคอง ดังนั้นหากมีการศึกษาเกี่ยวกับสูตรการให้
วัคซีนแบบต่างๆ เช่น การกระตุ้นซ้ า ซึ่งอาจเป็นโอกาสหรือแนวทางเลือกส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในการลด
ผลกระทบจากการติดไวรัสมาเร็กซ์ 
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