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การศึกษาเปรียบเทียบระหวางการใหยาทิลมิโคซิน (Tilmicosin) 

อม็อกซิซิลลิน (Amoxicillin) และอาหารเสริมตอคุณลักษณะของไกเนื้อ 
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อโดยทำการเปรียบเทียบ

จำนวนร้อยละของไก่มีชีวิต น้ำหนักตัวไก่เฉลี่ย อัตราการแลกเนื้อ และร้อยละที่พบซีอาร์ดี ว่าการ

ให้ยาทิลมิโคซินในช่วงอายุ 3 วันแรก และอม็อกซิซิลลินในช่วงอายุ 24 – 26 วัน มีผลต่อ

การป่วย การตาย การเติบโตของไก่เนื้อ และการคัดซากทิ้งที่โรงฆ่าหรือไม่อย่างไรเทียบกับกลุ่มที่

ไม่ให้ยา แต่มีการให้อาหารเสริมโปรตีนที่ได้จากมันฝรั่งหมักในช่วงอายุ 1 - 14 วัน และกลุ่มการ

เลี้ยงปกติของฟาร์มที่มีการให้สารสกัดจากกระเทียมและน้ำมันหอมระเหย (essential oil) โดยไก่

เป็นชุดเดียวกัน เลี้ยงในฟาร์มที่มีการจัดการเดียวกัน ทำวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ

นิวคาสเซิลและกัมโบโร ที่โรงฟักและที่ฟาร์ม ผลการศึกษาพบว่า ลูกไก่อายุ 1 วัน พบสาร

พันธุกรรมของเชื้อเอ็มจีโดยไม่พบรอยโรคอื่นๆ ไก่อายุ 28 และ 37 วันพบการตอบสนองของ

แอนติบอดีต่อวัคซีนทุกชนิด ค่าเฉลี่ยคะแนนรอยโรคของถุงลมไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ค่าเฉลี่ยคะแนนรอยโรคของท่อลมพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05)ทั้งในไก่อายุ28

และ 37 วัน โดยไก่อายุ 28 วันที่มีการให้ยามีค่าคะแนนรอยโรคสูงที่สุดและพบความแตกต่างกับ

กลุ่มที่ให้อาหารเสริมโปรตีนและกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากกระเทียมและน้ำมันหอมระเหย สำหรับ

ไก่อายุ 37 วัน กลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมโปรตีนจากการหมักมันฝรั่งและกลุ่มที่ได้รับยามีค่าคะแนน

รอยโรคสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากกระเทียมและน้ำมันหอมระเหยและพบความแตกต่างอย่างมี

นัยสำคัญสำหรับคุณลักษณะไก่เนื้อที่อายุ40–42วันกลุ่มที่ให้ยามีแนวโน้มคุณลักษณะดีที่สุด

ตามมาด้วยกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากกระเทียมร่วมกับน้ำมันหอมระเหย และกลุ่มที่ให้อาหารเสริม

โปรตนีทีไ่ดจ้ากมนัฝรัง่หมกัตามลำดบัแตไ่มพ่บความแตกตา่งอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ(P>0.05)



คำสำคัญ: ไก่เนื้อ คุณลักษณะของไก่เนื้อ น้ำมันหอมระเหย ทิลมิโคซิน อม็อกซิซิลลิน

สารสกัดจากกระเทียมอาหารเสริม
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Comparative study between using tilmicosin with amoxicillin  

and feed supplement on broiler performance 


SasiJaroenpoj1SomsakPakpinyo2

 
Abstract 



Thestudywasaimedtocomparetheproductionperformanceofbroilersby%

live birds, averageweight, FCR and%CRD. This studywas conducted to compare

groupreceivingtilmicosinduring1–3daysoldfollowedbyamoxicillinduring24–26

days old, group receiving the fermented potato protein during 1 – 14 days old and

groupreceivingthegarlicextractandessentialoilduringthebroilerraising.Allhouses

were located in the same farm, evaporative cooling system and had same standard

management. All birds were vaccinated with Infectious Bronchitis, Newcastle and

InfectiousBursaldiseaseatthehatcheryandfarm.Theresultsshowedthat1dayold

broilershadDNAofMGwithoutany remarkable lesion.At28and37daysold, the

antibody responses against all vaccines were detected; the mean lesion scores of

thoracic airsacwere not significant difference; themean lesion scores of trachea of

both28and37daysoldweresignificantdifference(p<0.05)asfollow.At28days

old, group receiving tilmicosin and amoxicillin had the highest lesion score and

significantdifferencewithgroupsreceivingproteinsupplementandgroupreceivingthe

garlicextractwithessentialoil;at37daysoldgroupreceivingproteinsupplementand

group receiving tilmicosin with amoxicillin had the higher lesion score and significant

differencewithgroupreceivingthegarlicextractwithessentialoil.At40–42daysold,

group receiving tilmicosin with amoxicillin showed the best broiler performance and

followedbygroupsreceivingthegarlicsupplementwithessentialoilandgroupreceiving

proteinsupplement,respectively(P>0.05).
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บทนำ
จากปัญหาเชื้อดื้อยาที่มีความสำคัญมากขี้นทั้งในคนและสัตว์ และนโยบายภาครัฐต้องการให้มีการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล คือใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนประโยชน์ทางคลินิกเหนือกว่า

ความเสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อลดการใช้ยาเกินความจำเป็น

การเลี้ยงสัตว์ในบางกรณียังมีการใช้ยาเพื่อควบคุมป้องกันโรค ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสม และ

ความจำเปน็ของการใหย้าในลกัษณะดงักลา่ว สำหรบัการเลีย้งไกเ่นือ้จะมกีารใหว้คัซนีเปน็โปรแกรมตัง้แตล่กูไก่

อยู่ที่โรงฟักด้วยการพ่นวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease) และโรคหลอดลมอักเสบ

ติดต่อ (infectious bronchitis) แต่หากลูกไก่แรกฟักออกมานั้นไม่แข็งแรงหรือได้รับเชื้อMycoplasma 

gallisepticum หรือMycoplasma	 synoviae ทำให้ลูกไก่มีโอกาสแพ้วัคซีนง่ายและรุนแรงขึ้น ปัญหา

สุขภาพดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณลักษณะของไก่เนื้อได้

โรคติดเชื้อมัยโคพลาสมากัลลิเซพติกุมหรือเอ็มจี(Mycoplasma gallisepticumหรือMG)

เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจของสัตว์ปีกซึ่งมักพบแบบเรื้อรัง รอยโรคที่พบได้บ่อย คือ ถุงลม

อักเสบเรียกว่าchronicrespiratorydisease(CRD)(RavivandLey,2014)การติดต่อของโรคเกิดได้

2 ทาง คือ แพร่เชื้อจากไก่ป่วยไปยังไก่ตัวอื่น (horizontal transmission) และแพร่เชื้อผ่านไข่ (vertical

transmission)(GlissonandKleven,1984)ทำให้ลูกไก่แรกเกิดได้รับเชื้อเอ็มจีไม่แข็งแรงและมีอัตรา

ตายสูงอาการป่วยที่พบคือจามไอตาแฉะเยื่อตาขาวอักเสบน้ำมูก(RavivandLey,2014)หากพบ

ว่าแม่ไก่ที่ติดเชื้อแล้วแพร่ผ่านไข่มาสู่ลูกไก่ ลูกไก่ที่ติดเชื้อมัยโคพลาสมามามีโอกาสง่ายในการแพ้วัคซีน

(Smitsetal.,1976)รุนแรงยาวนานกว่าปกติไก่โตช้าป่วยและอาจตายได้และเป็นปัญหาเรื้อรังของไก่

ฝูงนี้ตลอดการเลี้ยง การให้วัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ค่าอัตราการแลกเนื้อ (feed

conversion rate:FCR)สูงขึ้นอัตราการคัดทิ้งที่โรงเชือด(condemnation)สูงขึ้น (Vardamanetal.,

1973) เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจตามมา (Raviv and Ley, 2014) การเลี้ยงอาจมีการให้ยาต้าน

มัยโคพลาสมาในช่วงอายุ 3 – 5 วันแรกเพื่อเป็นการป้องกันหรือลดหรือทำลายเชื้อมัยโคพลาสมาที่ลูกไก่

อาจติดมาจากแม่กลุ่มยาที่ใช้สำหรับต้านมัยโคพลาสมาในไก่ได้แก่

กลุ่มtetracyclinesเช่นdoxycyclineเป็นต้น

กลุ่มmacrolidesเช่นtilmicosinเป็นต้น

กลุ่มfluoroquinolonesเช่นenrofloxacinเป็นต้น

กลุ่มlincosamidesเช่นlincomycinเป็นต้น

กลุ่มpleuromutilinsเช่นtiamulinเป็นต้น

กลุ่มยาดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ได้ยกเว้นยา enrofloxacin ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยกเลิก

ทะเบียนการใช้ในรูปแบบละลายน้ำในสัตว์ปีก และห้ามใช้นอกเหนือจากข้อบ่งใช้ในฉลาก (extra labeled

use) เนื่องจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่าการใช้ยาดังกล่าวทำให้เกิดการคัดเลือกเชื้อดื้อยา

fluoroquinolone-resistant Campylobacter species ในสัตว์ปีกและพบความเสี่ยงในผู้ป่วยจากการติดเชื้อ

ดื้อยาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นหลังการอนุมัติให้ใช้ยานี้ในสัตว์ปีกในสหรัฐอเมริกา (Final decision of the
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commissioner. 2005) สำหรับยาในกลุ่มอื่นอยู่ในกลุ่มที่มีการนำมาใช้ในมนุษย์ด้วย ยกเว้น tilmicosin

เป็นยาซึ่งมีทะเบียนเฉพาะในสัตว์ยังไม่มีการนำมาใช้ในมนุษย์ (WHOAdvisoryGrouponIntegrated

Surveillance of Antimicrobial Resistance (AGISAR), 2013) จึงนำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สำหรับ

tiamulinแม้จะยังไม่มีการนำมาใช้ในมนุษย์แต่หากให้ยาในขนาดตั้งแต่50ppmขึ้นไปร่วมกับยาควบคุม

บิดในกลุ่มionophoreเช่นsalinomycinพบความเป็นพิษต่อตัวสัตว์ปีก(Stipkovitsetal.,1992)

ทัง้นีย้าทกุชนดิทีจ่ะนำมาใชส้ำหรบัสตัวเ์พือ่การบรโิภคไดต้อ้งมกีารกำหนดระยะหยดุยาเพือ่ปอ้งกนั

การตกคา้งของยาในผลติภณัฑท์ีจ่ะนำมาบรโิภคซึง่อาจมผีลเหนีย่วนำใหเ้ชือ้จลุชพีในลำไสค้นปกตดิือ้ยาได้

สำหรับ amoxicillin เป็นยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์กว้างที่นิยมนำมาใช้เพื่อควบคุมโรคในระบบทางเดิน

อาหารและทางเดินหายใจของสัตว์ปีก การให้ยาเพื่อควบคุมโรคในสัตว์อาจถ่ายทอดการดื้อยาไปยังเชื้อ

จุลชีพที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคในคนจึงมีความพยายามที่จะใช้ยาต้านจุลชีพเท่าที่เท่าที่จำเป็นในสัตว์เพื่อการ

บริโภคซึ่งฟาร์มบางแห่งอาจยังมีการให้ยาเพื่อควบคุมโรค



หลักการและเหตุผล
โครงการวจิยันีม้วีตัถปุระสงคท์ีจ่ะศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการผลติไกเ่นือ้ ในกลุม่ทีม่กีารใหย้า

2ชนดิในการเลีย้งดว้ยยาตา้นมยัโคพลาสมากลุม่macrolideคอืทลิมโิคซนิ(tilmicosin)ใหใ้นชว่งอายุ3

วนัแรกและอมอ๊กซซิลิลนิ(amoxicillin)ในชว่งอายุ24–26วนัเพือ่ควบคมุโรค(metaphylaxis)แทรกซอ้น

กลุม่อาการcomplexchronicrespiratorydisease(CCRD)ซึง่เกดิจากการตดิเชือ้Mycoplama รว่มกบัเชือ้

E. coli มปีระโยชนต์อ่การควบคมุการปว่ย การตาย การเตบิโตของไกเ่นือ้ และการคดัซากทิง้ทีโ่รงฆา่หรอืไม่

อย่างไร เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ให้ยา แต่มีการให้อาหารเสริมโปรตีนที่ได้จากการหมักมันฝรั่ง (fermented

potato protein) โดยทีม่กีารอา้งองิจากการทดลองของผูผ้ลติวา่สามารถชว่ยดา้นอตัราการแลกเนือ้และการเจรญิ

เตบิโตใหด้ขีึน้โดยใหไ้กก่นิชว่งอายุ1–14วนัและกลุม่การเลีย้งปกตเิดมิทีม่กีารใหส้ารสกดัจากกระเทยีมรว่ม

กบันำ้มนัหอมระเหย (essential oil) ทีม่กีารใชอ้ยูแ่ลว้ในฟารม์ ณ เวลานัน้ โดยคณุลกัษณะของไกเ่นือ้ใน

โครงการวจิยันีจ้ะเปรยีบเทยีบจากการประเมนิคะแนนรอยโรคถงุลมชอ่งอก ซึง่สงัเกตดว้ยตาเปลา่และทอ่ลม

ซึง่สงัเกตจากจลุพยาธวิทิยาจากการสุม่ไกม่าผา่ซากทีโ่รงฆา่ประเมนิในดา้น รอ้ยละของไกท่ีม่ชีวีติ นำ้หนกัตวั

ไก่เฉลี่ย อัตราการแลกเนื้อและร้อยละที่พบซีอาร์ดี และมีการตรวจวัดระดับแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิล

(Newcastledisease)โรคหลอดลมอกัเสบตดิตอ่(infectiousbronchitis)และโรคกมัโบโร(infectiousbursal

disease)

อุปกรณ์และวิธีการ

1. จัดเตรียมไก่เนื้ออายุ1วันจำนวน135,000ตัว  

ไกเ่นือ้ทีจ่ดัเตรยีมตอ้งมาจากฝงูพอ่แมพ่นัธุเ์ดยีวกนัทีม่สีขุภาพดี ทีไ่ดร้บัวคัซนีเชือ้เปน็นวิคาสเซลิ(B1)

และหลอดลมอักเสบติดต่อ (H120) ด้วยวิธีพ่นละอองและวัคซีนเชื้อตายนิวคาสเซิล เวคเตอร์วัคซีนและ

กัมโบโร ด้วยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังที่โรงฟัก จากนั้นลูกไก่จากโรงฟักจะถูกนำมาเลี้ยงในโรงเรือนจำนวน

9โรงเรอืนๆละประมาณ15,000ตวัรวมทัง้สิน้ประมาณ135,000ตวัโดยมหีมายเลขโรงเรอืน28–33
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เป็นไก่เพศผู้(รวม6โรงเรือน)และหมายเลขโรงเรือน19–21เป็นไก่เพศเมีย(รวม3โรงเรือน)โดย

แบ่งโรงเรือนเป็น3กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่1โรงเรือนหมายเลข20,28และ31

กลุ่มที่2โรงเรือนหมายเลข21,29และ32

กลุ่มที่3โรงเรือนหมายเลข19,30และ33

แต่ละโรงเรือนต้องมีระบบการให้น้ำและอาหารแบบเดียวกันโดยให้ไก่กินอย่างอิสระ เป็นโรงเรือน

ระบบปิด(evaporativecoolingsystem)ที่มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2.ชั่งน้ำหนักไก่อายุ 1วันประเมินรอยโรคถุงลมช่องอกด้วยตาเปล่าและswabป้ายเชื้อที่

ถุงไข่แดงตรวจหาสารพันธุกรรมมัยโคพลาสมา

ทำการสุม่ชัง่นำ้หนกัไกอ่ายุ 1วนัโรงเรอืนละ800ตวัรวม7,200ตวั เพือ่หาคา่เฉลีย่เริม่ตน้ของ

น้ำหนักไก่ หลังจากนั้นทำการสุ่มไก่จำนวน 30 ตัว/เล้า เฉพาะเล้าหมายเลข 20, 21 และ 19 และทำ

การณุยฆาตเพือ่ผา่ซากประเมนิรอยโรคถงุลมชอ่งอกสงัเกตดว้ยตาเปลา่ตามวธิกีารของ Kleven et al. (1972)

และใช้ cotton swab ปา้ยเชือ้ทีถ่งุไขแ่ดงของไกแ่ตล่ะตวั จากนัน้จุม่ในอาหารเลีย้งเชือ้มยัโคพลาสมา โดย

รวมตวัอยา่งทีป่า้ยเชือ้จากไก่ 3 ตวั เปน็ 1 ตวัอยา่ง รวมเปน็ 10 ตวัอยา่งเพือ่ตรวจหาสารพนัธกุรรมของ

มยัโคพลาสมา	 กลัปล์เิซพตกิมุ หรอืเอม็จ ี (Mycoplasma gallisepticum หรอื MG) และมยัโคพลาสมา

ซโินวอิหีรอืเอม็เอส(Mycoplasma	synoviaeหรอืMS)ดว้ยวธิพีซีอีาร์ดงันี้

กลุ่มที่ 1 โรงเรือนหมายเลข 20, 28 และ 31 ให้ยา tilmicosin ขนาด 15 มก./กก. ผสมน้ำ

กินทั้งวันเป็นเวลา3วัน(อายุ1–3วัน)และให้ยาอม็อกซิซิลลิน(amoxicillin)ขนาด20มก./กก.

ผสมน้ำกินทั้งวันเป็นเวลา3วัน(อายุ24,25และ26วัน)

กลุ่มที่ 2 โรงเรือนหมายเลข 21, 29 และ 32 ให้อาหารเสริมโปรตีน (Lianol® solution)

ตามเอกสารของบริษัทผู้ผลิตอ้างว่าเป็นสารตั้งต้นในการเผาผลาญ (prometabolic regulator) ให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อทำให้ไก่เนื้อมีคุณลักษณะที่ดี และอาจช่วยให้ตับทำงานได้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ขนาด

1มล./น้ำหนักไก่10กก.ผสมน้ำกิน(กินให้หมดภายใน4ชั่วโมง)เป็นเวลา14วัน(อายุ1–14วัน)

กลุ่มที่ 3 โรงเรือนหมายเลข 19, 30 และ 33 เป็นกลุ่มควบคุม ไม่ให้ยาและไม่ให้อาหารเสริม

โปรตีน ซึ่งฟาร์มดังกล่าวมีการให้ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกระเทียม (Garlicon®) ตามเอกสารของบริษัท

ผูผ้ลติอา้งวา่อาจชว่ยกระตุน้ความอยากอาหารและกระตุน้การยอ่ยอาหารและนำ้มนัหอมระเหย(Mentofin®)

ได้จากพืชยูคาลิปตัส (eucalyptus) และ เปปเปอร์มินท์ (peppermint) ตามเอกสารของบริษัทผู้ผลิต

อ้างว่าอาจช่วยป้องกันการแพ้วัคซีนและปัญหาทางเดินหายใจโดยมีวิธีการให้ที่อายุต่างๆเป็นเวลา38วัน

(ตารางที่1)

เลีย้งไกต่ามมาตรฐานของฟารม์จนกระทัง่อายุ 7 วนัใหว้คัซนีนวิคาสเซลิ (La Sota Clone 30)

เชือ้เปน็ดว้ยการสเปรยแ์ละทีไ่กอ่ายุ14วนัใหว้คัซนีกมัโบโร(Intermediateplus)เชือ้เปน็ดว้ยการละลายนำ้กนิ
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ตารางที่ 1 :แสดงปริมาตรของGarlicon®และMentofin®ที่ผสมในน้ำที่ให้ไก่กินต่อ 1,000

ลิตรที่ไก่อายุต่างๆ



อายุ(วัน) Garlicon®(มล.) Mentofin®(มล.)

1-5 60 

9-11 60 150

15-17 120 

18-21  150

22-24 120 

25-28  150

29-31 180 

32-35  150

36-38 180 

 

3.เจาะเลือดจำนวน2ครั้งในวันที่ไก่อายุ28วันและ37วันตรวจหาระดับแอนติบอดีและ

ประเมินรอยโรคถุงลมช่องอกด้วยตาเปล่าและเก็บท่อลมแช่ในฟอร์มาลินประเมินรอยโรคทาง 

จุลชีววิทยา  

 3.1 ทำการสุ่มไก่เพื่อเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำที่ปีก (brachial vein) จำนวน 30 ตัว/

โรงเรือนเฉพาะโรงเรือนหมายเลข19,20และ21เพื่อตรวจสอบ

 1.ตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิลด้วยวิธีเอชไอ (hemagglutination inhibition :

HI)ใช้วิธีการตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิลตามวิธีการของHsiung(1982)

 2.ตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อต่อโรคหลอดลมอักเสบติดต่อและโรคกัมโบโรด้วยวิธีอีไลซา

(ELISA) โดยใช้ชุดทดสอบสำเร็จรูปของ ProFLOK IBDหรือ IBV ของ Synbiotic Corporation, San

Diego, CA. นำซีรัมที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ –20 oซ มาละลายที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นดำเนินการตามวิธีการ

ของชุดทดสอบโดยมีวิธีการอย่างย่อคือทำการเจือจางซีรัมจากนั้นนำไปใส่เพลท (plate) ชุดทดสอบที่มีการ

เคลือบด้วยแอนติเจนของกัมโบโร (IBD) หรือหลอดลมอักเสบติดต่อ (IBV) และล้างปฏิกิริยาส่วนเกิน

ออกจากนั้นจึงเติมคอนจูเกต(goatanti-chickenIgG(H+L)peroxidaseconjugate)ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา

30นาที ล้างคอนจูเกตส่วนเกินออก เติมซับสเตรต (substrate) ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 15นาที จึงเติมสาร

หยุดปฏิกิริยา(stopsolution)แล้วนำเพลทไปอ่านที่เครื่องอ่านที่ความยาวคลื่นแสง405-410นาโนเมตร

ทุกขั้นตอนดำเนินการที่อุณหภูมิห้อง การแปลผลระดับแอนติบอดีที่ให้ผลบวกต่อโรคกัมโบโรต้องเท่ากับ

หรือสูงกว่า554
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3.2ทำการสุ่มไก่จำนวน 10ตัว/โรงเรือน เฉพาะโรงเรือนหมายเลข 19,20และ21และทำ

การุณยฆาตเพื่อผ่าซากประเมินรอยโรคถุงลมช่องอกสังเกตด้วยตาเปล่าและเก็บท่อลมแช่ในฟอร์มาลิน

เข้มข้น 10% เพื่อประเมินรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาตามวิธีการของ Kleven et al. (1972) และ

Yagihashi and Tajima (1986) ตามลำดับ โดยที่ผู้ประเมินรอยโรคนั้นจะไม่ทราบกลุ่มไก่ก่อนการ

ประเมิน(blindevaluation)

4. ป้ายเชื้อที่ร่องเพดานปากด้านบน (choanal cleft) ตรวจหาสารพันธุกรรมมัยโคพลาสมา

ไก่ที่อายุ37วัน 

 ทำการสุม่ไกจ่ำนวน 30 ตวั ใช้ cotton swab ปา้ยเชือ้ทีร่อ่งเพดานปากดา้นบน (choanal cleft)

จากนัน้จุม่ในอาหารเลีย้งเชือ้มยัโคพลาสมาโดยรวมตวัอยา่งทีป่า้ยเชือ้จากไก่3ตวั เปน็ 1ตวัอยา่งรวมเปน็

10 ตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของMycoplasma gallisepticum และMycoplasma	 synoviae		 

ดว้ยวธิพีซีอีาร์

การตรวจหาสารพันธุกรรมทำโดยการใช้ก้านสำลีที่ป้ายเชื้อแล้วนำมาจุ่มในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว

(Frey’s broth) นำมาสกัดหาสารพันธุกรรมตามวิธีดำเนินการของ Lauerman (1996) ซึ่งมีวิธีการอย่าง

ย่อๆคือนำมาต้มที่100องศาเซลเซียสเวลา10นาทีหลังจากนั้นเก็บที่-20องศาเซลเซียสเวลา10

นาทีและนำมาปั่นด้วยความเร็วรอบ15,000xgเวลา5นาทีเก็บรักษาที่-20องศาเซลเซียสจนกว่า

จะนำมาใช้ส่วนขั้นตอนการเตรียมผสมPCRซึ่งมีปริมาตรทั้งหมด50µlประกอบด้วยKCl500mM,

Tris-HCl (pH 8.3) 100 mM, MgCl
2
2.5 mM, dNTP (Fermentas) 1 mM, primer MG13 F

(5’GAGCTAATCTGTAAAGTTGGTC3’) และ primer MG14 R (5’GCTTCCTTGCGGTTAGCAAC3’)

(Qiagen)ชนิดละ10pmole,Taqpolymerase(Fermentas)1.25unitsและสารพันธุกรรมที่สกัดได้

ปริมาตร 5 µl ซึ่งมีปริมาณสารพันธุกรรมประมาณ250 ng ซึ่งทุกครั้งที่เตรียมปฏิกิริยาพีซีอาร์จะมีเชื้อ

เอม็จีเสตรนS6(ATCC-15302)เปน็ตวัควบคมุบวกและเชือ้เอม็เอสเสตรนWVU1853(ATCC-25204)

เป็นตัวควบคุมลบ จากนั้นนำมาเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมด้วยเครื่อง DNA thermal cycler (PCR

Sprint, Thermo Electron Corporation,Milford,MA) ซึ่งมีปฏิกิริยาดังนี้คือ 94 องศาเซลเซียส เวลา

30วินาที55องศาเซลเซียสเวลา30วินาทีและ72องศาเซลเซียสเวลา60วินาทีจำนวน40รอบ

และตามดว้ย72องศาเซลเซยีสเวลา5นาทีซึง่ผลติภณัฑช์ิน้สว่นทีไ่ดค้อื185basepairsจากนัน้นำมา

แยกด้วยกระแสไฟฟ้า (electrophoresis) ใน 2% agarose (Pharmacia Biotech AB, Uppsala,

Sweden)ย้อมด้วยethidiumbromideและดูผลโดยใช้เครื่องมองภาพผ่านแสงยูวี(UVtransilluminator)

และบันทึกภาพสำหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมต่อเชื้อเอ็มเอสนั้นมีหลักการเช่นเดียวกับของเชื้อเอ็มจี

ทุกขั้นตอนแตกต่างกันที่ primers ที่ใช้ primers ของสารพันธุกรรมเอ็มเอส คือ primer MSL-1 F(5’-

GAGAAGCAAAATAGTGATATCA-3’)และprimerMSL-2R(5’-CAGTCGTCTCCGAAGTTAACAA-3’)

(Qiagen) และจะมีเชื้อเอ็มเอสเสตรน WVU 1853 (ATCC-25204) เป็นตัวควบคุมบวก และเชื้อ

เอ็มจีเสตรนS6(ATCC-15302)เป็นตัวควบคุมลบแทนซึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนที่ได้คือ207คู่เบส
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5.ให้คะแนนรอยโรคของถุงลมช่องอกและท่อลม 

5.1ให้คะแนนรอยโรคของถุงลมช่องอกทางมหพยาธิวิทยา

คะแนนรอยโรคของถุงลมช่องอกทางพยาธิวิทยาดำเนินการตามวิธีของKlevenและคณะ(1972)

โดยมีคะแนนรอยโรคดังนี้

0 ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของรอยโรคที่สังเกตได้

1 เยื่อถุงลมขุ่นเล็กน้อย

2 เยื่อถุงลมหนาตัวขึ้นและมีหนองคลุมเล็กน้อย

3 เยื่อถุงลมหนาตัวชัดเจนและมีหนองคลุมมากโดยพบรอยโรคเพียง1ถุง

4 รอยโรคเช่นเดียวกับข้อ3พบรอยโรคมากกว่า1ถุง

คะแนนรอยโรคของถุงลมไก่แต่ละตัวพิจารณาจากผลรวมของคะแนนรอยโรคถุงลมข้างซ้ายและ

ขวาโดยผลรวมของคะแนนรอยโรคของถุงลมไก่แต่ละตัวมากสุดคือ8

5.2การให้คะแนนรอยโรคของท่อลมทางจุลพยาธิวิทยา

ทำการตรึงสภาพชิ้นเนื้อท่อลมของไก่แต่ละตัวในสารละลายบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินที่มีความเข้มข้น

10%เป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วนำไปผ่านขบวนการเตรียมเนื้อเยื่อ(tissueprocessing)ทำการตัดชิ้นเนื้อ

ท่อลมของไก่แต่ละตัวตามตำแหน่งต่างๆออกเป็น4ชิ้นเพื่อศึกษารอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาโดยการย้อม

ด้วยสีฮีมาท๊อกซีลินและอิโอซิน (hematoxylin andeosin;H&E)นำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ให้

คะแนนรอยโรคทางจุลพยาธิของท่อลมด้วยหลักการให้คะแนนตามวิธีของYagihashiและTajima(1986)

ดังนี้

0 ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของรอยโรคที่สังเกตได้

1 พบการรวมกลุ่มของเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะลิมโฟซัยท์ปริมาณเล็กน้อย

2 เยื่อบุท่อลมหนาตัวขึ้นและมีการแทรกของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ พบการบวมน้ำและ

เยื่อบุมีการเสื่อมสลายและตาย

3 เยื่อบุท่อลมหนาตัวชัดเจนและพบได้หลายบริเวณ

คะแนนรอยโรคของท่อลมไก่แต่ละตัวทางจุลพยาธิวิทยาพิจารณาจากผลรวมของคะแนนรอยโรค

ของชิ้นเนื้อท่อลมทั้ง4ชิ้นโดยผลรวมของคะแนนรอยโรคของท่อลมไก่แต่ละตัวมากสุดคือ12

6.ประเมินปริมาณอาหารที่ไก่กินน้ำหนักไก่และคุณลักษณะไก่ที่อายุ40-42วัน

6.1 สำหรับไก่เพศผู้ บันทึกปริมาณอาหารที่ไก่กินตั้งแต่อายุ 1 – 40 วัน แล้วชั่งน้ำหนักไก่

โดยรวมณโรงฆ่าที่อายุ40วัน

6.2 สำหรับไก่เพศเมีย บันทึกปริมาณอาหารที่ไก่กินตั้งแต่อายุ 1 – 42 วัน แล้วชั่งน้ำหนักไก่

โดยรวมณโรงฆ่าที่อายุ42วัน

6.3 ประเมินคุณลักษณะของไก่เนื้อในด้านร้อยละของไก่ที่มีชีวิต น้ำหนักตัวไก่เฉลี่ย อัตราการ

แลกเนื้อและร้อยละที่พบซีอาร์ดี
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7.การวิเคราะห์ทางสถิติ

คะแนนเฉลี่ยรอยโรคของถุงลมช่องอกประเมินด้วยตาเปล่า คะแนนของท่อลมที่ประเมินทาง

จุลพยาธิวิทยา และร้อยละที่พบซีอาร์ดี วิเคราะห์ทางสถิติด้วย non-parametric test และวิเคราะห์ความ

แตกต่างด้วยMann-Whitneytestที่ระดับความเชื่อมั่น95%สำหรับร้อยละของไก่ที่มีชีวิตน้ำหนักตัว

ไก่เฉลี่ย และอัตราการแลกเนื้อ วิเคราะห์ทางสถิติด้วย analysis of variance (ANOVA) ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น95%



ผลการศึกษา
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า 

1. ผลการประเมินรอยโรคลูกไก่ที่อายุ 1 วัน ไม่พบรอยโรคใดๆ ที่ถุงลม รวมถึงที่อวัยวะอื่นๆ

ที่สังเกตด้วยตาเปล่า

2.ผลเจาะเลือดหาระดับแอนติบอดีและประเมินรอยโรคไก่พบว่า

2.1ผลเจาะเลอืดจำนวน2ครัง้ในวนัทีไ่กอ่ายุ28วนัและ37วนัตรวจหาระดบัแอนตบิอดแีละ

ประเมนิรอยโรคถงุลมชอ่งอกดว้ยตาเปลา่และเกบ็ทอ่ลมแชใ่นฟอรม์าลนิประเมนิรอยโรคทางจลุชวีวทิยา

2.1.1ค่าเฉลี่ยแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิล(geometricmeantiter;GMT)ที่ตรวจโดยวิธีเอชไอ

ของไก่เนื้ออายุ28และ37วันของกลุ่มที่1,2และ3จำนวน30ตัวอย่างของแต่ละกลุ่มคือระหว่าง

21.43–21.57และ21.77–22.33ตามลำดับ(ตารางที่2)

 

ตารางที่ 2 : ค่าเฉลี่ยแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิลที่ตรวจโดยวิธีเอชไอของไก่เนื้ออายุ 28 และ

37วัน(log
2
HItiter)(n=30)



กลุ่ม 28 วัน 37 วัน

GMT %CV GMT %CV

1 1.63 49.61 1.77 70.66

2 1.43 57.15 2.33 49.56

3 1.57 79.67 1.90 54.15

%CV:คือร้อยละของสัมประสิทธิ์ความผันแปร(%coefficientvariance)



2.1.2 ค่าเฉลี่ยแอนติบอดีต่อโรคหลอดลมอักเสบติดต่อที่ตรวจโดยวิธีอีไลซาของไก่เนื้ออายุ 28

วันของกลุ่มที่1,2และ3คือระหว่าง55–452ซึ่งพบจำนวนตัวอย่างที่มีระดับแอนติบอดีถูกจัดอยู่ใน

กลุ่มที่2ขึ้นไปจำนวน20–26ตัวอย่างจากจำนวนที่ตรวจทั้งหมด30ตัวอย่างสำหรับไก่เนื้อที่อายุ

37 วัน ของกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเฉลี่ยแอนติบอดี 587 – 2356 ซึ่งพบจำนวนตัวอย่างที่มีระดับ
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แอนติบอดีถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2ขึ้นไปจำนวน 14 –29ตัวอย่างจากจำนวนที่ตรวจทั้งหมด30ตัวอย่าง

ของแต่ละกลุ่ม(ตารางที่3)



ตารางที่3 :ค่าเฉลี่ยแอนติบอดีต่อโรคหลอดลมอักเสบติดต่อที่ตรวจโดยวิธีอีไลซาของไก่เนื้ออายุ

28และ37วัน(n=30)



กลุ่ม 28วัน 37วัน

Mean GMT %CV >Group2* Mean GMT %CV >Group2*

1 452 6 188.7 22 2356 497 96.3 23

2 116 7 103.9 20 986 111 100.1 14

3 55 2 113.8 26 587 42 118.1 29

*จำนวนตัวอย่างที่ระดับแอนติบอดีถูกจัดอยู่ในกลุ่ม2หรือสูงกว่า

 

2.1.3 ค่าเฉลี่ยแอนติบอดีต่อโรคกัมโบโรที่ตรวจโดยวิธีอีไลซาของไก่เนื้ออายุ 28 วัน ของกลุ่มที่

1,2และ3คือระหว่าง962–1990ซึ่งพบจำนวนตัวอย่างที่มีระดับแอนติบอดีอยู่ในกลุ่มที่2ขึ้นไป

จำนวน15–25ตัวอย่างจากจำนวนที่ตรวจทั้งหมด30ตัวอย่างสำหรับไก่เนื้อที่อายุ37วันของกลุ่มที่

1,2และ3มีค่าเฉลี่ยแอนติบอดี3061–3312ซึ่งพบจำนวนตัวอย่างที่มีระดับแอนติบอดีอยู่ในกลุ่มที่2

ขึ้นไปจำนวน29–30ตัวอย่างจากจำนวนที่ตรวจทั้งหมด30ตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม(ตารางที่4)



ตารางที่4 :คา่เฉลีย่แอนตบิอดตีอ่โรคกมัโบโรทีต่รวจโดยวธิอีไีลซาของไกเ่นือ้อายุ28และ37วนั

(n=30)



กลุ่ม 28วัน 37วัน

Mean GMT %CV >Group2* Mean GMT %CV >Group2*

1 1173 87 85.61 18 3148 2322 37.18 29

2 962 42 92.2 15 3061 2841 31.71 30

3 1990 578 63.18 25 3312 2455 36.12 29

*จำนวนตัวอย่างที่ระดับแอนติบอดีถูกจัดอยู่ในกลุ่ม2หรือสูงกว่า



2.2 ผลการประเมินรอยโรคของถุงลมช่องอกที่ประเมินด้วยตาเปล่าและรอยโรคของท่อลมที่

ประเมนิทางจลุพยาธวิทิยาพบว่า
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คะแนนเฉลี่ยรอยโรคของถุงลมช่องอกที่ประเมินด้วยตาเปล่าของไก่เนื้ออายุ 28 และ 37 วัน

กลุ่มที่1,2และ3คือระหว่าง0.2–0.5และ1.05–1.25ตามลำดับโดยแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนคะแนนเฉลี่ยรอยโรคของท่อลมที่ประเมินทางจุลพยาธิวิทยาของไก่เนื้ออายุ

28และ37วันกลุ่มที่ 1,2และ3คือระหว่าง1.60–2.18และ1.93–2.68ตามลำดับโดยแต่ละ

กลุ่มพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งในไก่ที่อายุ 28 และ 37 วัน โดยไก่อายุ

28 วัน กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรอยโรคสูงสุดและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ 2

และ3สำหรับไก่ที่อายุ37วันกลุ่มที่2และกลุ่มที่1มีคะแนนรอยโรคสูงและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่3(ตารางที่5)

 

ตารางที่ 5 : คะแนนเฉลี่ยรอยโรคของถุงลมช่องอกที่ประเมินด้วยตาเปล่า (grossly airsac

lesion scores) และคะแนนของท่อลมที่ประเมินทางจุลพยาธิวิทยา (microscopically tracheal lesion

scores)ของไก่เนื้ออายุ28และ37วัน(mean+SD)(n=10)



กลุ่ม คะแนนเฉลี่ยรอยโรคของถุงลม คะแนนเฉลี่ยรอยโรคของท่อลม

28วัน 37วัน 28วัน 37วัน

1 0.20+0.42 1.05+0.28 2.18+0.47a 2.50+0.55a

2 0.30+0.35 1.25+0.35 1.63+0.46b 2.68+0.31a

3 0.50+0.41 1.05+0.28 1.60+0.63b 1.93+0.29b

a,b

ตวัอกัษรทีแ่ตกตา่งกนัภายในคอลมันเ์ดยีวกนัมคีวามแตกตา่งอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ(p<0.05)

 

3.ผลการswabป้ายเชื้อที่ถุงไข่แดงของไก่ที่อายุ 1วันและป้ายเชื้อที่ร่องเพดานปากด้าน

บนของไก่ที่อายุ37วันตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มจีและสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มเอสพบว่า

จำนวนตัวอย่างที่ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มจีในไก่เนื้ออายุ1วันของกลุ่มที่1,2และ

3 จากจำนวน 10 ตัวอย่างที่ตรวจของแต่ละกลุ่ม พบสารพันธุกรรม 8, 9 และ 3 ตัวอย่างตามลำดับ

และไก่เนื้ออายุ 37 วัน พบสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มจีทุกตัวอย่าง ขณะที่ผลการตรวจสารพันธุกรรมของ

เชื้อเอ็มเอสไก่เนื้ออายุ 1 วันของกลุ่มที่ 1, 2และ3จากจำนวน 10ตัวอย่างที่ตรวจของแต่ละกลุ่มคือ

ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มเอสทุกตัวอย่างและไก่เนื้ออายุ37วันจากจำนวน10ตัวอย่างที่ตรวจของ

แต่ละกลุ่มพบสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มเอสทุกตัวอย่าง(ตารางที่6)
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ตารางที่ 6: จำนวนตัวอย่างที่มีสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มจีและเอ็มเอสที่ตรวจสอบด้วย

วิธีพีซีอาร์ของไก่เนื้ออายุ1และ37วัน(n=10)



กลุ่ม

ไก่อายุ1วัน

(จำนวนตัวอย่างที่พบ/

จำนวนตัวอย่างที่ตรวจ)

ไก่อายุ37วัน

(จำนวนตัวอย่างที่พบ/จำนวนตัวอย่างที่ตรวจ)

เอ็มจี เอ็มเอส เอ็มจี เอ็มเอส

1 8/10* 0/10* 10/10 10/10

2 9/10 0/10 10/10 10/10

3 3/10 0/10 10/10 10/10

*(จำนวนตัวอย่างที่ให้ผลบวก/จำนวนตัวอย่างที่ตรวจทั้งหมด)

 

4. ผลการประเมินปริมาณอาหารที่ไก่กิน น้ำหนักไก่และคุณลักษณะไก่ที่อายุ 40-42 วัน 

พบว่า

คุณลักษณะของไก่เนื้อแต่ละโรงเรือนที่ส่งเข้าโรงฆ่าที่อายุ 40 วันสำหรับตัวผู้ และอายุ 42 วัน

สำหรับตัวเมีย ทั้ง 3 กลุ่ม พบว่าร้อยละของไก่ที่มีชีวิตระหว่าง 95.45 – 97.04 น้ำหนักตัวไก่เฉลี่ย

ระหว่าง 2.49 – 2.57 อัตราการแลกเนื้อระหว่าง 1.72 – 1.75 และร้อยละที่พบซีอาร์ดี 1.09 – 2.46

(ตารางที่7)



ตารางที่ 7: คุณลักษณะของไก่เนื้อแต่ละโรงเรือนที่ส่งเข้าโรงฆ่าที่อายุ 40 วันสำหรับตัวผู้ และ

อายุ42วันสำหรับตัวเมีย(n=3)



กลุ่ม ร้อยละของไก่ที่มีชีวิต น้ำหนักตัวไก่เฉลี่ย

(กก.)

อัตราการแลกเนื้อ ร้อยละที่พบซีอาร์ดี

1 97.03+0.45 2.57+0.22 1.72+0.10 1.09+0.33

2 95.45+1.17 2.49+0.25 1.75+0.16 2.46+1.33

3 97.04+0.90 2.50+0.25 1.72+0.15 2.10+0.87

ภายในคอลัมน์เดียวกันไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p>0.05)
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วิจารณ์ผล 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบผลในด้านการป่วย การตาย และคุณลักษณะของไก่เนื้อ

ระหว่างกลุ่มที่ 1 การให้ยาทิลมิโคซินช่วงอายุ 3 วันแรก และอม็อกซิซิลลินในช่วงอายุ 24 – 26 วัน

กลุม่ที่2อาหารเสรมิโปรตนีทีไ่ดจ้ากมนัฝรัง่หมกัผสมนำ้กนิชว่งอายุ1-14วนัแรกและกลุม่ที่3ซึง่ไมใ่ห้

ยาและไม่ให้อาหารเสริมโปรตีนซึ่งฟาร์มดังกล่าวมีการให้ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกระเทียม และ น้ำมัน

หอมระเหย การให้ยาในลักษณะดังกล่าวเป็นการปฏิบัติที่ยังพบได้ในการเลี้ยงไก่เนื้อบางแห่ง โดยเป็นการ

ให้ยาต้านจุลชีพหลังการทำวัคซีน ซึ่งลูกไก่อายุ 1 วันของแต่ละกลุ่มนั้นพบผลบวกต่อสารพันธุกรรม

ของเชื้อเอ็มจีแต่ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มเอสแสดงให้เห็นว่าลูกไก่ได้รับเชื้อเอ็มจีที่ถ่ายทอดมาจาก

แม่ ดังนั้นมีโอกาสที่กลุ่มไก่ที่ทำการศึกษามีแนวโน้มที่จะแสดงอาการโรคทางเดินหายใจ หรือปัญหา

โรคถุงลมอักเสบรวมทั้งง่ายต่อการแพ้วัคซีน(Smitsetal.,1976;RavivandLey,2014)การที่ผู้วิจัย

เลือกกลุ่มไก่ที่ติดเชื้อเอ็มจีมาทำการศึกษาเพื่อจะได้ผลการศึกษาที่ชัดเจนว่าการให้ยาต้านจุลชีพ หรือการ

ใช้สารเสริมโปรตีนรวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกระเทียมร่วมกับน้ำมันหอมระเหยว่าได้ผลแตกต่างกัน

หรือไม่

ผลการตอบสนองแอนติบอดีต่อวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญของไก่เนื้อคือโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ

โรคนิวคาสเซิล และโรคกัมโบโร พบว่าทุกกลุ่มสามารถตอบสนองต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหลอดลม

อักเสบติดต่อ และกัมโบโร เมื่อตรวจด้วยวิธีอีไลซา พบจำนวนตัวอย่างของแอนติบอดีที่ถูกจัดเป็นบวก

(titergroup>2)เฉลี่ยมากกว่า15ตัวอย่างต่อกลุ่มยกเว้นแอนติบอดีต่อโรคหลอดลมอักเสบติดต่อของ

ไก่กลุ่มที่2อายุ37วันพบจำนวน14ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าไก่ทุกกลุ่มมีสุขภาพดีสามารถตอบสนอง

ต่อการได้รับวัคซีน อย่างไรก็ตามสำหรับแอนติบอดีต่อวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อนั้นพบว่า

ร้อยละของสัมประสิทธิ์ความผันแปร (% coefficient variance; % CV) สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

แอนติบอดีต่อโรคอื่น เนื่องจากการให้วัคซีนด้วยวิธีพ่นละอองที่โรงฟักอาจทำให้ตัวไก่ไม่ได้รับวัคซีนทั่วถึง

จึงมีผลต่อความสม่ำเสมอของแอนติบอดีในตัวไก่สำหรับการตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลเมื่อ

ตรวจด้วยวิธีเอชไอนั้น มีการให้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลทั้งเชื้อเป็นด้วยการพ่นละออง เชื้อตาย และ

เวคเตอร์วัคซีน ที่อายุ 1 วัน พบว่าค่าเฉลี่ยของแอนติบอดีค่อนข้างต่ำทั้งที่อายุ 28 และ 37 วัน มีค่า

ระหว่าง21.43 -22.33แต่ร้อยละของค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรอยู่ระดับไม่แตกต่างกันมากอาจเนื่องจาก

ผลของการตอบสนองต่อวัคซีนเชื้อตาย โดยวัคซีนเชื้อตายที่ให้ด้วยการฉีดนั้นจะช่วยเรื่องความสม่ำเสมอ

ของระดับแอนติบอดี (สมศักดิ์ และคณะ, 2546) รายงานว่าค่าเฉลี่ยแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิลของไก่

เนื้อที่อายุ 28 และ 35 วัน ต่ำกว่า 21.1 หากได้รับเชื้อพิษทับนิวคาสเซิล ไก่เหล่านี้จะตายทุกตัว

อย่างไรก็ตามฟาร์มดังกล่าวมีการให้เวคเตอร์วัคซีนซึ่งเป็นวัคซีนที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล

แต่วิธีเอชไอนั้นจะไม่สามารถตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อการตอบสนองต่อวัคซีนชนิดนี้ ดังนั้นทุกฟาร์มจึง

ต้องมีความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ

การตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มจีที่ไก่อายุ 1 วัน แต่ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อเอ็มเอส

แสดงว่าไก่พบการติดเชื้อเฉพาะเอ็มจีที่ติดมาจากแม่ แต่เมื่อเลี้ยงไก่จนกระทั่งอายุ 37 วัน พบสาร

พันธุกรรมของเชื้อเอ็มจีและเอ็มเอสในไก่ทุกกลุ่มและทุกตัวอย่างที่ตรวจ แสดงว่าไก่ทุกกลุ่มที่ได้รับยาต้าน
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จุลชีพคือ ยาทิลมิโคซินระยะเวลา 3 วัน ตามข้อบ่งใช้ในฉลาก สารเสริมโปรตีน และสารสกัดกระเทียม

ร่วมกับน้ำมันหอมระเหย ไม่มีประสิทธิภาพต่อการกำจัดเชื้อเอ็มจีที่ติดมาจากแม่ สำหรับอม๊อกซิซิลลิน

เป็นยาออกฤทธิ์กว้างที่ให้เพื่อช่วยควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ข้อบ่งใช้ในฉลากยา

ไม่ออกฤทธิ์ต่อMycoplasma อย่างไรก็ตามการติดเชื้อเอ็มจีและเอ็มเอสอาจเกิดขึ้นภายหลังจากที่เลี้ยง

ในโรงเรือน ถ้าหากโรงเรือนมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคไม่ดีพอหรืออาจเกิดจากการติดเชื้อจาก

ภายนอกโรงเรือนเข้ามาสู่ภายในโรงเรือนเป็นต้นยาทิลมิโคซินเป็นยาต้านจุลชีพมัยโคพลาสมาที่ถูกดูดซึม

และกระจายตวัไดร้วดเรว็ไปทีป่อดและถงุลมรวมถงึแทรกผา่นเขา้ไปในเมด็เลอืดขาวแมคโครฟาจโมโนซยัท์

และเฮทเทอโรฟิล ได้ (Warren et al.,1997; Scorneaux et al., 1998; Abu-Basha et al., 2007)

ซึ่ง Pakpinyo et al. (2008) ได้รายงานการศึกษาไก่เนื้อที่ได้รับเชื้อเอ็มจีแล้วได้รับยาทิลมิโคซิน

เมื่อเปรียบเทียบกับไก่เนื้อที่ได้รับเชื้อเอ็มจีแต่ไม่ได้รับยา พบจำนวนตัวอย่างที่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ

เอ็มจี5และ7ตัวอย่างตามลำดับซึ่งจำนวนต่างกันเล็กน้อยแต่ไก่เนื้อที่ได้รับยาทิลมิโคซินพบจำนวนไก่

ป่วยน้อยกว่า รวมถึงรอยโรคที่พบที่ถุงลมเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าและท่อลมเมื่อสังเกตทางจุลพยาธิวิทยา

น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มไก่ที่ไม่ได้รับยา ส่วนสารสกัดกระเทียม Cross et al. (2011)

ได้รายงานผลงานวิจัยจากนักวิจัยหลายคณะที่ศึกษาสารสกัดกระเทียมว่ามีคุณสมบัติต้านจุลชีพต้านเชื้อรา

และต้านอนุมูลอิสระส่วนน้ำมันหอมระเหยนั้นKhattaketal.(2014)ได้รายงานผลงานวิจัยจากนักวิจัย

หลายคณะที่ศึกษาน้ำมันหอมระเหย ว่ามีคุณสมบัติต้านจุลชีพ ต้านพิษ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านไวรัส

ตา้นปรสติและกระตุ้นการทำงานของทางเดินอาหาร ซึ่งคุณสมบัติของสารทั้งสองดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ

ในการทำลายเชื้อมัยโคพลาสมาตั้งแต่เริ่มเลี้ยงจนกระทั่งไก่อายุ37วัน

คะแนนเฉลี่ยรอยโรคของถุงลมช่องอกที่ประเมินด้วยตาเปล่าและท่อลมที่ประเมินทางจุลพยาธิ

วิทยาที่อายุ 28 และ 37 วัน นั้น พบว่า คะแนนเฉลี่ยรอยโรคของถุงลมนั้นค่อนข้างต่ำและไม่พบความ

แตกต่างของไก่ที่อายุ 28 และ 37 วัน แสดงว่าปัญหาถุงลมอักเสบในวันที่ประเมินนั้นพบน้อย ขณะที่

คะแนนเฉลีย่รอยโรคของทอ่ลมไกท่ีอ่ายุ28วนัพบคอ่นขา้งสงูในกลุม่ที่ 1 (ไดร้บัยาทลิมโิคซนิและอมอ็ก-

ซิซิลลิน)และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)กับกลุ่มที่ 2 (ได้รับสารเสริมโปรตีน)และกลุ่มที่ 3

(ได้รับสารสกัดกระเทียมและน้ำมันหอมระเหย) สำหรับไก่ที่อายุ 37 วัน นั้นคะแนนเฉลี่ยรอยโรคของ

ท่อลมค่อนข้างสูงในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2และพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05)กับกลุ่มที่3

ซึ่งพบคะแนนเฉลี่ยรอยโรคต่ำสุด แสดงให้เห็นว่าไก่กลุ่มที่ 3 ซึ่งควรจะเป็นกลุ่มควบคุมแต่เนื่องจากการ

ทดลองนี้ทำในพื้นที่การเลี้ยงจริงในฟาร์มซึ่งเลี้ยงเป็นจำนวนมาก ซึ่งฟาร์มดังกล่าวมีการให้สารสกัดจาก

กระเทียมและน้ำมันหอมระเหยอยู่แล้วและเกรงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใดเลย

จงึไดน้ำสารสกดัจากกระเทยีมและนำ้มนัหอมระเหยทีใ่ชอ้ยูเ่ปน็ปกตใิหไ้กใ่นกลุม่ที่ 3 แสดงใหเ้หน็วา่การไดร้บั

สารสกัดที่มีคุณสมบัติที่ดีต่างๆ(Crossetal.,2011;Khattaketal.,2014)สามารถลดปัญหาทางเดิน

หายใจได้การทีค่ะแนนเฉลีย่รอยโรคของทอ่ลมไกท่ีอ่ายุ37วนัสงูทัง้3กลุม่นัน้อาจเกดิความผดิพลาด

เนื่องจากวันที่ทำการผ่าซากนั้นไก่อยู่ในกล่องพลาสติกและวางนอกอาคารซึ่งสภาพแวดล้อมขณะนั้น

ค่อนข้างร้อนทำให้ไก่แสดงอาการหอบหายใจเสียงดังและเร็วจึงอาจมีผลต่อคะแนนรอยโรคของท่อลม
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คุณลักษณะไก่เนื้อที่อายุ 40 – 42 วันซึ่งถูกประเมินที่โรงฆ่านั้น พบว่ากลุ่มที่ 1 มีแนวโน้ม

คุณลักษณะดีที่สุดตามมาด้วยกลุ่มที่3และกลุ่มที่2ตามลำดับแต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติโดยไก่กลุ่มที่2มีคุณลักษณะที่ด้อยสุดคือร้อยละของไก่ที่มีชีวิตน้ำหนักตัวไก่เฉลี่ยอัตราการ

แลกเนื้อ และร้อยละที่พบซีอาร์ดี สำหรับไก่กลุ่มที่ 1 (ได้รับยาทิลมิโคซิน และอม็อกซิซิลลิน) และ

กลุ่มที่ 3 (ได้รับสารสกัดกระเทียมและน้ำมันหอมระเหย) มีคุณลักษณะไก่เนื้อที่ดีกว่ากลุ่มที่ 2 ในด้าน

ร้อยละของไก่ที่มีชีวิต อัตราแลกเนื้อ ร้อยละที่พบซีอาร์ดี และน้ำหนักตัวไก่เฉลี่ย แต่ไม่พบความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้คำนวณค่าใช้จ่ายด้านยา หรือสารเสริมโปรตีน หรือสาร

สกัดกระเทียมและน้ำมันหอมระเหย

ทั้งนี้ปัญหาด้านเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต การดื้อยา

ต้านจุลชีพเป็นหนึ่งในภัยคุกคามทางสุขภาพที่สำคัญ ปัจจุบันแม้จะยังไม่สามารถประมาณขนาดของปัญหา

เชื้อดื้อยาจากสัตว์สู่มนุษย์ แต่จากรายงานการศึกษาที่สำคัญระดับโลกโดยการสนับสนุนของรัฐบาลแห่ง

สหราชอาณาจักรซึ่งได้เผยแพร่ผลการศึกษาในปี ค.ศ. 2016 เรื่อง Tackling drug-resistant infection

globally:Final report and recommendationซึ่งองค์การอนามัยโลก(WHO)องค์การสุขภาพสัตว์โลก

(OIE) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ยอมรับและนำข้อมูลมาใช้อ้างอิง

รายงานดังกล่าวคาดว่าปัจจุบันทั่วโลกมีคนเสียชีวิตจากปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพประมาณ700,000 ราย

และหากไม่มีการแก้ปัญหาAMRในปีค.ศ.2050คาดว่าการเสียชีวิตจะสูงถึง10ล้านคนต่อปีประเมิน

เป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 3.5 พันล้านล้านบาท (100 trillion USD) โดยทวีปเอเชียและ

แอฟริกาจะเสียชีวิตมากที่สุดคือ4.7และ4.2ล้านคนตามลำดับ(O’NeillJ.,2016.)

ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ปีกเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ

4 ของโลก ให้ความสำคัญกับมาตรการลดการใช้ยา เพื่อจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ คณะรัฐมนตรีได้ให้

ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 เมื่อวันที่

17สิงหาคม2559โดยมีเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุภายในปี2564ที่สำคัญคือการป่วยจากเชื้อดื้อยา

ลดลงร้อยละ 50 การใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์และสัตว์ลดลงร้อยละ 20 และ 30 ตามลำดับ

ซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกำกับดูแล

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง (คณะกรรมการประสานและบูรณาการ

งานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ,2017)

สหภาพยุโรปได้จัดทำแนวทางการใช้ยาอย่างมีวิสัยทัศน์ (Guideline for the prudent use of

antimicrobial in veterinary medicine ลงประกาศใน official journal of European Union เมื่อวันที่

11 กันยายน 2558 เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมเชื้อดื้อยาของสมาชิก ซึ่งให้ความสำคัญ

กับการควบคุมกำจัดโรคโดยไม่ใช้ยา การให้ยาปฏิชีวนะต้องเป็นไปตามใบสั่งใช้ของสัตวแพทย์เท่านั้น

(COMMISSION NOTICE 2015/C 299/04, 2015) ผลการศึกษานี้สามารถใช้แนะนำสัตวแพทย์และ

เกษตรกร ในการใช้ยาสมเหตุผลอย่างมีวิสัยทัศน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่ต้องใช้ยาเพื่อ

ควบคุมโรค ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคู่กับการกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน
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กำจัดโรคในฝูงพ่อแม่พันธ์สัตว์ปีก ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถลดโอกาสรับเชื้อ และเชื้อดื้อยาได้หากบริโภค

ผลิตภัณฑ์ที่ปรุงสุกอย่างดีจนเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมาได้ถูกทำลายไป สำหรับผู้เลี้ยงและผู้เกี่ยวข้องใน

ฟาร์มสามารถลดโอกาสในการรับและแพร่เชื้อดื้อยาได้โดยการล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ทางฟาร์มจัดหาไว้ให้

และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ด้วยสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีเพื่อลดโอกาสที่ได้รับ

เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยสัตวแพทย์และฟาร์มสามารถร่วมมือหามาตรการควบคุมโรคโดยวิธีอื่น เพื่อลด

การใช้ยาต้านจุลชีพให้น้อยลงและใช้เมื่อจำเป็นตามคำแนะนำของสัตวแพทย์เท่านั้น



สรุป
การศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มที่1(ยาทิลมิโคซินที่ให้ไก่กินอายุ1–3วันและอม็อกซิซิลลินที่ให้ไก่

กินอายุ 26 – 28 วัน) ยังไม่สามารถกำจัดเชื้อเอ็มจีได้ แต่อาจช่วยด้านคุณลักษณะของไก่เนื้อได้ดีที่สุด

ตามมาด้วยกลุ่มที่ 3 (การให้สารสกัดกระเทียมและน้ำมันหอมระเหยที่ช่วงอายุต่างๆ) และ กลุ่มที่ 2

(สารเสริมโปรตีน)ตามลำดับแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อประกอบกับสถานการณ์การควบคุมเชื้อดื้อยา

และความจำเป็นในการลดการใช้ยาในสัตว์ ควรส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทน เช่น สารสกัด

กระเทียม ควบคู่กับน้ำมันหอมระเหย และสารเสริมโปรตีน เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมกว่าของการเลี้ยง

ไก่เนื้อซึ่งควรลดการใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อควบคุมโรค
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