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บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ  
  

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน  

 

วารสารสัตวแพทย์มหานครสารย่างเข้าสู่ปีที่ 12 แล้ว โดยฉบับน้ีเป็นปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ซึ่งทางกอง

บรรณาธิการวารสารได้พยายามมุ่งมั่นพัฒนาวารสารให้คุณภาพสูงย่ิงขึ้นตามลําดับ ซึ่งที่ผ่านมาทางศูนย์ดัชนี

การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

ได้จัดทําระบบตรวจสอบรูปแบบบทความสําหรับวารสารใน TCI (TCI Format Checker) ขึ้น เพ่ือตรวจสอบ

รูปแบบบทความของวารสารว่าสามารถสกัดข้อมูลออกมาได้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วหรือไม่ หากการสกัด

เป็นไปโดยสมบูรณ์ จะส่งผลประโยชน์ให้สามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยไม่ผ่านการพิมพ์จากคน 

โดยรูปแบบบทความของวารสารสัตวแพทย์มหานครสารได้ผ่านการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น 

วารสารฉบับน้ียังคงมีบทความท่ีน่าสนใจหลากหลายเร่ือง ซึ่งทางกระผมและกองบรรณาธิการของ

วารสารหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ท่านผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

สุดท้ายน้ีกระผมและกองบรรณาธิการ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอํานวยพรให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน 

จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสุขภาพกายและใจแข็งแรง และมี
ครอบครัวที่อบอุ่น 
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ผลของการเสริมนิวคลีโอไทด์ในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน และลักษณะทาง

จุลกายวิภาคของลําไส้เล็กในไก่เน้ือ 
ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน รัชกฤช เลิศภัทรโกมล ปฏิภาณ ใจเป็ง และกรกมล ปดิฐพร ....................................................... 1 

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดสารนํ้าต่อเช้ือไวรัสต่อมเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อในไก่เน้ือที่มีภูมิคุ้มกันจาก

แม่ในระดับสูงภายหลังการได้รับวัคซีนชนิดไวรัสเช้ือเป็น ชนิดสารประกอบเชิงซ้อนทางอิมมูน และชนิด

ดีเอ็นเอสายผสม 
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ข้อแนะนําสําหรับผู้เขียนข้อแนะนําสําหรับผู้เขียน  
 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา วัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา ((AAiimm  

aanndd  SSccooppee))  
สัตวแพทย์มหานครสารเป็นวารสารทางวิชาการ

ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร จัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัย

ทางวิชาการที่ เก่ียวข้องกับสัตวแพทยศาสตร์ สัตว

ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการผลิตสัตว์ 

โดยเน้ือหาจะครอบคลุมต้ังแต่ระดับโมเลกุลและเซลล์ 

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ชีววิทยาของสัตว์ พฤติกรรมสัตว์ 
พืชอาหารสัตว์ วิทยาศาสตร์การผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์

การสัตวแพทย์ (พ้ืนฐาน พรีคลินิก และคลินิก) ระบาด

วิทยาในสัตว์ สัตวแพทยสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์

เน้ือสัตว์ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนง

อ่ืนๆ ที่มีโอกาสในการพัฒนาและ/หรือประยุกต์ใช้ใน

วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสัตว์ได้ 

 

คําแนะนําสําหรับการเตรียมบทความคําแนะนําสําหรับการเตรียมบทความ  
กองบรรณาธิการวารสาร สัตวแพทย์มหานคร

สาร ยินดีรับเรื่องจากทุกท่านที่ให้ความสนใจ และ

กรุณาส่งมาเพ่ือเผยแพร่ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกใน

การพิจารณา กองบรรณาธิการมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

 

11..  เรื่องท่ีจะนําส่งลงตีพิมพ์เรื่องท่ีจะนําส่งลงตีพิมพ์  
1.1 บ ท ค วาม วิ จั ย  (Research article ห รื อ 

Original article) เป็ น งานค้ นค ว้าทดลอง  หรือ

งานวิจัยทางวิชาการท่ีเก่ียวกับสัตว์หรือพืชอาหาร

สัตว์ ทั้งที่ทําในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

1.2 บทความวิจัยขนาดส้ัน (Short communication) 

เป็นรายงานผลการวิจัย หรือผลงานทดลองทางด้าน

วิทยาศาสตร์ที่ เก่ียวข้องกับสัตว์ เพ่ือการเผยแพร่

โดยสังเขป หรือเพ่ือการนําเสนอประเด็นที่ค้นพบใหม่

โดยเผยแพร่เฉพาะส่วนสําคัญอย่างกระชับ 

1.3 ร าย งาน สั ต ว์ ป่ ว ย  (Case report) เ ป็ น

รายงานท่ีไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนและเกี่ยวข้องกับโรค

หรือปัญหาที่พบในสัตว์ ซึ่งทางกองบรรณาธิการ

พิจารณาเห็นประโยชน์ต่อทางวิชาการสัตวแพทย์ 

1.4 บทความวิชาการ (Review article) เป็น

บทความหรือ ย่อเอกสารที่ เป็นประโยชน์  และ

เก่ียวข้องกับวิชาการทางสัตวแพทย์ สัตวบาล และ

สาขาท่ีเก่ียวข้องทุกสาขา โดยการรวบรวมและเรียบ

เรียงจากเอกสารทางวิชาการ 

1.5 บทความป กิณ กะ  (Miscellany article) 
เป็นบทความที่ เก่ียวกับการให้ข้อมูลทางวิชาการ

สําหรับผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับสัตว์ เช่น ปริศนา

สัตว์ป่วย ปริศนาเซลล์วิทยาวินิจฉัย 

 

22..  ต้นฉบับต้นฉบับ  
2.1 ต้นฉบับที่จะส่งมาลงพิมพ์ต้องไม่เป็นเรื่องที่

เคยตีพิมพ์ หรือกําลังอยู่ระหว่างพิจารณาเพ่ือลงใน

หนังสือหรือวารสารอ่ืน 

2.2 ต้ น ฉ บั บ พิ ม พ์ เ ป็ น ภ า ษ า ไท ย  ห รื อ

ภาษาอังกฤษ ด้วยอักษร Browallia new 16 บน

กระดาษขาวเอ 4 เว้นขอบกระดาษด้านซ้าย และ

ด้านบน 1.5 น้ิว ด้านขวาล่าง และด้านล่าง 1 น้ิว โดย

ความยาวของเรื่องพร้อมตารางและภาพประกอบรวม

แล้ วไม่ เกิน  12 หน้า  และให้ ใส่หมายเลขหน้า

ตามลําดับ โดยพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 

(Window 98 หรือเวอร์ช่ันที่สูงกว่า) 



2.3 หากต้นฉบับที่จะส่งมีรูปภาพประกอบด้วย 

ให้แทรกรูปภาพดังกล่าวในตําแหน่งที่เหมาะสมใน

ต้นฉบับ และ Save ไฟล์ต้นฉบับของรูปภาพที่มีความ

ละเอียดสูงลงในแผ่นซีดีข้อมูลแยกจากไฟล์ต้นฉบับ 

โดยต้ังช่ือไฟล์ของรูปภาพให้สามารถสอบทวนได้ว่า

เป็นรูปภาพใดในต้นฉบับ 

2.4 ไม่มีการส่งคืนต้นฉบับ ในกรณีที่ไม่ผ่านการ

พิจารณาแต่จะแจ้งให้ทราบ 
 

33..  การลําดับเรื่องควรเรียงดังนี้การลําดับเรื่องควรเรียงดังนี้  
3.1 ช่ือเรื่อง (Title) ควรต้ังช่ือให้สอดคล้อง สื่อ

ความหมายได้ดีกับเน้ือหาในเรื่อง 

3.2 ช่ือผู้เขียนและผู้ร่วมเขียน (Author and Co-
authors) เขี ยนช่ือนามสกุลเต็มทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษใต้ช่ือเรื่อง พร้อมทั้งสถานที่ทํางานที่ติดต่อ

ได้สะดวก และกรุณาบอกหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร 

แ ล ะ  E-mail ข อ งผู้ รั บ ผิ ด ช อบ  (Corresponding  

author) เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อ โดยให้ระบุอยู่ใต้

คําสําคัญ 

3.3 บทคั ด ย่อ  (Abstract) เขี ยนสั้ นๆ  ให้ ได้

เน้ือความครอบคลุมทั้ งหมด  ในกรณีที่ ต้นฉบับ

ภาษาไทยจะต้องมี ช่ือ เรื่ อ งและบทคัด ย่อ เป็น

ภาษาอังกฤษ และต้นฉบับภาษาอังกฤษต้องมีช่ือเรื่อง

และบทคัดย่อเป็นภาษาไทย บทคัดย่อให้เขียนไว้หน้า

สุดท้ายของเรื่องเป็นหน้าหน่ึงต่างหาก 

3.4 คําสําคัญ (Keywords) เป็นคําหรือข้อความ

สั้นๆ ที่มีความหมายแสดงถึงความเป็นไปของการ

ทดลองน้ันๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 5 คํา ระบุอยู่ใต้
บทคัด ย่อ  (ขึ้ นบรรทั ด ใหม่ ) ทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

3.5 บ ท นํ า  ( Introduction) บ รรย าย ค วาม

เป็นมา และควรมีการตรวจเอกสาร (Literature 

review) ประกอบด้วย รวมทั้งอธิบายถึงจุดประสงค์

ของการทดลอง 

3.6 อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) 

ในกรณีที่ เป็นการคิดค้นขึ้นใหม่ควรอธิบายอย่าง

ละเอียด ถ้าเป็นวิธีการที่ทราบกันอยู่แล้วและเคยมีผู้

ตีพิมพ์แล้ว ไม่ต้องบรรยายซ้ําควรเขียนในลักษณะ

อ้างอิง และอธิบายเฉพาะส่วนที่ดัดแปลงหรือเพ่ิมเติม 

พร้อมทั้งวิธีวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติด้วย 
3.7 ผลการทดลอง (Results) การรายงานผลการ

ทดลองเป็นคําบรรยายควรให้ละเอียดและเข้าใจง่าย 

หากเป็นไปได้ควรเสนอผลในรูปตาราง รูปภาพ หรือ

กราฟ ไม่ควรแสดงถึงผลที่เหมือนกัน ถ้าเป็นตาราง

ควรให้ชัดเจนและขนาดพอเหมาะกับขนาดของหน้า

หนังสือ ตารางควรมีความหมายในตัวเอง และต้องมี

คําอธิบายเหนือตารางด้วย ในกรณีที่ เป็นรูปภาพ 

(Figures) ควรเป็นภาพขาวดําหรือสไลด์ หากต้องการ

ให้ตีพิมพ์ภาพสี ทางคณะผู้จัดทําจะพิจารณาถึงความ

เหมาะสมและค่าใช้จ่าย หากมีหลายรูปต้องเรียงลําดับ

ก่อนหลังพร้อมทั้งมีเครื่องหมายกําหนดบอกด้านบน

ของรูปด้วยดินสอ และอธิบายรายละเอียดไว้ใต้รูป 

คํ าอธิบายประกอบรูปภาพและตาราง รวมทั้ ง

อ งค์ ป ระกอบ ในตารางและรูปภาพ ให้ ใช้ เป็ น
ภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยรวบรวมและเรียงตามลําดับ

ให้สอดคล้องกับหมายเลขของรูปภาพและตารางที่

นําเสนอ ควรระบุความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ ใน

กรณีที่กําหนดเครื่องหมายแสดงความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ ให้กํากับ P-value ที่ ใช้ในการ

วิเคราะห์ผลการทดลอง ทั้งน้ีการกล่าวถึงค่า P-value 

ในเน้ือหาของบทความให้ใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพี

ตัวใหญ่เอียง เช่น P-value, P≤0.05 และ P>0.05 

3.8 วิจารณ์  (Discussion) เป็นการวิจารณ์ผล

การทดลอง การประเมินผล และการตีค่าของผลงาน 



การวิจารณ์ผลควรเปรียบเทียบกับผลงานของผู้อ่ืนที่

ได้กระทํามาแล้ว และควรเน้นถึงสิ่งที่ได้ค้นพบ 

3.9 สรุป (Conclusion) อาจมีหรือไม่ก็ได้ หาก

เป็นบทความ การตรวจเอกสาร หรือเป็นการทดลอง

ที่มีหลายข้อ ควรมีบทสรุปที่เขียนใจความสําคัญและ

คุณค่าของงานเพ่ือผู้อ่านจะได้เข้าใจมากขึ้น 

3.10  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 

ควรมีในกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือหรือความร่วมมือ
ในการสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัย 

3.11  เอกสารอ้างอิง (References) 

 

44..  การเขียนอ้างอิงในเนื้อเรื่องควรอ้างอิงการเขียนอ้างอิงในเนื้อเรื่องควรอ้างอิง

ดังนี้ ดังนี้   
- การอ้างอิงให้ เขี ยน เป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งหมด ทั้งการอ้างอิงในเน้ือหาบทความ และในส่วน

ของเอกสารอ้างอิงด้านท้ายบทความ โดยหากเนื้อหา

ของเอกสารที่นํามาใช้อ้างอิงเขียนเป็นภาษาอ่ืน ที่

ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้เขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ 

พร้อมระบุภาษาที่ใช้เขียนในบทความน้ันๆ ไว้ใน
วงเล็บด้านท้ายสุดของรายการเอกสารอ้างอิงน้ันๆ 

ตัวอย่างเช่น 

Mitchaothai, J., Wiengchareon, J., 

Chaiworaporn, J., Srenanuan, P. and 

Yuangklang, C. 2005. Balantidiasis in 

growing pigs: A case report. KKU. Vet. 

Journal. Vol.15 No.1: 166-174. (in Thai) 
{ ซ่ึงเป็นตัวอย่างท่ีอ้างอิงมาจากบทความภาษาไทย : 

จําลอง  มิตรชาวไทย จิตรบรรจง  เวียงเจริญ จุฑามาศ  ชัยวร

ภร ไพวัลย์  ศรีนานวล และ เฉลิมพล  เย้ืองกลาง. 

2548. ภาวะการติดเชื้อ Balantidium ในสุกรรุ่น : 

รายงานสัตว์ป่วย. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 15 

(1): 166-174. } 

- กรณีอ้างอิงจากการตรวจเอกสารโดยผู้อ่ืนให้

ใช้ คําว่า อ้างถึงโดย (Cited by) 

- ผู้รายงานเอกสารทั้งที่เป็นคนไทยและชาว

ต่างประเทศ เมื่อเป็นประธานของประโยคให้ใช้ 

Mitchaothai et al. (2005), Tomato and Danny 

(2006), Taylor et al. (2006) หรือเมื่อผู้รายงานอยู่

กลางและท้ายประโยคให้ใช้ (Mitchaothai et al., 

2005), (Tomato and Danny, 2006), (Taylor et 
al., 2006) ตามลําดับ โดยหากในประโยคหรือส่วน

ของประโยคท่ีมีเอกสารอ้างอึงมากกว่าหน่ึงเอกสารให้

คั่นระหว่าเอกสารด้วยเครื่องหมาย “ ; ”) 

- อ้างถึงบุคคล หรือเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์มา

ก่อน (Personal comm.) ให้อ้างเฉพาะในเน้ือเรื่อง

เท่าน้ัน ไม่ต้องนําไปลงในรายช่ือเอกสารอ้างอิง 

- การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ให้

เขียนเรียงลําดับพยัญชนะภาษาอังกฤษของช่ือสกุล 

ตามด้วยช่ือย่อของผู้แต่ง (หากมีผู้แต่งมากกว่าหน่ึงคน 

ให้คั่นระหว่างผู้แต่งด้วยเครื่องหมาย “ , ”) ดัง

ตัวอย่าง คือ 

Mitchaothai, J., Everts, H., Yuangklang, C., 

Wittayakun, S., Vasupen, K., 

Wongsuthavas, S., Srenanul, P., 
Hovenier, R. and Beynen, A.C. 2008. 

Digestion and deposition of individual 

fatty acids in growing-finishing pigs fed 

diets containing either beef tallow or 

sunflower oil. J. Anim. Physiol. Anim. 

Nutr. 92 (4): 502-510. 

- หากเอกสารอ้างอิงเป็นตํารา ให้ระบุช่ือผู้เขียน 

ปีที่ พิ ม พ์  ช่ื อ เรื่ อง ช่ื อ ตํารา ครั้ งที่ พิ ม พ์ และช่ือ

บรรณาธิการ (หากมี) สํานักพิมพ์ เมืองที่พิมพ์ และ

จํานวนหน้าทั้งหมด ดังตัวอย่าง คือ 



Mamom, T. 2008. Basic Veterinary 

Histopathology and Practice. 1sted. 

Mahanakorn University of Technology 

publishing. Bangkok. 227 p. 
{ ซ่ึงเป็นตัวอย่างท่ีอ้างอิงมาจากหนังสือภาษาไทย : 

ทนงศักด์ิ  มะมม. 2551. ตําราจุลพยาธิวิทยาข้ันพ้ืนฐานทาง

สัตวแพทย์และบทปฏิบั ติการ (Basic Veterinary 

Histopathology and Practice). พิ ม พ์ ค ร้ั ง ท่ี 1 . 

สํ านั ก พิ ม พ์ มหาวิทยาลั ย เทคโน โล ยีมหานคร . 

กรุงเทพมหานคร. 227 หน้า. } 
- หากเอกสารอ้างอิงเป็นบทความจากการ

ประชุมวิชาการ (Conference proceedings) ให้ระบุ

ช่ือผู้เขียน ปีที่พิมพ์ ช่ือเรื่อง ช่ือการประชุมวิชาการ 

สถานที่จัดประชุม วัน-เดือน-ปีที่ประชุม สํานักพิมพ์ 

และเลขที่หน้าของบทความ ดังตัวอย่าง คือ 

Lertpatarakomol, R., Mitchaothai, J., 

Trairatapiwan, T. and Lukkananukool, A. 

2010. Preliminary survey on intestinal 

parasite infestation in natural Thai 

indigenous beef cattle from 
Kanchanaburi province at a 

slaughterhouse. Proceedings of the 14th 

Asian-Australasian Association of Animal 

Production Societies (AAAP), Pingtung, 

Taiwan, ROC, 23-27 August 2010: 468. 

 

- หาก เอกสารอ้ างอิ งเป็ นบทความจาก

อินเตอร์เน็ท (Internet) ให้ระบุช่ือผู้เขียน ปีที่เผยแพร่

ทางอินเตอร์เน็ท (สืบค้นข้อมูลเมื่อ วัน-เดือน-ปี) ช่ือ

เรื่อง ช่ือการประชุมวิชาการ สถานที่จัดประชุม วัน-

เดือน-ปีที่ประชุม สํานักพิมพ์ และเลขที่หน้าของ

บทความ ดังตัวอย่าง คือ 

Mitchaothai, J., Yuangklang, C., Wittayakun, S., 

Vasupen, K., Wongsuthavas, S., 

Srenanul, P., and Beynen, A.C. 2005 

(cited 21 December 2010). 

Mathematical modelling between Pork 

Colour and Pork and Carcass Qualities 
in commercial finishing pigs. Available 

from: http:// www.scisoc.or.th/stt/31/ 

sec_f/paper/stt31_F0043.pdf. 

 

55..  การพิจารณาบทความการพิจารณาบทความ  
บทความทุกบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสัตว

แพทย์มหานครสาร เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณา

จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญ (Referees) สําหรับแต่

ละสาขาอย่างน้อย  2 ท่ าน ต่อบทความ  ยกเว้น

บทความปกิณกะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่

เช่ียวชาญอย่างน้อย 1 ท่าน 

 

66..  การส่งต้นฉบับบทความการส่งต้นฉบับบทความ  
เอกสารที่ ต้องส่ง คือ   บทความต้นฉบับจริง ที่

จัดเตรียมตามคําแนะนําสําหรับผู้เขียน 

วิธีการส่งบทความ คือ  ส่งผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ 

http://www.vet.mut.ac.th/journal_jmvm 

 

 

 

 

  

  

  



 

77..  ชื่อชื่อ-- ท่ีอยู่ สําหรับติดต่อวารสารท่ีอยู่ สําหรับติดต่อวารสาร  
 บรรณาธิการ สัตวแพทย์มหานครสาร 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 140 ถ. เช่ือมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 

 โทร. 0-2988-3655 ต่อ 5102-3, โทรสาร 0-2988-4040 
 

หมายเหตุ  

1. ช่ือทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาษาอังกฤษและทับศัพท์ภาษาไทยให้พิมพ์โดยใช้ตัวอักษรเอียง 

2. ไม่มีค่าเรื่องลงพิมพ์และผู้เขียนต้องรับผิดชอบค่าพิมพ์ภาพสี หากเป็นความต้องการของผู้เขียน และ

ผู้เขียนผู้รับผิดชอบทุกเรื่องจะได้รับสําเนาพิมพ์ 

3. ความคิดเห็นใดๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสัตวแพทย์มหานครสารในแต่ละฉบับเป็นของผู้เขียน ไม่จําเป็น

ที่กองบรรณาธิการของวารสารฯ และผู้ทรงคุณวุฒิต้องเห็นด้วยเสมอไป 
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ผลของการเสริมนิวคลโีอไทด์ในอาหารต่อสมรรถภาพการเจรญิเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน และ

ลักษณะทางจุลกายวิภาคของลําไส้เล็กในไก่เนื้อ 
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บทคัดย่อ: การเสริมนิวคลีโอไทด์ในอาหารมีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้

อาหาร และช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์อายุน้อยได้ การวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการ

เสริมนิวคลีโอไทด์ในอาหารที่ระดับต่างๆ ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เน้ือการทดลองน้ีใช้ไก่เน้ือคละ

เพศ อายุ 1 วัน (Ross 308) จํานวน 180 ตัว แบ่งออกเป็น  3 กลุ่มๆ ละ 4 ซ้ํา จํานวนซ้ําละ 15 ตัว วาง

แผนการทดลองแบบสุ่มตลอดสมบูรณ์ (CRD) กลุ่มทดลองแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ไม่เสริมนิวคลีโอไทด์กลุ่มที่เสริม

นิวคลีโอไทด์ในอาหารที่ระดับ 1.5% ในช่วงอายุ 7 วันแรกและกลุ่มที่เสริมนิวคลีโอไทด์ในอาหารที่ระดับ 1.5% 
ในช่วงอายุ 14 วันแรกอาหารทดลองแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ อาหารสําหรับไก่เล็ก (1-21 วัน) และอาหาร

สําหรับไก่ใหญ่ (21-42 วัน) ผลการทดลองพบว่าเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 42 วัน การเสริมนิวคลีโอไทด์ใน

อาหารไม่มีผลต่อนํ้าหนักตัวที่เพ่ิมปริมาณอาหารที่กินประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ําหนักตัว และระดับ

ภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล อย่างไรก็ดีพบว่าที่อายุ 28 วัน ไก่เน้ือในกลุ่มที่เสริมนิวคลีโอไทด์ในอาหารมีความ

สูงของวิลไลสูงกว่าไก่เน้ือในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) จากผลการทดลองในคร้ังน้ีสรุปได้

ว่าการเสริมนิวคลีโอไทด์ในอาหารที่ระดับ 1.5% มีแนวโน้มช่วยปรับปรุงสมรรถภาพการเจริญเติบโตและ

ลักษณะทางจุลกายวิภาคของลําไส้เล็กในไก่เน้ือ 

 

คําสําคัญ: นิวคลีโอไทด์ สมรรถภาพการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน จุลกายวิภาคของลําไส้เล็ก ไก่เน้ือ 
#ผู้รับผิดชอบบทความ สัตวแพทย์มหานครสาร. 2560. 12(1): 1-10. 
 E-mail address: tas_tt@yahoo.com 
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Effect of Nucleotides Supplementation on Growth Performance, Humoral 

Immunity, and Intestinal Morphological Structure of Broiler Chickens 
 

Tassanee Trairatapiwan1,#, Rachakris Lertpatarakomol1, Patiparn Jaipeng2 and 

Kornkamon Paditporn2 

 
1Department of Animal Science & Veterinary Basic Science, 2Department of Clinical Veterinary Science, 

Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology, Bangkok 10530, Thailand 
 
Abstract: Feeding nucleotides in young animals is believed to have benefit effects such as 

improving growth rate, enhancing gut health and immune system. Thus, the aim of this present 

study was to evaluate the effect of nucleotides supplementation in diets at difference periods 

on growth performance of broiler chickens. A total of 180 Ross 308 (mixed sex), one-day-old 

broiler chickens were randomly distributed in completely randomized experimental design 

(CRD) into 3 treatments with 4 replicates of 15 birds in each. The experimental treatments 

consisted of: birds fed control diet, birds fed 1.5% nucleotides for the first 7 days of age and 

birds fed 1.5% nucleotides for the first 14 days of age. The dietary period was divided in two 

phases: starter diet (1 to 21 days) and grower diet (21 to 42 days). The result showed that, at 

42 days of ages, there were no significantly difference (P>0.05) in body weight gain, feed intake, 

feed conversion ratio and HA-HI titer of broiler serum antibodies specific to ND virus between 

treatments. However, broilers fed with nucleotides had a significant higher (P<0.05) villus 

height than those fed with control diet. In conclusion, the current study demonstrated that 

feeding broiler chickens with 1.5%nucleotides in the diet tended to improve growth 
performance and intestinal morphology of broiler chickens. 

 
Keywords: Nucleotides, Growth performance, Humoral immunity, Intestinal morphology, Broiler 
#Corresponding author  J. Mahanakorn Vet. Med. 2017. 12(1): 1-10. 
 E-mail address: tas_tt@yahoo.com 

 

Introduction 

Antibiotic growth promoters (AGP) in 

animal diets have been banned in the recent 

years due to the public concern over possible 

antibiotic residual effects and the 

development of drug resistant bacteria 
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(Butaye et al., 2003). Animal fed AGP free 

diets are more susceptible to infections 

caused by pathogens that cause enteric 

diseases, which may compromise nutrient 

absorption, growth performance and immune 

systems (Chiofalo et al., 2011; Pelicia et al., 

2010). Nutritional strategies are being 

developed to overcome these problems. 
One possibility is supplementing young 

animal with bioactive components such as 

nucleotides (Sauer et al., 2009). 

Nucleotides are low-molecular-weight 

intracellular compounds. They are composed 

of a nitrogenous base (pyrimidine and purine) 

linked to a pentose (ribose or deoxyribose) 

sugar (nucleoside) to which at least one, two 

or three phosphate groups are attached. The 

pyrimidine consists of cytosine (C), uridine (U) 

or thymine (T). The purine consists of adenine 

(A), guanine (G) and hypoxanthine (I) (Alberts 

et al., 2008; Sauer et al., 2009). Nucleotides 

participate in many intracellular biochemical 
processes as carries of activated metabolites 

for biosynthesis, as structural moieties of co-

enzymes, and as metabolic regulators and 

signal molecules (Mathews and van Holde, 

1990). The major nucleotides include 

adenosine 5´monophosphate (AMP), cytosine 

5´monophosphate (CMP), guanosine 

5´monophosphate (GMP), inosine 

5´monophosphate (IMP) and uridine 

5´monophosphate (UMP) (Mateo et al., 2004). 

Nucleotides present in colostrum and 

milk, and the concentration of most 

nucleotides change during the lactation 

period (Mateo et al., 2004; Sauer et al., 2009). 

Particularly, IMP is mainly found in food with 

high protein content such as organ meat, 

poultry, and seafood. Yeast protein sources 

(baker’s or brewer’s yeast and yeast extract) 
are ingredients that also a relatively high 

concentration of nucleotides (Sauer et al., 

2009).  

Nucleotides are substances that are 

synthesized endogenously. They have 

important effects on growth and 

development of cells which have rapid 

turnover rate such as in the immune or 

gastrointestinal system (Sauer et al., 2009). 

However, under certain circumstances (e.g. 

rapid growth, deficient diet, stress and 

immune suppression) exogenous nucleotides 

may be semi-essential, optimizing the 

function of the immune system and energy 
utilization when the endogenous supply may 

limit the synthesis of nucleotides (Jung and 

Batal, 2012; Sauer et al., 2009; Sauer et al., 

2012). 

Young birds have a gastrointestinal tract 

with a limited capacity (Leeson and Summers, 

2005; Kleyn, 2013). Thus, feeding nucleotides 

in young animals is believed to have benefit 

effects such as improving growth rate, 

enhancing gut health and immune system 
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(Pelícia et al., 2010; Chiofalo et al., 2011). The 

objective of this present study is to evaluate 

the effect of nucleotides supplementation at 

difference periods on growth performance, 

humoral immunity and intestinal 

morphological structure of broiler chickens. 

 

Materials and Methods 
Animals and experimental diets 

A total of 180 Ross 308 (mixed sex), 

one-day-old broiler chickens (average body 

weight 48.43 ± 0.81 g) were randomly 

distributed in completely randomized 

experimental design (CRD) into 3 treatments 

with 4 replicates of 15 birds in each, totaling 

60 birds per treatment. The experimental 

treatments consisted of: basal diet (control), 

birds fed 1.5% nucleotides (Hilyses®) in basal 

diet for the first 7 days of age (1.5% N; 7 d), 

and birds fed 1.5% (Hilyses®) nucleotides in 

basal diet for the first 14 days of age (1.5% N; 

14 d). The dietary period was divided in two 
phases: starter (1-21 days) and grower (21-42 

days) which are 22% CP; 3,100 Kcal ME/kg and 

20% CP; 3,150 Kcal ME/kg, respectively. Feeds 

based on corn and soybean meal, and were 

formulated to meet the requirements 

according to the (NRC, 1994). All diets were 

pelleted with steam; starter diet was fed as 

crumbles. 

All birds were given ad libitum access 

to feed and water. Routine medication, 

vaccination and husbandry practices were 

administered. Growth performance data were 

collected and analyzed for accumulated 

periods of 1 to 21, 21 to 42, and 1 to 42 days 

of age. The body weight (BW), body weight 

gain (BWG), feed intake (FI), and feed 

conversion ratio (FCR) were analyzed. 

 
Quantitative assessment of humoral 

immunity 

Blood samples were collected from the 

wing veins of 2 birds selected randomly from 

each replication of the following ages: 14, 28 

and 42 days. Serum was separated from the 

blood sample and stored individually for 

each bird at -20°C to allow for analysis at the 

same time. Haemagglutination-

Haemagglutination inhibition (HA-HI) titers of 

serum antibodies specific to the Newcastle 

disease (ND) virus were quantities in the 

serum samples (OIE Terrestrial Manual, 2012). 

 

Examination of intestinal morphological 
structure 

At 14, 28 and 42 days of age, two birds 

of each replication were randomly dissected 

to collect small intestinal samples. All 

samples were fixed in 10% formalin. After 

fixation, the samples were dehydrated by 

increasing concentration of alcohol and 

embedded in paraffin. The middle of jejunum 

samples were sectioned horizontally in 2 cm 
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length (Hu and Guo, 2000). The villus height 

and crypt depth were determined in cross 

section using inverted microscope by using 

image-analysis software. The measurements 

were examined on eight villi and eight crypts 

for each segment. The villus height-to-crypt 

depth ratios were calculated. 

 
Statistical analysis 

The data were analyzed by ANOVA 

using the General Linear Models (GLM) 

procedure of the statistical software program. 

The means were separated by means of the 

Least Significant Difference (LSD) test when a 

significant (P≤0.05) treatment was observed. 

 

Results and Discussion 

Growth performance 

The effect of nucleotides (Hilyses®) 

supplementation at different feeding periods 

on growth performance of broilers was shown 

in Table 1. There was no significant different 

(P>0.05) among dietary treatments on growth 
performance parameters analyzed at 1-21, 21-

42 and 1-42 days of age. Previous studies 

showed regarding results of nucleotides 

supplementation in broilers. (Pelicia et al., 

2010) reported that no effect on performance 

parameters of broilers fed diet supplemented 

with 0.00%, 0.00% + AGP, 0.04%, 0.05%, 0.06% 

and 0.07% nucleotides. Whereas (Rutz et al., 

2004) observed in broilers fed 2% NuPro® (yeast 

extract) from 1-7 days and 38-42 days of age 

resulted in improvement growth performance. 

Furthermore, (Wang et al., 2009) reported that 

birds fed diets with 2% NuPro® for the first 7 

days or for the first 7 days followed by feeding 

from 35-42 days had significantly lower feed 

conversion than those fed the control. 

The present study, however, 
supplementation of 1.5%nucleotides for the 

first 7 and 14 days of age helped to slightly 

improve growth performance of broilers. 

(Pelicia et al., 2010) suggested that yeast 

extract contains other nutrients in addition to 

nucleotides, such as amino acids, vitamins 

and minerals, which may contribute to 

increase growth performance. 

 

Humoral Immunity 

The effect of nucleotides supplementation 

at different feeding periods on humoral 

immunity of broilers was shown in Table 

2.There was no significant different (P>0.05) 
among dietary treatments on HA-HI titer of 

broiler serum antibodies specific to ND virus 

analyzed at day 14, 28 and 42 of age. Various 

studies investigated the effect of 

supplemented nucleotides on the immune 

function of several species such as pigs and 

infants. The study of (Sauer et al., 2012) 

indicated that plasma IgA concentrations of 

newly weaned pigs increased with age and 

were greater in the nucleotide (P<0.05) 
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Table 1 Mean of body weight (BW), body weight gain (BWG), feed intake (FI), and feed conversion 

ratio (FCR) of broiler in periods of 1 to 21, 21 to 42, and 1 to 42 days of age. 

Parameter 
Group Pool  

SEM 
P-value 

Control 1.5% N; 7 d 1.5% N; 14 d

1 to 21 days of age 

Initial weight, g 48.50 48.34 48.46 0.23 0.97 

BW, g/bird 901.31 916.48 960.85 13.05 0.15 

BWG, g/bird 852.81 868.14 912.39 12.09 0.16 

FI, g/bird 1,305.97 1,329.83 1,295.35 18.09 0.77 

FCR 1.53 1.53 1.42 0.03 0.17 

21 to 42 days of age 

BW, g/bird 2,576.73 2,721.18 2,859.88 58.93 0.14 

BWG, g/bird 1,675.42 1,804.69 1,899.03 55.61 0.28 

FI, g/bird 3,389.42 3,465.59 3,580.62 47.74 0.28 

FCR 2.04 1.92 1.89 0.04 0.45 

1 to 42 days of age 

BW, g/bird 2,576.73 2,721.18 2,859.88 58.93 0.14 

BWG, g/bird 2,528.18 2,672.84 2,811.42 58.92 0.14 
FI, g/bird 4,695.39 4,795.42 4,875.97 52.92 0.42 

FCR 1.86 1.80 1.73 0.03 0.29 

compared with the control group, but there 
were no treatment differences in plasma IgG 

and IgM. Greater plasma IgA concentrations 

indicate that adding nucleotides in the 

weaning diet supported humoral immunity. In 

contrast, the study of (Hawkes et al., 2006), 

nucleotides supplementation did not 

influence the growth of formula fed infants or 

any markers of immunity measured at 7 

weeks of age. In that way, however, (Kulkarni 

et al., 1994) reported that nucleotides were 

not needed for normal growth and 
development, but there need for nucleotides 

in the response to immunological challenges. 

 

Intestinal Morphological Structure 

The effect of nucleotides supplementation 

at different feeding periods on intestinal 

morphological structure of broilers was shown 

in Table 3. There was no significant different 

(P>0.05) among dietary treatments on 

intestinal morphology structure at day 14 
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Table 2 Mean HA-HI titers (log2) of broilerΨ serum antibodies specific to ND virus in days 14, 

28 and 42. 

Days 
Group Pool  

SEM 
P-value 

Control 1.5% N; 7 d 1.5% N; 14 d

14 3.50 2.75 2.83 6.29 0.10 

28 7.08 6.75 7.08 3.42 0.66 

42 7.50 7.46 7.92 1.23 0.09 
ΨBroilers were administered killed ND and live ND & IB at day 14 of age. 

 

Table 3 Mean of villus height, crypt depth and villus height-to-crypt depth (V : C)  ratios of 

broiler in days 14, 28 and 42 of age. 

Parameter 
Group Pool  

SEM 
P-value 

Control 1.5% N; 7 d 1.5% N; 14 d

Day 14 of age 

Villus (μm) 499.60 520.76 547.51 16.78 0.51 

Crypt (μm) 58.57 66.93 67.72 2.93 0.38 

V : C ratio 9.36 9.35 8.51 0.61 0.82 

Day 28 of age 

Villus (μm) 1,090.17a 1,307.85b 1,473.01b 51.13 <0.01 

Crypt (μm) 198.52 201.66 192.81 8.00 0.91 

V : C ratio 5.92 7.15 8.07 0.38 0.06 

Day 42 of age 

Villus (μm) 1,743.50 1,931.76 1,881.74 52.47 0.32 

Crypt (μm) 233.95 255.85 259.77 8.67 0.44 

V : C ratio 7.98 7.76 7.35 0.29 0.69 
a,bMeans in the same row with different superscripts are significantly different (P≤0.05) 

 

and 42 of age. At day 21 of age, broilers fed diet 
with 1.5%nucleotides for the first 7 and 14 days 

of age had significantly higher (P<0.05) villus 

height than those fed control diet. Whereas, no 

significant different (P>0.05) on crypt depth and 

villus height-to-crypt depth ratios between 
the treatments. Similarly result, (Sauer et al., 

2012) observed that no differences in gut 

morphology of newly weaned pigs fed diet with 

and without mixture of nucleotides. In the 
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present study, supplementation of nucleotides 

in the diet at 21 day of age showed beneficial 

effects. It might be due to the depressed 

conditions such as stress and climate change 

may enhance the effect of nucleotide on 

intestinal morphology. 

Several studies reviewed of how 

nucleotides stimulate development of broiler 
gastrointestinal tract. Within a few hours post-

hatch, villi height and area increase rapidly. 

Development is complete at 6-8 days in 

duodenum and 10 days in the jejunum and 

ileum. Crypts increase in number and size, 

proliferating rapidly during the first day post-

hatch. Alterations in the enterocytes, villi and 

crypts are influenced by diet (Geyra et al., 2001; 

Rutz et al., 2007; Uni et al., 1998). Feeding 

nucleotides stimulate the development of cell 

and protein synthesis involves digestion and 

absorption of the animals. (Rutz et al., 2007) 

reported that the synthesis of rRNA in the crypts 

of jejunum dependent on dietary pyrimidine. 
 

Conclusion 

In summary, the current study 

demonstrated that supplementing the diet of 

broiler chickens with 1.5% nucleotides 

resulted in improve growth performance and 

intestinal morphology, but did not influence 

broiler humoral immunity. 
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การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดสารน้าํต่อเชื้อไวรัสต่อมเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อในไก่เนื้อที่มี 

ภูมิคุ้มกันจากแม่ในระดับสูงภายหลังการได้รับวัคซีนชนดิไวรัสเชื้อเปน็ ชนิดสารประกอบเชิงซ้อน 
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บทคัดย่อ: การศึกษาการตอบสนองของภูมิคุ้มกันชนิดสารน้ําต่อเชื้อไวรัสต่อมเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อในไก่เนื้อท่ีมีภูมิคุ้มกันจาก

แม่ในระดับสูงลูกไก่อายุ 1 วันจํานวน 1,200 ตัวถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 300 ตัว กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้รับ

วัคซีนไวรัสต่อมเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีได้รับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นสายพันธ์ุ Winterfield 2512 โดยการผสมน้ํา

ด่ืมเม่ืออายุ 2 สัปดาห์ กลุ่มท่ี 3 และ 4 ได้รับวัคซีนชนิดสารประกอบเชิงซ้อนทางอิมมูน (Live immune complex vaccine) 

และชนิดดีเอ็นเอสายผสม (recombinant vaccine) ตามลําดับโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเม่ือไก่อายุ 1 วัน ทําการเจาะเก็บ

เลือดไก่ก่อนและหลังการทําวัคซีนทุกสัปดาห์เพ่ือตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสต่อมเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อโดยใช้วิธี 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ผลการทดสอบพบว่าระดับภูมิคุ้มกันหลังจากได้รับวัคซีน 1 สัปดาห์ ใน

กลุ่มท่ีใช้วัคซีนชนิดสารประกอบเชิงซ้อนทางอิมมูนและวัคซีนชนิดดีเอ็นเอสายผสมมีระดับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันสูงกว่า

กลุ่มท่ีไม่ได้รับวัคซีนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในขณะที่กลุ่มท่ีได้รับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นสายพันธ์ุ Winterfield 2512 

ภายหลังท่ีไก่ได้รับวัคซีน 3 สัปดาห์ แต่ระดับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ี

ได้รับวัคซีนท้ังสารประกอบเชิงซ้อนทางอิมมูนและวัคซีนชนิดดีเอ็นเอสายผสมที่อายุ 5 สัปดาห์ (5 สัปดาห์หลังได้รับวัคซีน) 

นอกจากนี้อัตราส่วนของต่อมเบอร์ซ่าต่อน้ําหนักตัวไก่ท่ีอายุ 5 สัปดาห์ พบว่ามีค่าเท่ากับ1.30±0.49, 1.35±0.72, 1.32±0.54 

และ 1.64±0.44 สําหรับกลุ่มท่ี 1-4 ตามลําดับ ซ่ึงอัตราส่วนดังกล่าวไม่มีความแตกต่างทางสถิติซ่ึงแปลผลท่ีได้ว่าวัคซีนต่อม

เบอร์ซ่าอักเสบติดต่อท้ัง 3 ชนิดไม่มีผลกระทบต่อการพัฒนาต่อมเบอร์ซ่าในไก่การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าวัคซีนต่อมเบอร์ซ่า

อักเสบติดต่อท้ัง 3 ชนิดมีการตอบสนองต่อการสร้างภูมิคุ้มกันชนิดสารน้ําได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ รวมท้ังไม่มีผลรบกวนต่อ

การพัฒนาต่อมเบอร์ซ่าในไก่ท่ีมีภูมิคุ้มกันจากแม่ในระดับสูง 

 

คําสําคัญ: โรคต่อมเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ วัคซีนชนิดสายพันธ์ุ Winterfield 2512 วัคซีนชนิดสารประกอบเชิงซ้อนทางอิมมูน 

วัคซีนชนิดดีเอ็นเอสายผสม 
#ผู้รับผิดชอบบทความ สัตวแพทย์มหานครสาร. 2560. 12(1): 11-18. 
 E-mail address: rsakchai@hotmail.com 
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Humoral Immune Response against Infectious Bursal Disease Using Live 

Attenuated, Live Immune Complex and Recombinant Vaccines in Broilers 

with High Maternal Derived Antibody Level 
 

Sakchai Ruenphet1,#, Kornkamon Paditporn2 and Jamlong Mitchaothai3 

 
1Immunology and Virology, 2Clinic for Poultry, 3Clinic for Swine, Faculty of Veterinary Medicine, 

Mahanakorn University of Technology, Nong Chock, Bangkok 10530 Thailand. 
 
Abstract: The aim of present study was to evaluate the immunological response of 3 difference 

Infectious bursal disease (IBD) vaccines in broiler chickens, even with high maternal derived antibody 

level. One thousand and two hundreds1-day-old broilers were divided into 4 groups. The chickens 

in the first group were unvaccinated with any IBD vaccine. The chickens in the second were 

vaccinated by the use of live attenuated vaccine Winterfield 2512 strain in drinking water at 2-week-

old. The chickens in the third and fourth groups were vaccinated with live immune complex and 

recombinant vaccines by subcutaneous injection at 1-day-old, respectively. Chicken blood samples 

were collected at 1-day-old chick, once a week after vaccination and weekly until slaughtering. 

Subsequently, IBD antibody titer levels were measured by using enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA) method. The chickens were vaccinated with both live immune complex-, as well as 

recombinant-vaccinated showed statistically significant high immune response compared with those 

in the unvaccinated group. However, all 5-week-old vaccinated chickens showed no difference of 

IBD antibody titer level. In addition, Bursa of Fabricius to body weight (B:BW) ratio at 5-week-old, 

were showed to be 1.30±0.49, 1.35±0.72 1.32±0.54 and 1.64±0.44 for the first to fourth group 

respectively, meaning that this parameter did not interfere with the Bursa of Fabricius developing 

after IBD vaccination. The present study indicated that all tested types of IBD vaccine generated 

significant responsiveness in term of humoral immunity and did not impair the Bursa of Fabricius 

development, even in the presence of high level of maternal derived antibody in broilers. 

 
Keywords: Infectious bursal disease, Live attenuated vaccine, Live immune complex vaccine, 

Recombinant vaccine 
#Corresponding author  J. Mahanakorn Vet. Med. 2017. 12(1): 11-18. 
 E-mail address: rsakchai@hotmail.com 
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Introduction 

Gumboro disease or Infectious bursal 

disease (IBD), is a serious problem for the 

poultry industry, due to significant economic 

losses resulting from high mortality and 

immunosuppression, especially in young 

chickens. However, IBD virus is very resistant 

under environmental conditions, and as a 
result, the pathogens still persist in chicken 

houses. Therefore, controlling and prevention 

of this disease depend mainly on vaccination 

(Al-Natour et al., 2004). 

Currently, the commercial vaccines can 

be classified into 3 groups, depending on the 

virulence of virus, namely mild, intermediate 

and intermediate-plus. The main problem of 

mild and intermediate vaccines concerns 

vanishing maternal derived antibodies (MDA) 

in young chicks, so these vaccines should be 

applied when MDA level became low 

(Tsukamoto et al., 1995) while re-vaccination 

in next 2 weeks is needed for optimal 
antibody protection against IBD infection. 

Nevertheless, several researchers reported 

that the intermediate-plus vaccine could be 

applied even during high MDA chickens 

(Haddad et al., 1997), because the vaccine 

virus could break through the MDA, and also 

stimulate the active immunity and enhance 

antibodies against the IBDV (Chansiripornchai 

and Wanasawaeng, 2009). 

Nowadays, there are several 

technologies for IBD vaccines development, 

such as an immune complex vaccine to 

lessen the neutralizing effect between IBDV 

and MDA (Chansiripornchai and Sasipreeyajan, 

2009; Haddad et al., 1997), including a 

genetically modified vaccine, especially 

regarding the VP2 gene of viral RNA (Chang et 

al., 2002) namely recombinant vaccine. 
The objective of the present study was 

to evaluate the immunological response of 

difference 3 IBD vaccine types: live 

attenuated, live immune complex and 

recombinant vaccine, in commercial broiler 

chickens even when possessing high maternal 

derived antibody. 

 

Materials and Methods 

Chickens and feeding 

One thousand and two hundred, 1-day-

old mixed breed (Cobb 500 and Ross 308) of 

broiler chickens, were obtained from a 

commercial hatchery (Saraburi, Thailand). The 
chickens were fed ad libitum (Betagro, 

Bangkok, Thailand). 

 

Vaccines 

The commercial IBD vaccines 

representative for a live attenuated 

Winterfield 2512 strain, a live immune 

complex, and a recombinant vaccine which is 

turkey Herpesvirus expressing the VP2 gene of 

the IBDV, were used for the present study. 
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Experimental designs 

One thousand and two hundred 

broilers, were divided into 4 groups of 300 

each. The first group was not vaccinated with 

any IBD vaccine, being a control group. The 

second group was vaccinated with live 

attenuated vaccine by drinking water at 14-

day-old. The third and fourth group, were 
vaccinated with live immune complex and 

recombinant vaccine by subcutaneous 

injection at 1-day-old, respectively. Thirty 

broilers in each group, were randomly 

selected for weighting and serum collection 

at 0, 1, 2, 3, 4 and 5-week-old. The collected 

sera were tested for IBD antibodies measuring 

using enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) test kit by ProFLOK® PLUS (Synbiotics 

Corp, USA) and then antibody titers were 

express as log10. 

 

Bursa:bodyweight ratios 

In each group, chicken and Bursa of 
Fabricius were weighted at 5-week-old for 

calculation of the bursa/body weight (B:BW) 

ratios for 10 chickens. The B:BW ratios were 

calculated by the Bursa of Fabricius weight(g) 

× 1,000 / body weight (g). 

 

Statistical analysis 

All data were entered into a 

spreadsheet program (Excel 2000; Microsoft 

Corporation) and transferred to Program R 

software. Data of different parameters were 

analyzed using analysis of variance (ANOVA) 

as repeated measurement with Turkey HSD’s 

multiple range test. The difference between 

parameters was regarded as significant when 

the p value was less than 0.05. 

 

Results 
Table 1showed the mean and standard 

deviation of IBD antibody titers in the present 

study. At 1-day-old, the antibody titers of all 

chicken before dividing and vaccination, were 

detected at the high level of 4.23±0.05 log10. 

This result indicated that chickens received 

the passive immunity from breeding hens. 

Since 3-week-old, all 3 vaccinated groups, 

possessed statistically significantly (P<0.05) 

higher antibody level than the unvaccinated 

group while no difference was found among 

all of vaccinated group (Table 1). 

Table 2 shows the body weight, Bursa 

of Fabricius weight and Bursa to body weight 
(B:BW) ratios at 5-week-old. All of vaccinated 

groups showed no difference in body weight 

and B:BW ratio, including in comparison with 

unvaccinated chickens. 

 

Summary and Discussion 

Generally, the MDA is of benefit against IBDV 

infection in chickens, especially during the 

first month of age (Al- Natour et al., 2004). 

The ELISA titer of the MDA was divided into 3 
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Table 1. Mean ± SD of IBD antibody titer (as log10) in unvaccinated and vaccinated chickens 

Group 

Chicken age 

0-wk 1-wk 2-wk 3-wk 4-wk 5-wk 

Unvaccinated 4.23±0.05 4.23±0.03a 4.16±0.08ab 3.21±0.33b 2.86±0.44c 2.67±0.68b 

Live attenuated 4.23±0.05 4.23±0.03a 4.16±0.08ab 3.76±0.33a 3.57±0.30a 3.67±0.25a 

Live immune complex 4.23±0.05 4.17±0.05b 4.10±0.18b 3.69±0.69a 3.28±0.58b 3.70±0.35a 

Recombinant 4.23±0.05 4.17±0.09b 4.20±0.05a 3.90±0.24a 3.64±0.26a 3.88±0.20a 
a,b,c Values within the same column with different superscripts mean statistically significant 

difference (P<0.05) 

 
Table 2. Mean ± SD of chicken body weight, Bursa of Fabricius weight and Bursa to body 

weight (B:BW) ratio at 5-week old 

Group Body weight (g) Bursa weight (g) B:BW ratio 

Unvaccinated 1,480±0.17b 1.90±0.70b 1.30±0.49 

Live attenuated 1,980±0.20a 2.70±1.40ab 1.35±0.72 

Live immune complex 2,050±0.20a 2.72±1.14ab 1.32±0.54 

Recombinant 2,000±0.17a 3.24±0.91a 1.64±0.44 
a,b Values within the same column with different superscripts mean statistically significant 

difference (P<0.05) 

 

level; the low level (<3,000 or <3.48 log10), 

intermediate level (3,000- 5,000 or 3.48-3.78 

log10) and high level (>6,000 or >3.78 log10) 

(Kreider et al. 1991). The present study shows 

the average MDA of all 1-day-old chickens as 

4.23±0.05 log10, which was categorized within 

the high level of MDA. At 5-week-old, live 

attenuated, live immune complex and 
recombinant vaccine group, showed ELISA 

titer as 3.67±0.25, 3.70±0.35 and 3.88±0.20, 

respectively, indicating intermediate, 

intermediate and high level, respectively. 

However, the unvaccinated group, with 

2.67±0.68 log10 indicated the negativity of IBD 

antibody (<3.48 log10) (Table 1). These results 

indicate that all vaccinated groups showed 

statistically significant high immune 

responsiveness, compared with unvaccinated 

group, however each vaccinated group was 

not significant difference from the other two. 

Chansiripornchai and Wanasawaeng 
(2009) reported that the IBD-Blen® (Merial, 

USA) vaccine produced from Winterfield 2512 

IBD virus strain, which is a commercial live 

attenuated IBD vaccines belong to 

intermediate-plus or hot vaccines group. 
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These strains should not be recommended to 

vaccinate younger than 10-day-old of 

chickens. (Chansiripornchai and 

Wanasawaeng, 2009; Haddad et al., 1997). 

The major problem of this virus group, is the 

interference with MDA, including possible 

neutralization of the vaccine virus. Thus the 

timing of IBD vaccine administration is crucial 

(Saif, 1998; van den Berg, 2000; Mu ̈ller et al., 

2003). The present study also showed 

significant humoral antibody response against 

IBD 1-week-post vaccination with live 

attenuated Winterfield 2512 strain by drinking 

water at 14-day-old. 

The present study also applied IBD 

vaccine using live immune complex in a single 

administration by subcutaneous route at 1-

day-old chicks. This vaccine contains the 

Winterfield 2512 strain of IBD live virus in 

complex with IBD antibodies. The humoral 
immunity in the present study showed 

significant titer 1-week post vaccination. 

Several researches such as Herczeg et al. 

(2011) reported that Cevac®Transmune IBD 

vaccine (CEVA, Hungary), which is live 

attenuated immune complex vaccine, could 

be fully protective against IBD, in term of 

mortality prevention, less severe clinical 

disease and weight loss, including reduced 

acute lesions of Bursa of Fabricius due to very 

virulent IBDV infection; it also provides 

homogenous flock protection in the presence 

of highly varying maternally derived antibody 

levels (Herczeg et al., 2011). 

The final group, was vaccinated by 

recombinant vaccine, that is turkey 

Herpesvirus (HVT) expressing the VP2 gene of 

the IBDV. This recombinant vaccine could not 

only prevent IBD, but also protected against 

Marek’s disease at the same time, after 
applied by the subcutaneous route at 1-day-

old (Rashid et al., 2013). The present study 

also indicated that humoral immunity could 

be induced by vaccination at 1-day-old with 

recombinant vaccine. 

In addition, Bursa of Fabricius to body 

weight (B:BW) ratios were shown to be 

1.30±0.49, 1.35±0.72 1.32±0.54 and 1.64±0.44 

for the first to fourth groups respectively, 

interpreted that among all groups in the 

present study, there were no significant 

differences, meaning that this parameter did 

not effect or interfere with the development 

of Bursa of Fabricius after IBD vaccination, 
compared with unvaccinated group. 

 

Conclusion 

The humoral immune reaction against 

IBD of all vaccinated broiler chickens, 

subsequent to use live attenuated, live 

immune complex and recombinant vaccine, 

was significant responsiveness with no 

difference for ratio of Bursa to body indicated 

that all vaccines did not interfere with the 
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Bursa of Fabricius development after 

vaccination. Thus, all types of IBD vaccine 

tested in the current study generated 

significant responsiveness in terms of humoral 

immunity and did not impair the Bursa of 

Fabricius development, even in the presence 

of high level of maternal derived antibody in 

broilers. 
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การทดสอบความรุนแรงของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในปูทะเล (Scylla sp.) 
 

ภัทราวดี ศรีมีเทียน1,# จิติมา สุวรรณมาลา2 และสุรยัิน ธัญกิจจานุกิจ3 
 

1คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ. นราธิวาส 96000  
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. เมือง จ. ปัตตานี 96000  

3ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาการก่อให้เกิดโรคในปูทะเล (Scylla sp.) ที่ได้รับเช้ือ Vibrio parahaemolyticus โดย

การนําปูทะเลสุขภาพดีมาทําการฉีดเช้ือ V. parahaemolyticus ที่ปริมาณความเข้มข้น 101-1010 CFU 
(Colony Forming Unit) ต่อมิลลิลิตรหลังจากฉีดเช้ือแบคทีเรียที่ปริมาณความเข้มข้น 108-1010  พบว่าปูมี

อัตราการตายสะสม 100 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลา 1 วัน และความเข้มข้นเช้ือแบคทีเรีย 107 CFU ต่อมิลลิลิตร 

ทําให้ปูมีอัตราการตายสะสม 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 2 วัน ส่วนที่ความเข้มข้นเช้ือปริมาณ 106 CFU ต่อ

มิลลิลิตร ทําให้ปูมีอัตราการตายสะสม 22.22 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 30 วัน นอกจากน้ีที่ปริมาณความเข้มข้น 

101-105 CFU ต่อมิลลิลิตร พบว่าปูไม่มีอัตราการตายสะสมเกิดขึ้นซึ่งการก่อโรคของ V. parahaemolyticus 

ทําให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นทําให้ปูทะเลตายได้อย่างรวดเร็ว 
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Virulence of Vibrio parahaemolyticus in Mud Crab (Scylla sp.) 
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Abstract: The study on virulence of Vibrio parahaemolyticus was challenged by experimental 
study against mud crab (Scylla sp.). The healthy mud crabs were injected with V. 

parahaemolyticus at 101-1010 CFU (Colony Forming Unit) per milliliter (ml). After injected for 

1 day, the cumulative mortality of crabs was 100% at 108-1010 CFU per ml of bacteria. After 

injected for 2 days, the cumulative mortality was 100% at 107 CFU per ml of V. 

parahaemolyticus. During 30 days, the cumulative mortality was 22.22% at 106 CFU per ml of 

bacteria. Furthermore, during 30 days, the cumulative mortality was 0.00% at 105-101 CFU per 

ml of V. parahaemolyticus. This study suggesting that the virulence of V. parahaemolyticus 

causes for rapid mass mortality of mud crab. 

 
Keywords: Virulence, Mud crab, Vibrio parahaemolyticus 
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บทนํา 

ปูทะเลเป็นสัตว์นํ้าเศรษฐกิจชนิดหน่ึงที่สําคัญ
ของประเทศไทย เน่ืองจากมีคุณค่าทางโภชนาสูง 

คลอเรสเตอรอลตํ่า และอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ 

ได้แก่ แคลเซียม ไคติน ฟอสฟอรัส สังกะสี เหล็ก 

ไอโอดีน และแมกนีเซียม จึงเป็นที่นิยมบริโภคท้ังชาว

ไทยและต่างประเทศ  การเพาะเลี้ยงปูทะเลใน

ประเทศไทยมีมานานกว่า 20 ปี ในหลายจังหวัด เช่น 

ตราด จันทบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร ระนอง ตรัง เป็น

ต้น ซึ่งปูที่จําหน่ายในท้องตลาดมี 3 รูปแบบด้วยกัน

คือ ปูเน้ือ (ปูขุน) ปูไข่ และปูน่ิม โดยเกษตรกรนิยม

เลี้ยงปูเน้ือและปูไข่ในบ่อหรือเลี้ยงปูน่ิมในกล่อง

พลาสติกลอยนํ้า โดยปูหน่ึงตัวต่อหน่ึงกล่องพลาสติก 
เพ่ือสะดวกต่อการเก็บเก่ียวและป้องกันการทําร้าย

กั น เ อ ง  (Srimeetian and Tunkijjanukij, 2016) 

เน่ืองจากปูทะเลมีนิสัยก้าวร้าวและดุร้ายมาก  

ปัญหาที่พบในการเพาะเลี้ยงปูทะเล เช่น พันธ์ุ

ปู อาการผิดปกติและโรค เป็นต้น ซึ่งโรคในการ

เพาะเลี้ยงปูทะเลพบว่ามีสาเหตุมาจากเช้ือจุลชีพ

ต่ า งๆ  เ ช่ น  ไ ว รั ส  โ ป ร โตซั ว  และแบคที เ รี ย 

(Srimeetian, 2010) เ ป็ น ต้ น  โ ด ย  Vogan and 

Rowley (2002) รายงานว่าเช้ือแบคทีเรียในกลุ่ม 
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Vibrio ทําให้โครงร่างของปูชนิด Cancer pagurus 

มีลักษณะเป็นจุดสี ดําทั่วร่างกาย  และกระดอง

เปราะบาง เรียกโรคดังกล่าวว่า shell disease หรือ 

black spot (Ayres and Edwards, 1982) 

นอกจากน้ี (Laoprasert et al., 2010) ยังรายงาน

พบเช้ือแบคทีเรีย Vibrio ในปูระยะวัยอ่อนชนิด 

Scylla sp. เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ  Laoprasert and 

Laoprasert (2010) ที่รายงานว่า ปูวัยอ่อนในโรง
อนุบาลต้ังแต่เริ่มฟักออกจากไข่พัฒนาเป็นตัวอ่อน

ระยะที่ 1 (nauplius) ระยะที่ 2 (zoea) ระยะที่ 3 

(magalopa) และตัวเ ต็มวัย  พบแบคที เรียกลุ่ม 

Vibrio sp. ซึ่งเช้ือโรคที่พบเป็นสาเหตุหน่ึงที่มีผลให้

ลูกปูมีอัตราการรอดตายตํ่า โดยชนิดของแบคทีเรีย

กลุ่ม Vibrio sp. ที่ก่อโรคในสัตว์กลุ่มครัสเตเซียน 

(กุ้ ง -ปู ) ไ ด้ แ ก่  V. harveyi, V. carchariae, V. 

fluvalis, V. mefiteranci, V. splendidus, V. 

metschnikovii, V. cholera, V. oventalis และ V. 

parahaemolyticus เ ป็น ต้น  Intanakom (2010) 

รายงานว่า V. parahaemolyticus เป็นสาเหตุของ

อาการอกท้องแดงในปูชนิด Scylla sp. ซึ่งเมื่อปูมี

อาการดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นอัมพาตและตายใน

ที่สุด โดยเช้ือ V. parahaemolyticus เป็นแบคทีเรีย
แกรมลบ ลักษณะรูปแท่ง เจริญเติบโตได้ในนํ้าทะเล

และนํ้ากร่อยมีมากตามชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะแถบ

ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งฝั่งทะเลไทย 

(Somjetlertcharoen, 1993) ซึ่ง V. parahaemolyticus 

จะฉวยโอกาสในขณะที่สัตว์นํ้าอยู่ในสภาวะเครียด

หรือภูมิคุ้มกันลดตํ่าลง โดยเฉพาะเม่ือเลี้ยงสัตว์นํ้า

อย่างหนาแน่นหรือเลี้ยงในที่กักขัง นอกจากน้ีการ

สะสมของเสียพวกสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่ก้น

บ่อก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้เช้ือแบคทีเรียดังกล่าวเข้าสู่

ร่างกายปูได้ง่ายด้วยเช่นกัน โดย Ruangpan et al. 

(1997) รายงานว่าเช้ือ V. parahaemolyticus เป็น

แ บ ค ที เ รี ย ที่ ก่ อ โ ร ค ใ น สั ต ว์ นํ้ า  น อ ก จ า ก น้ี  

Somjetlertcharoen (1993) ยังรายงานการพบเช้ือ 

V. parahaemolyticus ใน ตับของ กุ้ ง กุลา ดําที่ มี

อาการป่วย ขณะที่ Chaweepack (2007) รายงาน

การติดเช้ือ V. parahaemolyticus ของกุ้งแชบ๊วย

บริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันออกส่วน Sudheesh and 

Xu (2001) รายงานว่าเช้ือ V. parahaemolyticus 
เ ป็นสา เห ตุการตายของ กุ้ งช นิด  P. monodon 

สําหรับ Davis and Sizemore (1982) รายงานว่าปู

ช นิ ด  Callinectes sapidus มี ก า ร ติ ด เ ช้ื อ  V. 

parahaemolyticus สู ง ที่ สุ ด ใ น ฤ ดู ร้ อ น เ มื่ อ

เปรียบเทียบกับฤดูหนาวและฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเช้ือ

แบคทีเรียดังกล่าวจะทําให้ปูป่วยและตายในที่สุด

นอกจากน้ี Plainpun (2014) ยังพบว่า V. parahae-

molyticus เ ป็นสาเหตุการตายของปูทะเลชนิด 

Scylla sp. อีกด้วย  

โดยจะเห็นได้ว่า V. parahaemolyticus เป็น

เช้ือก่อโรคในสัตว์กลุ่มครัสเตเซียนซึ่งเป็นปัญหาที่พบ

ในการเลี้ยงสัตว์นํ้ากลุ่มดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันการ

รายงานเกี่ยวกับความรุนแรงของแบคทีเรียกลุ่ม 

Vibrio ในปูทะเลยังมีค่อนข้างน้อย ดังน้ันงานวิจัยน้ี
จึงทําการศึกษาการทดสอบความรุนแรงของเช้ือ V. 

parahaemolyticus ในปูทะเลที่ ติดเ ช้ือปริมาณ

ความเข้มข้นในระดับต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงระดับ

ความรุนแรงของแบคทีเรียดังกล่าวต่อปูทะเล และ

ศึกษาลักษณะอาการ พฤติกรรมของปูทะเลหลังการ

ติดเช้ือ V. parahaemolyticus ด้วย ซึ่งผลการวิจัย

ในคร้ังน้ีอาจใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเช้ือแบคทีเรียที่

ก่อโรคในปูทะเล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาหา

วิ ธีการป้องและรักษาในปูทะเลที่ เ กิดจากเ ช้ือ

แบคทีเรียต่อไปในอนาคต 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

การเตรียมสัตว์ทดลอง 

เก็บตัวอย่างปูทะเล นํ้าหนัก 304-400 กรัม 

นํามาเลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาส ที่ความเค็มนํ้า 25 ส่วน

ในพันส่วน มีการให้อากาศตลอดเวลา เป็นเวลา 14 

วัน เพ่ือปรับสภาพปู โดยระยะเวลา 14 วัน เป็นการ

ตรวจสอบว่าปูจะไม่มีอาการเครียดและไม่ตาย ซึ่งจะ

ยังคงเหลือไว้เฉพาะปูที่สุขภาพแข็งแรงเท่าน้ัน เพ่ือ
ตรวจสอบก่อนทําการทดลองว่าปูตัวอย่างจะไม่มีการ

ตายเกิดขึ้นจากสาเหตุอ่ืน ก่อนที่จะนําปูตัวอย่างมา

ศึ ก ษ า ก า รทดสอบค ว าม รุ น แ ร ง ข อ ง เ ช้ื อ  V. 

parahaemolyticus ในปูทะเล โดยมีการให้ปลาสด

เป็นอาหารวันละ 1 ครั้ง ซึ่งปลาสดก่อนนําไปให้เป็น

อ าหา ร ปู น้ั น จะ นํ าม าแ ช่ ใ น  1 ppm (part per 

million) คลอ รี น  (Calcium hypochlorite) เ ป็ น

เวลา 1 ช่ัวโมง เพ่ือเป็นการการควบคุมการปนเป้ือน

ข อ ง เ ช้ื อ แ บ ค ที เ รี ย  (Direkbusarakom, and 

Rojanapitayakul, 1998) โดยหลังจากนั้นก่อนนําปู

ทะเลไปทดลองฉีดเช้ือแบคทีเรียงดให้อาหารปูเป็น

เวลา 1 วัน 

 

การ เตรี ยมสารแขวนลอย เ ช้ือแบคที เ รี ย  V. 
parahaemolyticus 

นําเช้ือแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ลง

เลี้ยงบนอาหาร tryptic soy agar (TSA) ที่ เ ติม 3 

เปอร์เซ็นต์ NaCl นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซียล

เซียส  เ ป็นเวลา  18 ช่ัวโมง หลังจากน้ันนําเ ช้ือ

แบคทีเรียลงบนอาหาร tryptic soy broth (TSB) ที่

เตรียมขึ้นจาก 3 เปอร์เซ็นต์ NaCl แล้วเพ่ิมปริมาณ

เซลล์แบคทีเรียด้วยเคร่ืองเขย่าเป็นเวลา 18 ช่ัวโมง 

แล้วนําไปป่ันเหว่ียงที่ 6,000 รอบต่อนาที ที่ 4 องศา

เซียลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ป่ันล้างตะกอนของ

แบคทีเรียด้วยสารละลาย 0.85 เปอร์เซ็นต์ NaCl 

จํานวน 3 ครั้ง แล้วเจือจางตะกอนของแบคทีเรียด้วย

สารละลาย  0.85 เปอร์ เ ซ็ น ต์  NaCl ใ ห้ ไ ด้สาร

แขวนลอยของแบคทีเรียปริมาณความเข้มข้น 

6.1x101, 5.7x102, 7.0x103, 5.0x104, 1.97x105, 

2.8x106, 5.7x107, 4.6x108, 3.69x109แ ล ะ 

7.88x1010 colony forming unit (CFU) ต่ อ

มิลลิลิตร โดยความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรียวัดจาก
ค่ า  optical density (O.D.) ที่  600 นา โน เ มต ร 

(Intanakom, 2010) 

 

การเหนี่ยวนําสารแขวนลอยเชื้อ V. parahae-

molyticus โดยวิธีการฉีดเข้าไปในปูทะเล 

ทําการเหน่ียวนําด้วยวิธีการฉีดแบคทีเรีย V. 

parahaemolyticus ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร เข้าไป

ใ น บ ริ เ วณ ข า ว่ า ย นํ้ า ข อ ง ปู ท ะ เ ล  (Figure 1) 

(Srimeetian, 2010) โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 

11 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองที่ 1 ปูทะเลที่

ฉีดด้วย 0.85 เปอร์เซ็นต์ NaCl (กลุ่มควบคุม) และชุด

การทดลองที่ 2 ความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรีย V. 

parahaemolyticus เ ท่ า กั บ  6.1x101 CFU ต่ อ

มิลลิลิตร ชุดการทดลองท่ี 3 ความเข้มข้นของเช้ือ
แบคทีเรีย 5.7x102 CFU ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลอง

ที่ 4 ความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรีย 7.0x103 CFU 

ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลองที่ 5 ความเข้มข้นของเช้ือ

แบคทีเรีย 5.0x104 CFU ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลอง

ที่ 6 ความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรีย 1.97x105 CFU 

ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลองที่ 7 ความเข้มข้นของเช้ือ

แบคทีเรีย 2.8x106 CFU ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลอง

ที่ 8 ความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรีย 5.7x107 CFU 

ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลองที่ 9 ความเข้มข้นของเช้ือ

แบคทีเรีย 4.6x108 CFU ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลอง
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ที่ 10 ความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรีย 3.69x109 CFU 

ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลองที่ 11 ความเข้มข้นของ

เช้ือแบคทีเรีย 7.88x1010 CFU ต่อมิลลิลิตร ซึ่งแต่ละ

ชุดการทดลองทดลอง 3 ซ้ํา แต่ละซ้ําใช้ปูทดลอง 3 

ตัว หลังจากน้ันทําการศึกษาอัตราการตายสะสมของ

ปูทะเลทุกวันเป็นเวลา 30 วัน 

 

 
Figure 1 The injection of Vibrio parahae-
molyticus into swimming leg of mud crab 

 

การสังเกตลักษณะ พฤติกรรม และการคํานวณ

อัตราการตายสะสมของปูทะเลหลังการเหนี่ยวนํา

ด้วยเช้ือ V. parahaemolyticus 

สังเกตลักษณะอาการ พฤติกรรม และอัตรา

การตายของปูทะเล ระหว่างการทดลอง และทําการ

จดบันทึกลักษณะอาการ พฤติกรรมของปูทดลอง 

นอกจากน้ียังทําการบันทึกจํานวนปูทะเลท่ีตายใน

ระยะเวลา 30 วัน แล้วนําข้อมูลจํานวนปูทะเลที่ตาย

หลังการทดลองมาคํานวณหาอัตราการตายสะสมของ

ปูทะเลในแต่ละกลุ่มการทดลองโดยใช้สูตรดังน้ี 

(Promchairat et al., 2013) 

ผลการทดลอง 

จากผลการทดลองพบว่าปริมาณเ ช้ือ  V. 

parahaemolyticus ที่ปูทะเลได้รับเท่ากับ 1010-108 

CFU ต่อมิลลิลิตร ทําให้ปูทดลองตายทั้งหมดภายใน 

1 วัน ซึ่งคิดเป็นอัตราการตายสะสมเท่ากับ 100 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ปริมาณเช้ือแบคทีเรียเท่ากับ 107 

CFU ต่อมิลลิลิตร พบว่าภายใน 1 วัน ทําให้ปูทดลอง

ตาย 8 ตัว ซึ่งคิดเป็นอัตราการตายสะสมเท่ากับ 
88.88 เปอร์เซ็นต์ และภายใน 2 วัน พบว่าปูทดลอง

ตายท้ังหมด ซึ่งคิดเป็นอัตราการตายสะสมเท่ากับ 

100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ปริมาณเช้ือแบคทีเรียเท่ากับ 

106 CFU ต่อมิลลิลิตร ทําให้ ปูทดลองตาย 1 ตัว 

ภายใน 1 วัน ซึ่งคิดเป็นอัตราการตายสะสมเท่ากับ 

11.11 เปอร์เซ็นต์ และภายในเวลา 2 วัน พบว่าปู

ทดลองมีการตายเพ่ิมขึ้นอีก 1 ตัว ซึ่งคิดเป็นอัตรา

การตายเท่ากับ 22.22 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากน้ัน

จนกระทั่งถึงวันที่ 30 ของการทดลองพบว่าไม่มีการ

ตายของปูทะเลเกิดขึ้นอีก นอกจากน้ีปูทะเลที่ได้รับ

เ ช้ือแบคที เรียปริมาณเท่ากับ  105-101 CFU ต่อ

มิลลิลิตร พบว่าปูทดลองไม่มีอัตราการตายสะสม

ภายในเวลา 30 วัน เน่ืองจากเมื่อปูได้รับเช้ือ V. 

parahaemolyticus ที่ความเข้มข้นดังกล่าวไม่พบ
การตายของปูทะเล ซึ่งเหมือนกันกับกลุ่มควบคุมที่ไม่

พบการตายของปูทะเลเช่นกัน 

ลักษณะอาการของปูทะเลที่ได้รับเช้ือ V. 

parahaemolyticus มีดังน้ี คือ อาการขั้นแรกพบว่า 

ปูจะไม่กินอาหาร มีการเคลื่อนที่แต่ไม่รวดเร็วปราด

เปรียว ใช้ก้ามในการป้องกันตนเอง ดุร้าย ส่วนอาการ

ขั้นที่ 2 พบว่า ปูจะเก็บก้ามบ้าง ชูก้ามบ้าง เมื่อใช้สิ่ง 

อัตราการตายสะสม (เปอร์เซ็นต์) =   จํานวนปูทะเลที่ตายสะสมในแต่ละระยะเวลา (ตัว) x 100  .  

        จํานวนปูทะเลเริ่มต้นการทดลอง 
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เร้ากระตุ้นก็จะชูก้ามในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า การ

เคลื่อนที่เริ่มจะไม่คล่องแคล่วไม่รวดเร็ว ขณะที่อาการ

ขั้นที่ 3 พบว่า ปูเก็บพับก้ามไว้ใต้ลําตัวตลอดเวลา ไม่

ชูก้ามเมื่อมีสิ่งกระตุ้น การเคล่ือนที่เริ่มช้าหรือไม่ค่อย

เคลื่อนที่ สําหรับอาการขั้นที่ 4 พบว่า ปูไม่เคลื่อนที่ 

กางก้ามออกวางไว้กับพ้ืน และอาการขั้นที่ 5 พบว่า 

ปูมีลักษณะเป็นอัมพาต แน่น่ิง ก้ามแข็งไม่พับงอ ขา

ว่ายนํ้าและขาเดินมีลักษณะอ่อนล้าไม่มีแรง สุดท้าย
อาการขั้นที่ 6 พบว่า ปูจะแสดงอาการ คือคายพ่น

เมือกหรือนํ้าที่มีลักษณะสีดําอมนํ้าตาลแก่ออกมาจาก

ปาก หลังจากน้ันประมาณ 3 นาที ปูก็ตาย ส่วนปู

ทะ เ ลที่ มี ชี วิ ต รอดหลั ง จ ากกา ร ไ ด้ รั บ เ ช้ื อ  V. 

parahaemolyticus มีพฤติกรรมอาการคล้ายกับปูที่

ได้รับ 0.85 เปอร์เซ็นต์ NaCl คือ กินอาหารปกติ 

เคลื่อนที่คล่องแคล่วว่องไว กระโดด ใช้ก้ามตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้าได้อย่างรวดเร็ว และดุร้ายมาก 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

แบคทีเรีย V. parahaemolyticus เป็นเช้ือ

ก่อโรคในสัตว์นํ้าเค็มทั่วไป โดยเฉพาะสัตว์กลุ่มครัสเต

เซียน (Somjetlertcharoen, 1993) จากการศึกษา

ในคร้ังน้ีพบว่าปูที่ได้รับเช้ือ V. parahaemolyticus 
ที่ความเข้มข้นของ V. Parahaemolyticus เท่ากับ 

101-105 CFU ต่อมิลลิลิตร ไม่พบอัตราการตายของปู

ทะเล และที่ความเข้มข้นเช้ือ 106 CFU ต่อมิลลิลิตร 

พบว่าปูมีอัตราการตาย 22.22 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่

ค วาม เ ข้มข้ นของแบค ที เ รี ย  107-1010 CFU ต่ อ

มิลลิลิตร พบว่าปูอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

คล้ายกับการทดลองของ Aguirre-Guzmán et al. 

(2001) ที่ทําการทดลองความรุนแรงของเช้ือ V. 

parahaemolyticus ที่ความเข้มข้น 103, 105 และ 

107 CFU ต่อมิลลิลิตร  ใน กุ้งชนิด  Litopenaeus  

ตารางที่ 1 อัตราการตายสะสมของปูทะเล ที่ฉีดด้วย

สารแขวนลอยแบคทีเรีย V. parahaemolyticus 

ปริมาณต่างๆ กัน ในระยะเวลา 30 วัน 
ระดับความเข้มข้นของ Vibrio 

parahaemolyticus 

(CFU ต่อมิลลิลิตร) 

อัตราการ 

ตายสะสม 

(เปอร์เซ็นต์) 

0 (0.85% NaCl; กลุ่มควบคุม) 0.00±0.00 

6.1x101 0.00±0.00 

5.7x102 0.00±0.00 

7.0x103 0.00±0.00 

5.0x104 0.00±0.00 

1.97x105 0.00±0.00 

2.8x106 22.22±15.71 

5.7x107 100.00±0.00 

4.6x108 100.00±0.00 

3.69x109 100.00±0.00 

7.88x1010 100.00±0.00 

 

vannamei ผลการทดลองพบว่า กุ้งมีอัตราการตาย

สู ง สุ ดที่  107, 105 และ  103 CFU ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร 

ต าม ลํ า ดั บ  ขณะที่  Sudheesh and Xu (2001) 

รายงานว่าเช้ือ V. parahaemolyticus ความเข้มข้น 

107 CFU ต่อมิลลิลิตร ทําให้กุ้งชนิด P. monodon 

ตาย 100 เปอร์เซ็นต์ สําหรับ Aguirre-Guzmán et 

al. (2010) รายงานว่า  V. parahaemolyticus ที่

ความเข้มข้นเช้ือ 106 CFU ต่อมิลลิลิตร ทําให้กุ้งชนิด 

L. vannamei มีอัตราการตาย 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมี
แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (0.85 เปอร์เซ็นต์ NaCl) ที่

ไม่พบอัตราการตายของกุ้งชนิดดังกล่าว จากการ

ทดลองในคร้ังน้ีจะสังเกตได้ว่าปูทะเลมีการตายอย่าง

รวดเร็วหลังการติดเช้ือแบคทีเรียที่ความเข้มข้นสูง 

(107-1010 CFU ต่อมิลลิลิตร) อาจเน่ืองมาจากที่ความ

เข้มข้นเช้ือดังกล่าวเป็นการเพ่ิมความรุนแรงของ
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แบคทีเรีย ซึ่งเช้ือ V. parahaemolyticus เมื่อเข้าไป

อาศัยอยู่ในสัตว์นํ้าจะผลิตเอนไซม์ protease ซึ่งเป็น

เอนไซม์ที่มีพิษสามารถทําลายเซลล์ของสัตว์นํ้าได้ 

(Sudheesh and Xu, 2001) ดั ง น้ั น เ มื่ อ  V. 

parahaemolyticus มีระดับความเข้มข้นที่สูงขึ้น

อาจเป็นการเพ่ิมปริมาณ protease ด้วยเช่นกัน 

Aguirre-Guzmán et al. (2001) ร าย ง าน ว่ า เ ช้ื อ 

V.parahaemolyticus สร้างความเสียหายทําลาย
เชลล์ heptopencreas ของกุ้งชนิด L. vannamei 

ซึ่งทําให้ heptopencreas ไม่สามารถทํางานได้ส่งผล

ให้กุ้งตายในที่สุด นอกจากน้ีการทดลองในครั้งน้ียัง

พบว่า ก่อนตายปูทะเลจะแสดงลักษณะอาการคือเป็น

อัมพาต ไม่สามารถเคล่ือนที่หรือเคลื่อนไหวได้และมี

การพ่นเมือกสีดําออกมา ซึ่งสอดคล้องกับการรายงาน

ของ Costa-Ramosand Rowley (2004) ที่รายงาน

ว่ า ปู ช นิ ด  Cancer pagurus เ มื่ อ ไ ด้ รั บ เ ช้ื อ

Pseudoalteromonas atlantica ปูจะมีลักษณะ

อาการเป็นอัมพาตหลังจากน้ันปูจะตายลงในที่สุด 

จากการศึกษาการก่อใ ห้ เ กิดโรคของ  V. 

parahaemolyticus โดยวิธีการฉีดเช้ือเข้าในปูทะเล 

ทํ า ใ ห้ทราบถึ ง ระ ดับความรุนแรงของ เ ช้ือ  V. 

parahaemolyticus ต่อปูทะเล โดยพบว่าที่ระดับ
ความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรียสูงมีผลทําให้ปูมีอัตรา

การตายอย่างรวดเร็ว ดังน้ันอาจนําข้อมูลการวิจัยใน

ครั้งน้ีไปใช้ในการแนะนําเกษตรกรเพ่ือใช้ในการเฝ้า

ระวังเช้ือแบคทีเรียดังกล่าวในการเพาะเลี้ยงปูทะเล 

ซึ่งอาจโดยการสังเกตลักษณะอาการของปูที่อาจมี

การติดเช้ือ V. parahaemolyticus ในฟาร์มเลี้ยงปู

ทะเล หรืออาจทําการตรวจเช็คเช้ือแบคทีเรียจากนํ้า

ที่ ใ ช้ ในการเพาะเลี้ ยงหรือจากปูทะเลโดยตรง 

นอกจากน้ีจากผลการทดลองในคร้ังน้ีควรมีการศึกษา

เพ่ิมเติมเก่ียวกับพยาธิสภาพของเน้ือเย่ือปูทะเลที่ติด

เช้ือแบคทีเรีย V. parahaemolyticus เพ่ือให้ทราบ

ถึงการเปลี่ยนแปลงของเน้ือเย่ือปูทะเลหลังการติด

เช้ือแบคทีเรียดังกล่าว และควรมีการศึกษาการ

ก่อให้เกิดโรคของเช้ือแบคทีเรียชนิดอ่ืนๆ ที่สามารถ

สร้างความเสียหายให้กับปูทะเลได้อันจะเป็นข้อมูลที่

สําคัญในการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากเช้ือ

แบคทีเรียในปูทะเลต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ: Carp edema virus (CEV) ซึ่งเป็น poxvirus อยู่ในครอบครัวของ Chordopoxvirinae ทําให้เกิด

ปัญหาต่อสุขภาพอย่างมากโดยเฉพาะในปลาคาร์พระยะวัยรุ่น ในทวีปเอเชียมีการตรวจพบในประเทศญี่ปุ่น 

ส่วนการระบาดในทวีปยุโรปมีรายงานการตรวจพบในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สาธารณรัฐเชค 

สหพันธรัฐเยอรมันนี ตามลําดับ ปลาที่ป่วยจะแสดงอาการเฉื่อยชา ไม่เคลื่อนไหวมีลักษณะตาจม ซี่เหงือกบวม 

และเน้ือเย่ือซี่เหงือกตาย ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ปลาไม่สามารถใช้เหงือกในการหายใจ เหน่ียวนําให้

ร่างกายขาดอากาศ และเสียชีวิตในที่สุด อัตราการตายอาจสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ การตรวจหาเช้ือไวรัส CEV ใน

ปลาที่แสดงอาการด้วยวิธี PCR และ nested PCR น้ันยังไม่มีความไว (sensitivity) สูงเพียงพอ จึงมีพัฒนาการ

ตรวจหาเช้ือดังกล่าวด้วยวิธี real-time PCR ซึ่งทําให้มีความไวในการตรวจมากข้ึนและยังสามารถตรวจวัด

ปริมาณของไวรัสในตัวอย่างที่ส่งตรวจได้อีกด้วย 

 

คําสําคัญ: Koi sleepy disease  Carp edema virus  อาการทางคลินิก  การตรวจวินิจฉัย 
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Koi sleepy disease (KSD) 
 

Sumrarn Bunnajirakul1,# 
 

1Aquatic Animal Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology,  

140 Cheumsamphan Road, Nong Chok, Bangkok 10530 Thailand 
 
Abstract: Carp edema virus (CEV) is a poxvirus, which is classified in family Chordopoxvirinae. 

CEV causes a serious health impact on juvenile carp. In some several countries of Asia, Japan 

for instant, CEV was commonly detected in several fish farms. This is consistent with the 

epidemiological data in Europe such as in England, Netherland, Austria and Germany 

respectively. Affected fish show lethargic movement, enopthalamia, swollen and necrotic gill, 

which induced anoxia and subsequently cause death, which more than 80 % mortality rate 

was found. Detection of CEV in sickness fish with PCR and nested PCR showed low sensitivity 

of detection. Therefore, real-time PCR was developed for detection of CEV. This method has 

more sensitivity response and could detect viral load in sample. 

 
Keywords: Koi sleepy disease, Carp edema virus, Clinical sign, Diagnostic method 
#Corresponding author  J. Mahanakorn Vet. Med. 2017. 12(1): 29-34. 
 E-mail address: sumrarn@mut.ac.th 

 

บทนํา 

การติดเช้ือไวรัสเป็นสาเหตุของโรคท่ีรุนแรงที่

ทําให้อัตราป่วยและอัตราการตายท่ีสูงในปลา (Amita 

et al., 2002; Hedrick et al., 2000; Oyamatsu et 

al., 1997) ทั้ ง น้ี  Cyprinid herpesvirus 3 (CyHV–

3, KHV) เป็นเช้ือไวรัสสําคัญที่ก่อโรคในปลาคาร์พ 

(fancy carp) (Cyprinus carpio) ทําให้เกิดโรค Koi 

herpes viral disease (KHVD) นอกจ าก น้ั น เ ช้ื อ 

Spring viremia of carp virus (SVSV) ที่ ก่ อ โ ร ค 

Spring viremia of carp (SVC) จัดเป็นโรคที่สําคัญ

มากที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ 

(World organization for animal health ห รื อ 

Office International des Epizooties; OIE (OIE: 

Aquatic Animal Health Code, 2012) แ ล ะ

สหภาพ ยุ โ รป  (Council Directive 2006/88/EC, 

2006) ตลอดจนประเทศแถบเอเชียที่มีการเพาะเลี้ยง

ปลาคาร์พให้ความสําคัญ ปลาที่ติดเช้ือ KHV แสดง

อาการภายนอกบริเวณผิวหนังร่วมกับภาวะเน้ือตายที่

เหงือก (gill necrosis) ต้ังแต่การพบอุบัติการณ์ของ

โรคในราวช่วงปลายปี ค.ศ. 1990 ทําให้เกิดความ

เสียหายอย่างรุนแรงต่อวงการอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยง

ทั่วโลกอย่างมากทั้งปลาคาร์พที่มาจากธรรมชาติและ

จากการเพาะเลี้ยง 
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นอกจากน้ันการติดเช้ือจาก carp edema 

virus (CEV) ซึ่งเป็น poxvirus ที่ทราบกันดีว่าทําให้

เกิดปัญหาต่อสุขภาพอย่างมากโดยเฉพาะในปลา

คาร์พ ด้วยอุบัติการณ์ที่เด่นชัดปรากฏขึ้นในแต่ละ

พ้ืนที่ การติดเช้ือ CEV มีการตรวจพบในประเทศ

ญี่ปุ่นต้ังแต่ปี ค.ศ. 1974 โดยเฉพาะฤดูใบไม้ผลิและ

ฤดูใบไม้ร่วงที่อุณหภูมินํ้าระหว่าง 15 – 25 องศา

เซลเซียส เมื่อมีการขนย้ายปลาจากบ่อดินไปยังบ่อ
ซีเมนต์ที่บรรจุนํ้าใหม่ ในปลาระยะโตเต็มวัย จะพบ

อาการเฉื่อยชา ไม่เคลื่อนไหว ซึ่งจัดเป็นอาการทาง

คลินิกที่สําคัญในโรคดังกล่าว และเป็นที่มาของช่ือ 

“Koi sleepy disease” (KSD) (Ono et al., 1986) 

 

สาเหตุ 

Carp edema virus (CEV) จัดเป็น poxvirus 

ที่อยู่ในครอบครัวของ Chordopoxvirinae ซึ่งเป็น

ไวรัสกลุ่มใหญ่และมีความซับซ้อน ประกอบด้วยส่วน

ของจีโนมแบบดีเอ็นเอสายคู่ ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง 

แบ่งตัวได้ใน cytoplasm และก่อโรคในพวกที่มี

กระดูกสันหลังหลายชนิดรวมถึงสัตว์เลื้อยคลาน นก 

และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นอกจากน้ัน poxvirus-like 

particles ตรวจพบในปลาคาร์พ koi carp จากฟาร์ม
ที่ป่วย นอกจากน้ันพบในปลา ayu (Plecoglossus 

altivelis) และปลา Atlantic salmon (Gjessing et 

al., 2015) 

 

ระบาดวทิยา 

การระบาดในแถบเอเชียซึ่งเป็นจุดกําเนิดของ

โรค KSD มีรายงานการพบคร้ังแรกในประเทศญี่ปุ่น 

ในช่วงปี ค.ศ. 1970 ในปลาคาร์พวัยรุ่น จัดเป็นโรค

ระบาดร้ายแรง (epizootic disease) ในช่วงเวลา

ดังกล่าว ซึ่งก่อความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการ

เพาะเล้ียงปลาของญี่ปุ่นอย่างมาก (Oyamatsu et 

al., 1997a; Miyazaki et al., 2005) ส่วนการระบาด

ในทวีปยุโรปมีรายงานการตรวจพบต้ังแต่ปี ค.ศ.2013 

ใ น ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤษ  (Way and Stone, 2013) 

หลังจากนั้นไม่นานพบการระบาดของไวรัสน้ีใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Haenen et al., 2014) และ

ประเทศออสเตรีย  (Lewisch et al., 2015) ส่วน

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี ค.ศ. 2014 พบการระบาด 
KSD ในฝู งปลา  koi ของสห พันธ รั ฐ เ ยอรมั น นี

ตามลําดับ (Jung-Schroers et al., 2015) จนกระทั่ง

มีการระดมความคิดเห็นจากผู้ เ ช่ียวชาญ เพ่ือหา

มาตรการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามควบคุมโรค 

KSD ให้เกิดขึ้นอย่างรัดกุม (Haenen et al., 2016) 

 

อาการทางคลนิิก 

การระบาดของโรคคร้ังแรกในประเทศญี่ปุ่น 

พบปลาคาร์พระยะรุ่นแสดงอาการขาดอากาศหายใจ 

ว่ายบริเวณผิวนํ้าหรือบริเวณทางนํ้าเข้าส่วนการ

ระบาดในทวีปยุโรปพบในช่วงปลาที่มีอายุ ทั้งในปลา

คาร์พทั่วไป และปลาคาร์พสวยงาม โดยปลาที่ป่วยจะ

นอนน่ิงบริเวณพ้ืนบ่อ เคลื่อนไหวช้าลงคล้ายอาการ

ง่วงนอน เป็นที่มาของชื่อโรค Koi sleepy disease 
(KSD) จากการศึกษาที่ผ่านมา (Ono et al., 1986; 

Oyamatsu et al., 1997a; Miyazaki et al., 2005) 

ส่วนมากพบ CEV จากเน้ือเย่ือของเหงือกปลาที่ป่วย 

อาจพบได้บ้างในส่วนของผิวหนัง ตับ หรือม้าม 

(Amita et al., 2002) 

ปลาที่ป่วยมีลักษณะตาจม (enophthamalia) 

ซี่เหงือกบวม (gill edema) และเน้ือเย่ือซี่เหงือกตาย 

(necrotic lamellae) ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้

ปลาไม่สามารถใช้เหงือกในการหายใจ เหน่ียวนําให้

ร่างกายขาดอากาศ และเสียชีวิตในที่สุดส่วนพยาธิ
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สภาพอ่ืนที่เด่นชัดที่ผิวหนังที่พบบ่อยบริเวณรอบปาก

และส่วนฐานครีบ  อัตราการตายอาจสูงถึ ง  80 

เปอร์เซ็นต์ โดยไม่พบการติดเช้ือร่วมจากปรสิต เช้ือ

รา รวมถึงแบคทีเรียที่ก่อโรครุนแรงปริมาณจํานวน

มากในปลาชนิดน้ี (Jung-Schroers et al., 2015) 

 

การตรวจวินิจฉัย 

การตรวจคัดกรองโรคใช้การซักประวัติ อาการ
ทางคลินิก ร่วมกับการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของ

ปลาที่มีอาการ พบการเพ่ิมขึ้นและรวมตัวกันของซี่

เหงือก มีการหนาตัวและบวมนํ้าของเซลล์บุผิวของซี่

เหงือกย่อย รวมทั้งมีการลอกหลุดของเซลล์บุผิว 

(Miyazaki et al., 2005; Oyamatsu et al., 1997a; 

Jung-Schroers et al., 2015) ทั้งน้ีการยืนยันการ

ติดเช้ือในฝูงปลาที่ยังไม่แสดงอาการน้ันมีความจําเป็น

อย่างย่ิง เพ่ือทําการควบคุมไม่ให้แพร่ระบาดในวง

กว้างขึ้น  

การแยก virus จากตัวอย่างเน้ือเย่ือปลาป่วย 

สามารถทําได้ใน Common Carp Brain (CCB) cells 

รวม ท้ั ง  EPC, BF-2, RTG-2 และ  CHSE cells แ ต่

ตรวจไม่พบ Cytopathic effect (Lewisch et al., 

2015) 
การตรวจทางชีวโมเลกุลเพ่ือพิสูจน์ทราบ viral 

genome ด้วยขบวนการทางชีวโมเลกุลได้ถูกนํามาใช้

ยืนยันการพบ CEV ในตัวอย่างที่สงสัยว่าป่วยด้วยโรค

น้ี การเก็บตัวอย่างสําหรับการส่งตรวจมีความสําคัญ

อย่างย่ิง พบว่าการเก็บตัวอย่างจากเมือกของผิวหนัง 

ซี่เงือก และเลือด สามารถตรวจพบ CEV ได้ดี ส่วน

ตัวอย่างที่ได้มาจากอวัยวะภายใน เช่น ไต ม้าม ถุงลม 

ให้ผลบวกที่ไม่ชัดเจน 

ปัจจุ บันการตรวจหา CEV ในปลาที่แสดง

อาการด้วย PCR และ nested PCR น้ันอาจจะยังไม่

พบ CEV ในปลาทุกตัวที่สงสัยได้ทั้งที่ผลการตรวจหา 

carp herpesvirus แบคทีเรียหรือปรสิตอ่ืนๆให้ผล

เป็นลบ อาจจะเป็นเพราะปริมาณของไวรัสในปริมาณ

ที่ ตํ่ า  (Jung-Schroers et al., 2015) ดั ง น้ั น จึ ง มี

พัฒนาการตรวจหาเช้ือดังกล่าวด้วย real-time PCR 

ซึ่งช่วยให้ทราบสภาวะของ viral load เชิงคุณภาพ

ในตัวอย่างที่ส่งตรวจได้ดีย่ิงขึ้น และสามารถประเมิน

ถึงความสําคัญของไวรัสต่อสาเหตุการเกิดโรคทําให้
สามารถสืบสวนถึงการเปลี่ยนแปลงของการติดเช้ือ

ของไวรัสในฝูงปลาที่แสดงอาการป่วย (Adamek et 

al., 2016) 

 

การควบคุมปอ้งกัน 

โรค KSD สามารถก่อความสูญเสียได้สูงถึง 80 

% ในฝูงปลา koi พ้ืนเมืองที่มีการเลี้ยงในญี่ ปุ่นจึง

จัดเป็นโรคที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการเลี้ยงปลา 

koi จากการสังเกตพบปลาป่วยที่แช่ด้วยเกลือความ

เข้มข้น 0.5 % จะช่วยทําให้ซี่ เหงือกสะอาดและ

สามารถแลกเปลี่ยนอากาศได้มากขึ้น สามารถลดการ

สูญเสียของเจ้าของฟาร์มปลาในญี่ ปุ่นได้อย่างดี 

(Miyazaki et al.,  2005; Seno et al., 2003) และ

ช่วยให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาสามารถวางแผน
ควบคุมป้องกันโรค KSD เป็นไปได้ดี ในส่วนสหภาพ

ยุโรปหลังจากอุบัติการณ์ที่พบในหลายประเทศ เช่น 

อังกฤษ ออสเตรีย และสหพันธรัฐเยอรมันนีหน่วยงาน

ที่ดูแลสุขภาพปลาได้วางมาตรการเฝ้าระวังโรคน้ีอย่าง

เข้มข้น ตามระเบียบของ EU directive 2006/88/EG 

ในการวางมาตรการจํากัดการแพร่กระจายของเช้ือ

ไว รัส  CEV ในฝู งปลาคาร์พที่ มี ก าร เลี้ ย งอ ย่า ง

แพร่หลายหลายประเทศในยุโรปตระหนักถึงการ

แพร่กระจายของโรคไวรัสที่สําคัญในปลา เช่น โรค 

KHVD ซึ่งจัดเป็นโรคอันตรายท่ีเคยพบอุบัติการณ์มา
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ก่อน ดังน้ันการตรวจคัดกรองโรค KSD จึงถูกจัดเป็น

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคสําหรับการตรวจสุขภาพ

ปลาทั้งในห้องปฏิบัติการตรวจโรคปลาระดับชาติและ

ภูมิภาค (Jung-Schroers et al., 2015) 
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