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การศึกษาสภาวะภูมิคุมกันและอิทธิพลของพันธุกรรมตอระดับภูมิคุมกันโรคนิวคาสเซิลใน

ไกพื้นเมืองพนัธุเหลืองหางขาว โดยกระตุนภูมิคุมกนัโรคนิวคาสเซิลในไกพื้นเมืองสายพันธุเหลือง
หางขาวท่ีอายุ 12 สัปดาห มีการกระตุนภูมิคุมกันในสัปดาหท่ี 1 และ 3 ทดสอบหาระดับภูมิคุมกัน
ในการตานทานตอโรคนิวคาสเซิลดวยวิธี ELISA (Enzyme- Linked Immunosorbent Assay) โดยใช 
ELISA kit ซ่ึงใชในการตรวจสอบระดบัของแอนติบอดี กอนและหลังการทําวัคซีนในไก ใชวัด
ระดับแอนติบอดีตอโรคนิวคาสเซิลท่ีมีตอแอนติเจนตอโรคนิวคาสเซิลท่ีโคสบนเพลท (NDV 
coated plates) ผลของการวัดระดับภูมิคุมกันในซีรัมไกพื้นเมืองสายพันธุเหลืองหางขาวท่ีทําวัคซีน 
เปรียบเทียบกบัซีรัมในไกพืน้เมืองสายพันธุเหลืองหางขาวไมไดทําวัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิล 
ผลจากการเกบ็ซีรัมในไกอายุ 1, 3, 6, 8, 10 และ 12 สัปดาห พบวาระดับภูมิคุมกันเฉล่ียในไก
พื้นเมือง สายพันธุเหลืองหางขาวกลุมทดลองและไกพื้นเมืองสายพันธุเหลืองหางขาวในกลุม
ควบคุมในแตละชวงอายุมีระดับภูมิคุมกันเฉล่ียในสัปดาหท่ี 1 ไมมีผลแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
ผลของระดับภูมิคุมกันในสัปดาหท่ี 3, 6, 8, 10 และ 12 พบวาในกลุมควบคุมมีคาเฉล่ียของระดบั
ภูมิคุมกัน (titer) ท่ีไดตอโรคนิวคาสเซิลในไกพืน้เมือง สายพันธุเหลืองหางขาวกลุมทดลองสูงกวา
ไกพื้นเมืองสายพันธุเหลืองหางขาวในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญยิ่งในทางสถิติ (P<0.001) 
การศึกษาหาคาอัตราพันธุกรรมของการสรางภูมิคุมกันในไกพืน้เมืองไทย สายพันธุเหลืองหางขาว
ในการตานทานโรคนิวคาสเซิล ผลจากการเก็บซีรัมในไกอายุ 6 สัปดาห ซ่ึงเปนสัปดาหท่ีมีระดับ
ภูมิคุมกันสูงท่ีสุดพบวาระดบัภูมิคุมกันของไกพื้นเมืองสายพันธุเหลืองหางขาวมีคาอัตราพันธุกรรม
เทากับ 0.20 เม่ือใชโปรแกรมสําเร็จรูป BLUPF90-Chicken  
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Immune status and genetic influence on immunity against in indigenous 

chicken : Leung Hangkhao by immunized 12 week old chickens with Newcastle 

disease vaccine and  booster shot were given 1 and 3 week. Antibody against 

Newcastle disease virus in serum by ELISA (Enzyme- linked Immunosorbent Assay) 

use ELISA kit to verify antibody titer previously and post vaccination in chickens to 

measure Newcastle disease to antigen that Newcastle disease virus coated plates. 

Result, after immunization there were detectable antibodies titer was conducted into 2 

experiments in treatment group (stimulate with Newcastle disease vaccine) compare 

with control group (not receive Newcastle disease vaccine) to collect serum in 1, 3, 6, 

8, 10 and 12 week old chicken. Antibody titer in first week into 2 group were no 

significant (p>0.05). In 3, 6, 8, 10 and 12 week old chicken  treatment group  were 

detectable antibodies titer in serum high more than control group were highly 

significant (p<0.001). Heritability estimations of immunity against Newcastle Disease 

virus in indigenous chicken: Leung Hangkhao. Result, after collect serum in treatment 

group in 6 week old chickens have peak antibodies titer in Leung Hangkhao chicken 

were 0.20 heritability estimated  
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