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บทคัดย่อ ในประเทศไทยการศกึษาทางซีรัมวทิยาในไก่ท่ีเลีย้งแบบหลงับ้านมีน้อยและยงัไมมี่การส ารวจทางซีรัมวิทยาต่อ
โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อในไก่ท่ีเลีย้งแบบหลงับ้าน การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจระดบัแอนติบอดีต่อโรค
กล่องเสียงอักเสบติดต่อในไก่ท่ีเลีย้งแบบหลงับ้านของอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย โดยสุ่มเจาะเลือดไก่ จ านวน 
102 ตวัอย่าง จาก 30 หมู่บ้าน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 น าซีรัมท่ีแยกได้ไปท าการตรวจหา
ระดับแอนติบอดีต่อโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อด้วยวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมิวโนซอเบนท์แอสเซ (enzyme linked 
immunosorbent assay, ELISA) ผลการศกึษาพบวา่ไก่ร้อยละ 89.22 มีการตรวจพบแอนติบอดีต่อโรคกล่องเสียงอักเสบ
ตดิตอ่ แอนตบิอดีมีคา่เฉล่ีย 2,118.67±2,656.75 ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่าไก่ท่ีเลีย้งแบบหลงับ้านในเขตอ าเภอแม่ฟ้า
หลวง จงัหวดัเชียงรายมีความชกุทางซีรัมวทิยาต่อโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อในระดบัสงู ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าไก่มีการ
ตดิเชือ้ตามธรรมชาตแิละอาจเป็นพาหะของโรคท่ีสง่ผา่นเชือ้ไปสูไ่ก่ท่ีเลีย้งในระดบัฟาร์มได้ในอนาคต 
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Abstract In Thailand, serological studies in backyard chickens are scarce and serological surveillance of 
Infectious Laryngotracheitis in backyard chickens are missing. The objective of this study was to investigate 
the infectious laryngotracheitis antibody in backyard chickens of Mae Fah Luang district, Chiang Rai 
province. During June to July 2013, one hundred and two, backyard chickens from thirty villages were 
randomly selected for blood collection. Sera were tested for the presence of ILT antibody by enzyme linked 
immunosorbent assay (ELISA). The results showed that ILT antibodies were found in 89.22% of the chickens. 
The average antibody titer was 2,118.67±2,656.75. These data demonstrate the high seroprevalence of ILT in 
backyard chickens of Mae Fah Luang district, Chiang Rai province; therefore, it is possible that this group 
could act as a reservoir for commercially kept poultry. 
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บทน า 
 

เกษตรกรในพืน้ท่ีอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงรายเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายในการลดการค้ายาเสพติด 
การท าไร่เล่ือนลอย และการถางป่า จึงได้รับการส่งเสริม
อาชีพให้ปลูกชาน า้มัน ปลูกผักเพ่ือส่งโครงการหลวง 
รวมทัง้ได้รับการส่งเสริมให้เลีย้งไก่พืน้เมืองเพ่ือเป็น
แหลง่อาหารของคนภายในครอบครัวโดยมีเนือ้และไข่ไก่
เป็นอาหารโปรตีน ขายเป็นรายได้เสริม หรือน าไปใช้ใน
งาน เช่น การต้อนรับแขกหรือพิธีกรรมทางศาสนา 
ปัญหาท่ีส าคญัในการเลีย้งไก่พืน้เมืองของประเทศไทย 
คือ โรคระบาด ซึ่งเป็นสาเหตทุ าให้ไก่ตายเป็นจ านวน
มากเกือบทัง้หมด เม่ือเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการ
จัดการกับไก่ป่วย ท าให้การระบาดของโรครุนแรงมาก
ขึน้ ดงันัน้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องจึงได้มีมาตรการ
การให้วัคซีนป้องกันโรคท่ีส าคัญท่ีอาจจะพบได้ในไก่
พืน้เมืองของประเทศไทยเช่น อหิวาห์สัตว์ปีก ( fowl 
cholera) นิวคาสเซิล (newcastle disease) ฝีดาษ 
(fowl pox) (Ratanasethakul et al., 1998) จาก
ลกัษณะการเลีย้งไก่พืน้เมืองท่ีใช้เวลาในการเลีย้งนาน 
ถ้าไก่ไมต่ายด้วยโรคระบาดท่ีมีความรุนแรง เช่น นิวคาส
เซิลและอหิวาห์สัตว์ปีก จึงมีโอกาสท่ีจะติดโรคอ่ืนได้ 
โดยเฉพาะไวรัสกล่องเสียงอักเสบติดต่อ (infectious 
laryngotracheitis)  ท่ี มั ก พบ เ ป็ น ปัญหา ใน ไ ก่ ท่ี มี
ระยะเวลาการเลีย้งนาน เชือ้ท่ีก่อโรคมีความสามารถใน
การแฝงอยู่ในร่างกายได้ (Ana et al., 2016) ท าให้ไก่ท่ี
ติดเชือ้และหายป่วยแล้วเป็นพาหะของโรค สามารถ
ถ่ายทอดเชือ้สู่การเลี ย้งไก่ในระดับอ่ืนซึ่งจะส่งผล
เสียหายทางเศรษฐกิจตอ่อตุสาหกรรมการเลีย้งไก่ได้ 

โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ เกิดจากไวรัส
กลอ่งเสียงอักเสบติดต่อ (infectious laryngotracheitis 
virus, ILTV) หรือ แกลลิด เฮอร์ปีส์ไวรัสวัน (Gallid 
herpesvirus 1, GaHV-1) จัดอยู่ในวงศ์ (family) เฮอร์
ปีส์วิริดี  (Herpesviridae) เป็นโรคติดเชื อ้ของระบบ
ทางเดนิหายใจในไก่ ซึ่งไก่ทุกอายุสามารถติดเชือ้ได้ แต่

มกัพบการระบาดของโรคในไก่อายุมาก ไก่ท่ีติดเชือ้จะมี
การเจริญเตบิโตไมด่ี ไก่ไขท่ี่ตดิเชือ้จะให้ผลผลิตไข่ลดลง 
การตายของไก่ท่ีติดเชือ้พบได้ตัง้แต่ร้อยละ 0-70 ขึน้อยู่
กับสายพนัธุ์และความรุนแรงของเชือ้ (Fuchs et al., 
2007) อาการทางคลนิิกของโรคกลอ่งเสียงอกัเสบติดต่อ
แบ่งตามความรุนแรงได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ อาการแบบ
รุนแรง (severe epizootic form) และอาการแบบอ่อน 
(mild enzootic form) ไก่ท่ีป่วยด้วยโรคกล่องเสียง
อกัเสบตดิตอ่และแสดงอาการของระบบทางเดินหายใจ
รุนแรง บางครัง้ในขณะท่ีไอหรือจามพบมีเลือดปน
ออกมาด้วย จากรายงานพบวา่ไก่ท่ีป่วยด้วยอาการแบบ
รุนแรงมีอัตราการป่วยร้อยละ 90-100 และอัตราการ
ตายร้อยละ 5-70 (Guy and Bagust, 2003) ไก่ท่ีป่วย
ด้วยโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อและแสดงอาการแบบ
อ่อนจะพบอาการของระบบทางเดนิหายใจ เช่น ไอ จาม 
มีน า้มกู น า้ตา เย่ือตาขาวอกัเสบ และโพรงอากาศใต้ตา
บวม เป็นต้น มีรายงานการศึกษาพบว่าไก่ท่ีได้รับเชือ้
สายพันธุ์ ท่ีมีความรุนแรงต ่าอาจไม่พบอาการป่วยเลย
หรือโพรงอากาศใต้ตาบวมเท่านัน้ หรือพบการจาม 
หายใจมีเสียงครืดคราด (Sellers et al., 2004) จาก
รายงานการเกิดโรคพบว่าไก่ท่ีป่วยด้วยอาการแบบอ่อน
มีอัตราการป่วยเพียงร้อยละ 5 และอัตราการตายเพียง
ร้อยละ 0.1-2 เท่านัน้ (Guy and Bagust, 2003) การ
ติดต่อของไวรัสกล่องเสียงอักเสบติดต่อในไก่สามารถ
เกิดได้จากการแพร่เชือ้จากไก่ป่วย ไก่ท่ีเป็นพาหะ และ
การปนเปือ้นของไวรัสในสิ่งแวดล้อม (Ou and 
Giambrone, 2012) ดังนัน้ไก่ท่ีติดเชือ้แล้วไม่ตายท่ี
กลายเป็นพาหะของโรคจึงเป็นส่วนส าคัญในการแพร่
เชือ้ การควบคมุและป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพจึง
ต้องทราบข้อมลูทางระบาดวทิยาของเชือ้ในพืน้ท่ี  

การศกึษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจทาง
ซีรัมวิทยาต่อโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อในไก่ท่ีเลีย้ง
หลังบ้านของเกษตรกรในพืน้ท่ีอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวดัเชียงรายซึ่งจะท าให้ทราบข้อมลูสถานะของโรค
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ในระดบัท้องถิ่นและใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนควบคมุ
และปอ้งกนัโรคอย่างมีประสทิธิภาพตอ่ไป  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

ซีรัมไก่และพืน้ที่ในการเก็บตัวอย่าง 
สุ่มเจาะเลือดไก่พืน้เมืองท่ีเลีย้งแบบหลงับ้าน 

คละเพศ และมีอายุ 6 สปัดาห์ขึน้ไป ในพืน้ท่ีอ าเภอแม่
ฟา้หลวง จงัหวดัเชียงราย ซึ่งเคยได้รับวคัซีนป้องกันโรค
นิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ แต่ไม่เคยได้รับวคัซีน
ป้องกันโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ จ านวน 102 
ตัวอย่าง ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง
กรกฎาคม พ.ศ.2556 ครอบคลมุพืน้ท่ี 30 หมูบ้่าน ได้แก่ 
บ้านอาขา่ป่ากล้วย (10 ตวัอย่าง) บ้านลิเซ (1 ตวัอย่าง) 
บ้านส่ีหลงั (2 ตวัอย่าง) บ้านจะลอ (4 ตวัอย่าง) บ้านป่า
ซางนาเงิน (4 ตัวอย่าง) บ้านปางหนุนพัฒนา (3 
ตัวอย่าง) บ้านป่ายางอาข่า (4 ตัวอย่าง) บ้านปาง
พระราชทาน (1 ตวัอย่าง) บ้านป่าคา (2 ตวัอย่าง) บ้าน
ห้วยปใูหม่ (3 ตวัอย่าง) บ้านสามคัคีเก่า (1 ตวัอย่าง) 
บ้านป่าซางสุดแดน (2 ตัวอย่าง) บ้านป่ายางมูเซอ (1 
ตวัอย่าง) บ้านขาแหย่งพัฒนา (3 ตัวอย่าง) องค์การ
บริหารสว่นต าบลแม่ฟ้าหลวง (1 ตวัอย่าง) บ้านสามคัคี
ใหม่ (2 ตัวอย่าง) บ้านลาบามูเซอ (2 ตัวอย่าง) บ้าน
มเูซอป่ากล้วย (1 ตัวอย่าง) บ้านพญาไพรเล่ามา (8 
ตวัอย่าง) บ้านปางมะหนั 3 (6 ตวัอย่าง) บ้านแม่ค าน้อย 
(3 ตวัอย่าง) บ้านพญาไพรเล่าจอ (7 ตวัอย่าง)  บ้านขา
แหย่ง (3 ตวัอย่าง) บ้านเมืองสอง (2 ตวัอย่าง) บ้านแสน
เมืองโก (4 ตวัอย่าง)  บ้านเล่าลิ่วไฟป่า (3 ตวัอย่าง) 
บ้านพญาไพลิทู่  (9 ตัวอย่าง) บ้านปางมะหัน1 (3 
ตวัอย่าง) บ้านห้วยอืน้ (3 ตวัอย่าง) และบ้านจะทอ (4 
ตวัอย่าง)  
 

การตรวจหาระดับแอนติบอดี 
แยกซีรัมจากเลือดไก่โดยการน าไปป่ันเหว่ียง 

1,500 g เป็นเวลา 10 นาที แล้วเก็บซีรัมไว้ท่ีอุณหภูมิ -

20 องศาเซลเซียส เพ่ือตรวจหาระดบัแอนตบิอดีต่อไวรัส
กล่องเสียงอักเสบติดต่อ ด้วยวิธี  Enzyme linked 
immunosorbent assay (ELISA) โดยใช้ชุดทดสอบ
ส าเร็จรูป fowl laryngotracheitis (ILT) virus antibody 
test kit (ProFLOK®, Zoetis, USA) ณ บริษัทศนูย์
วิทยาศาสตร์เบทาโกรจ ากัด ตามค าแนะน าของ
บริษัทผู้ผลิต น า ELISA plate ไปอ่านผลด้วยเคร่ือง 
microtitre plate reader (ELx800™, BioTek, USA) 
เพ่ือหาคา่ optical density (OD) น าคา่ OD ท่ีอ่านผลได้
ไปค านวณหาค่า sample to positive ratio (S/P ratio) 
ตามสตูร ดงันี ้

 
S/P= OD of test sample – Mean OD of negative control 
       Mean of positive control – Mean of negative control 

 
ค่า S/P ratio ท่ีได้น ามาค านวณหาระดับ

แอนติบอดี และท าการแบ่งกลุ่มของแอนติบอดีท่ีตรวจ
พบตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตดงันี ้กลุ่ม 0 มีระดบั
แอนติบอดี 0 กลุ่ม 1 มีระดบัแอนติบอดี 1-350 กลุ่ม 2 
มีระดับแอนติบอดี 351-1,500 กลุ่ม 3 มีระดับ
แอนติบอดี 1,501-2,500 กลุ่ม 4 มีระดับแอนติบอดี 
2,501-3,500 กลุ่ม 5 มีระดบัแอนติบอดี 3,501-4,500 
กลุม่ 6 มีระดบัแอนติบอดี 4,501-5,500 กลุ่ม 7 มีระดบั
แอนติบอดี 5,501-6,500 กลุ่ม 8 มีระดับแอนติบอดี 
6,501-7,500 กลุ่ม 9 มีระดบัแอนติบอดี 7,501-8,500 
กลุ่ม 10 มีระดบัแอนติบอดี 8,501-9,500 กลุ่ม 11 มี
ระดับแอนติบอดี 9,501-10,500 กลุ่ม 12 มีระดับ
แอนตบิอดี 10,501-11,500 กลุม่ 13 มีระดบัแอนติบอดี 
11,501-12,500 และกลุ่ม 14 มีระดับแอนติบอดี
มากกวา่ 12,500    

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ระดับแอนติบอดีต่อไวรัสกล่องเสียงอักเสบ

ติดต่อของไก่ท่ีใช้ศึกษาทัง้หมดน ามาหาค่าเฉล่ียและ
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ านวนไก่ท่ีตรวจพบแอนติบอดี
ต่อไวรัสกล่องเสียงอักเสบติดต่อทัง้หมดใช้สถิติเชิง
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พรรณนาในรูปของร้อยละ และจ านวนไก่ท่ีตรวจพบ
แอนตบิอดีตอ่ไวรัสกลอ่งเสียงอกัเสบติดต่อซึ่งแบ่งระดบั
ออกเป็นกลุม่ใช้สถิตเิชิงพรรณนาในรูปของร้อยละ 

 

ผลการศกึษา 
 
ระดับแอนติบอดีต่อไวรัสกล่องเสียงอักเสบ

ติดต่อของไก่ท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีจ้ านวน 102 ตัว 
(Figure 1-4) ระดับแอนติบอดี ท่ีตรวจพบมีค่าเฉล่ีย 
2,118.67±2,656.75 ระดบัแอนติบอดีต ่าสดุท่ีตรวจพบ
คือ 365 และระดับแอนติบอดีสูงสุดท่ีตรวจพบคือ 
18,196 จ านวนไก่ทัง้หมดท่ีตรวจพบแอนติบอดีคือ 91 
ตวั คิดเป็นร้อยละ 89.22 ส่วนจ านวนไก่ท่ีตรวจไม่พบ
แอนติบอดีคือ 11 ตัว คิดเป็นร้อยละ 10.78 เม่ือจัด

ระดับแอนติบอดีท่ีตรวจพบออกเป็นกลุ่ม พบว่าไก่ท่ี
ท าการศกึษามีกลุม่ของแอนตบิอดีดงันี ้ระดบัแอนตบิอดี
กลุ่ม 0 มีจ านวน 11 ตวั ระดับแอนติบอดีกลุ่ม 2 มี
จ านวน 46 ตวั ระดบัแอนติบอดีกลุ่ม 3 มีจ านวน 21 ตวั 
ระดบัแอนตบิอดีกลุม่ 4 มีจ านวน 9 ตวั ระดบัแอนตบิอดี
กลุม่ 5 มีจ านวน 3 ตวั ระดบัแอนตบิอดีกลุม่ 6 มีจ านวน 
3 ตวั ระดบัแอนติบอดีกลุ่ม 7 มีจ านวน 3 ตวั ระดับ
แอนตบิอดีกลุม่ 8 มีจ านวน 2 ตวั ระดบัแอนติบอดีกลุ่ม 
9 มีจ านวน 1 ตวั ระดบัแอนติบอดีกลุ่ม 10 มีจ านวน 1 
ตวั ระดบัแอนติบอดีกลุ่ม 13 มีจ านวน 1 ตวั และระดบั
แอนติบอดีกลุ่ม 14 มีจ านวน 1 ตวั เม่ือคิดเป็นร้อยละ
ของการตรวจพบแอนตบิอดีแต่ละกลุ่มได้ผลดงัแสดงใน
รูปท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 ILT antibody titers of chicken number 1-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 ILT antibody titers of chicken number 25-27 
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Figure 3 ILT antibody titers of chicken number 48-74. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 ILT antibody titers of chicken number 75-102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 5 Group of ILT antibody titers of chicken used in the study. 
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วิจารณ์และสรุป 
 
การส ารวจทางซีรัมวิทยาเป็นวิธีท่ีท าให้ได้

ข้อมูลเก่ียวกับสถานะทางภูมิคุ้มกันของฝูงสัตว์ การ
ตอบสนองของภูมิคุ้มกันหลงัจากการติดเชือ้หรือได้รับ
วัคซีน การตรวจภูมิคุ้ มกันท่ีได้รับจากแม่ และการ
ชันสตูรโรคสตัว์ แล้วน าข้อมลูไปใช้ในการจัดการฟาร์ม 
การจัดโปรแกรมวคัซีน การควบคมุโรค การป้องกันโรค
และการก าจดัโรคออกจากฟาร์ม ในปัจจุบนัได้มีการน า
การตรวจทางซีรัมวิทยามาใช้ในงานด้านระบาดวิทยา
เพ่ือตรวจหาความชุกของแต่ละโรคต่าง ในสัตว์ปีกท่ี
เลีย้งในเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลาย เช่น ความชุกทาง
ซีรัมวิทยาของโรคติดเชือ้ออนิโธแบคทีเรียมไรโนเทร -    
คีอาเลใ่นไก่พอ่-แมพ่นัธุ์ของประเทศปากีสถาน (Naeem 
et al., 2003) การส ารวจทางซีรัมวิทยาของโรคไข้หวดั
สตัว์ปีก นิวคาสเซิล กลุ่มอาการไข่ลด  หลอดลมอักเสบ
ติดต่อ และรีโอไวรัสในฟาร์มเลีย้งไก่ขนาดเล็กของ
ประเทศบงัคลาเทศ (Biswas et al., 2009) และความ
ชกุทางซีรัมวทิยาของโรคไข้หวดัสตัว์ปีกซับไทป์ H7 และ 
H9 ในฟาร์มไก่ของประเทศอียิปต์ (Afifi et al., 2013) 
ส่วนสัตว์ปีกท่ีไม่ได้เลีย้งในระบบฟาร์มก็มีการน าการ
ตรวจทางซีรัมวิทยามาใช้ในการตรวจหาความชุกของ
โรค เช่น การส ารวจทางซีรัมวิทยาต่อโรคติดเชือ้ในไก่
สวยงามของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Wunderwald 
and  Hoop, 2002) ความชุกทางซีรัมวิทยาของโรคติด
เชือ้มยัโคพลาสมา กัลลิเซพติกุม โรคหลอดลมอักเสบ
ติดต่อ และโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อในไก่สวยงาม
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ (De Wit et al., 2004) และ
การส ารวจทางซีรัมวิทยาต่อโรคติดเชือ้ระบบทางเดิน
หายใจในไก่ท่ีเลีย้งเพ่ืองานอดิเรกของประเทศเบลเย่ียม 
(Haesendonck et al., 2014) ในประเทศไทยการ
ส ารวจทางซีรัมวทิยาของโรคตดิเชือ้ในไก่พืน้เมืองหรือใน
ไก่ท่ีเลีย้งหลังบ้านยังมีน้อย รายงานท่ีพบได้แก่ การ
ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล หลอดลมอักเสบ
ติดต่อ และกัมโบโรในไก่พืน้เมืองในจังหวัดขอนแก่น 

(Ratanasethakul et al., 1998) การตรวจทางซีรัมวทิยา
ต่อเชือ้มัยโคพลาสมา กัลลิเซพติกุมในไก่พืน้เมือง
ลูกผสมจังหวัดนครปฐม (Pakpinyo et al., 2007) 
ส าหรับรายงานทางซีรัมวิทยาอย่างเป็นทางการต่อโรค
อ่ืน ในไก่พืน้เมืองหรือไก่ท่ีเลีย้งแบบหลังบ้านในชนบท
ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทย
ยงัไมพ่บรายงานอย่างเป็นทางการ 

การศึกษาครัง้นีพ้บว่าไก่ท่ีเลีย้งแบบหลงับ้าน
ในพืน้ท่ีอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย ซึ่งไม่เคย
ได้รับวคัซีนปอ้งกนัโรคกลอ่งเสียงอักเสบติดต่อตรวจพบ
แอนติบอดีต่อโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อสงูถึงร้อยละ 
89.22 แสดงให้เห็นว่าไก่ท่ีเลีย้งแบบหลังบ้านมีการติด
เ ชื อ้ ไวรัสกล่อง เ สียงอักเสบติดต่อตามธรรมชาต ิ
โดยทั่วไปพบว่าไก่จัดเป็นโฮสต์ตามธรรมชาติของไวรัส
กลอ่งเสียงอกัเสบตดิตอ่ สตัว์ปีกชนิดอ่ืนนัน้มีรายงานว่า
สามารถเพาะแยกไวรัสกล่องเสียงอักเสบติดต่อได้จาก
ท่อลมได้แก่ นกยูง ส่วนนกกระจอก กา นกพิราบ และ
เป็ดมีความทนทานตอ่การตดิเชือ้ไวรัสกลอ่งเสียงอักเสบ
ติดต่อ (Guy and Bagust, 2003) จากการศึกษาครัง้นี ้
บง่ชีว้า่ไก่พืน้เมืองในประเทศไทยมีความสามารถในการ
เป็นโฮสต์ของไวรัสกล่องเสียงอักเสบติดต่อได้ เม่ือ
พิจารณาความสามารถในการเป็นโฮสต์และโอกาสใน
การตดิเชือ้ยงัพบวา่อายุไก่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง 
จากรายงานของ Ana et al. (2016) พบว่าความชุกทาง
ซีรัมวทิยาตอ่โรคกลอ่งเสียงอกัเสบตดิตอ่พบในไก่ไข่และ
ไก่พอ่-แมพ่นัธุ์สงู แตพ่บในไก่เนือ้ต ่า เน่ืองจากไก่ไข่และ
ไก่พอ่-แมพ่นัธุ์มีอายุการเลีย้งนานกว่าไก่เนือ้ ส าหรับไก่
พืน้เมืองอายุการเลีย้งก็นานเช่นเดียวกับไก่ ไข่และไก่
พันธุ์จึงท าให้มีโอกาสติดเชือ้ได้ตามอายุการเลีย้ง ใน
การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ระดบัแอนตบิอดีตอ่โรคกล่องเสียง
อักเสบติดต่อในไก่ของพืน้ท่ีๆ ท าการศึกษามีการ
กระจายมากอาจเกิดจากจ านวนเชือ้ท่ีไก่ได้รับตาม
ธรรมชาติมีระดับแตกต่างกันซึ่งมีรายงานว่าไก่ท่ีได้รับ
ไวรัสกล่องเสียงอักเสบติดต่อจ านวน102.1, 103.1 หรือ 
104.1 50% embryo infective dose (EID50) ตรวจพบ
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ระดบัแอนติบอดีแตกต่างกัน (Sander and Thayer, 
1997) นอกจากนีย้ังอาจเกิดจากระยะเวลาการติดเชือ้
ในไก่แต่ละตัวแตกต่างกัน (Taha et al., 2016) 
เน่ืองจากเป็นไก่ท่ีเลีย้งแบบหลังบ้านไม่ได้อยู่เป็นฝูง
เดียวกันดังนัน้การติดเชือ้จะมีลักษณะไม่ได้ติดทัง้ฝูง
พร้อมกนัจึงท าให้การตอบสนองของภูมิคุ้มกันเกิดขึน้ไม่
เท่ากัน ปัญหาท่ีควรให้ความส าคัญต่อมาจากผล
การศึกษาครัง้นีค้ือธรรมชาติของการติดเชือ้ของไวรัส
กล่องเสียงอักเสบติดต่อเม่ือเข้าสู่ร่างกายแล้วสามารถ
ตดิเชือ้แอบแฝงอยู่ในร่างกายได้เป็นระยะเวลานาน ไก่ท่ี
ติดเชือ้และหายป่วยแล้วจะกลายเป็นพาหะ ดงันัน้การ
น าไก่ท่ีเคยป่วยแล้วเข้ามาในฝูงไก่ปกติหรือน าไก่ปกติ
เข้ามาเลีย้งรวมกับไก่ท่ีเคยป่วยอาจจะมีการเกิดโรค
ภายในฝงูได้เน่ืองจากมีการแพร่เชือ้จากไก่ท่ีเป็นพาหะสู่
ไก่ตวัอ่ืน (Fuchs et al., 2007) ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการ
แพร่ก ระจายขอ ง เ ชื อ้ พบว่ าระบบการ เ ลี ย้ ง ไก่ มี
ความส าคัญต่อการแพร่กระจายของเชือ้อย่างมาก
เพราะไก่พืน้เมืองไม่มีระบบการป้องกันทางชีวภาพท่ีดี
ไก่จึงมีโอกาสในการตดิเชือ้ได้ง่ายและมีการแพร่กระจาย
ของเชือ้ได้เร็ว  

การศึกษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าไก่ท่ีเลีย้งแบบ
หลังบ้านในเขตอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายมี
ความชุกทางซีรัมวิทยาต่อโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ
ในระดับสูง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าไก่มีการติดเชือ้ตาม
ธรรมชาตแิละอาจเป็นพาหะของโรคท่ีส่งผ่านเชือ้ไปสู่ไก่
ท่ีเลีย้งในระดับฟาร์มได้ในอนาคต ดังนัน้การศึกษา
ต่อไปควรท าการเพาะแยกเชือ้เพ่ือยืนยันการติดเชือ้
พร้อมทัง้ศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัส
กล่องเสียงอักเสบติดต่อเพ่ือประโยชน์ในการควบคุม
และปอ้งกนัโรคอย่างมีประสทิธิภาพในอนาคต 
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