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รายงานการศึกษาเบ้ืองต้น: การใช้ Vero Cell  
ในการเพาะแยกเช้ือ Newcastle disease virus (NDV) 

Preliminary Report: Using Vero Cell Line  
for Newcastle Disease Virus (NDV) Isolation 
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บทคัดย่อ 
ทําการศึกษาเบ้ืองต้นในการเพาะแยกเช้ือไวรัสนิวคาสเซิล (Newcastle disease virus or NDV 

isolation) จากตัวอย่างสัตว์ป่วยโดยการใช้เซลล์ Vero เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้พิสูจน์เช้ือไวรัส (viral 
identification) จากตัวอย่างท่ีสงสัยว่าติดเช้ือไวรัส NDV ซ่ึงส่งมายังห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยเปรียบเทียบกับวิธี การฉีด
ไวรัสเข้าไข่ไก่ฟักท่ีทําให้เกิดการตายของตัวอ่อน และการใช้เซลล์ปฐมภูมิจากตัวอ่อนของไข่ฟัก (chicken embryo 
fibroblast; CEF) ท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ (cytophathic effect) ทําการวัดความเข้มข้นของไวรัสท้ัง
สองวิธีซ่ึงได้ไวรัสท่ีมีความเข้มข้นสูงเท่ากันคือ 128 HA unit ในขณะท่ี Vero Cell ไวรัสทําให้เซลล์เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์เช่นกันโดยเซลล์มีลักษณะหดตัวกลม สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน แสดงว่าสามารถ
นํามาใช้ในการเพาะแยกเช้ือไวรัสเพ่ือใช้พิสูจน์การเป็นสาเหตุของโรคได้ และเม่ือนํามาตรวจความเข้มข้นของเช้ือได้
ค่า 10 3.5TCID50/ml และ 8 HA unit เม่ือนําเช้ือไวรัส กลับไปเพาะเลี้ยงในเซลล์ปฐมภูมิจากตัวอ่อนไข่ฟักอีกครั้ง 
พบว่ามีระดับความเข้มข้นของไวรัสเพ่ิมข้ึนเป็น 10 8.75TCID50/ml ซ่ึงเป็นการแสดงถึงการเป็นเซลล์เจ้าบ้านท่ี
เหมาะสมของเซลล์จากตัวอ่อนไข่ฟักเพ่ือใช้ในการเพาะแยกเช้ือไวรัสและเพ่ือพิสูจน์เช้ือชนิดน้ีได้ ดังน้ัน Vero cell 
เซลล์จึงเป็นเซลล์ทางเลือกหน่ึง ท่ีสามารถนํามาใช้ทดแทนการใช้เซลล์ปฐมภูมิท่ีมีอายุใช้งานจํากัดและการเตรียม
เซลล์ท่ียุ่งยากซับซ้อนกว่า เพ่ือความสะดวกสําหรับงานพิสูจน์เช้ือไวรัสในห้องปฏิบัติการ 
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ABSTRACT 
The preliminary study was isolation of Newcastle disease virus (NDV) using Vero Cell line 

from infected chickens. The aim of this study is for viral identification. The specimens of NDV 
were brought to Virus Laboratory, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, 
Kamphaengsaen, Nakornprathom, Thailand. The comparison of virus isolation was performed 
using Vero Cell line, primary cell culture as Chicken Embryo Fibroblast (CEF) and chicken 
embryonated egg which can cause embryonic death. Virus concentration was determined. Both 
of the inoculated CEF and inoculated embryonated egg yielded 128 HA unit while Vero Cell line 
as host for NDV isolation and CEF showed the cell differentiation and Cytophathic effect (CPE) of 
the obvious rounded up cells which indicated the virus isolation and identification for causative 
agent detection. The virus concentration from infected Vero Cell line was 10 3.5TCID50/ml and 8 
HA unit. The virus yield was then used to inoculate the primary cell culture CEF and the viral 
concentration was increasing to 10 8.75TCID50 /ml. This is the evident of being host of choice of 
the primary cell culture as embryonated egg for NDV isolation. However Vero Cell line could be 
the alternate host of choice in substitution to using the primary cell culture which has the limit 
of life span and more complicated preparation for the advantage of viral identification purpose 
of routine application. 
 
คําสําคัญ: โรคนิวคาสเซิล  การเพาะแยกเช้ือไวรัส  Vero cell 
Keywords: Newcastle disease virus, Virus isolation, Vero cell 
 

บทนํา 
โรคนิวคลาสเซิล (Newcastle disease) มี

สาเหตุจากเช้ือไวรัสในสกุลพารามิกโซไวรัสซีโรไทป์ 1 
(Newcastle disease virus; NDV) เป็นโรคท่ีแพร่
ระบาดไปท่ัวโลก ก่อความเสียหายต่อสัตว์ปีกและนก
หลายชนิด (Alexander, 2003) การวินิจฉัยเป็นไปตาม
วิธีการขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ 
(OIE Manual) คือวิธีการแยกเช้ือไวรัสในเซลล์
เพาะเลี้ยง chicken embryo fibroblasts (CEF) และ
การฉีดตัวอย่างท่ีสงสัยการติดเ ช้ือเข้าไปในไข่ฟัก 
(inoculation embryonated chicken eggs) 

(Alexander, 1989; Krzysztof et al., 2006) ซ่ึง
ในทางปฏิบัติน้ันการเตรียมเซลล์เพาะเลี้ยง CEF เป็น
วิธีการเตรียมท่ีมีข้ันตอนท่ียุ่งยากและต้องอาศัยความ
ชํานาญสูง เน่ืองจากอาจเกิดการปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรีย
ชนิดต่าง ๆ ได้ง่าย รวมท้ังการฉีดเช้ือไวรัสเข้าสู่ไข่ฟัก
โดยตรงก็เป็นวิธีท่ีต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก 
อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานการนําเซลล์เพาะเลี้ยง (cell 
line) มาใช้เลี้ยง NDV สายพันธ์ุท่ีก่อความรุนแรง คือ 
Texus GB และในการทดสอบปฏิกิริยาลบล้างฤทธ์ิยัง
ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงหลายชนิด เช่น swine testicular 
(ST), human rectal tumor (HRT 18), fetal 
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rhesus monkey kidney (MA104), bovine 
turbinate (BT), quail tracheal (QT35) (Reynolds 
et al., 1999) ยังมีรายงานการใช้เซลล์ baby 
hamster kidney cell line (BHK )(Slosar et al., 
1989) และการใช้ Bovine kidney cell (MDBK) 
(นรินทร์ และคณะ, 2000) ยังมีรายงานการนําเซลล์
เพาะเลี้ยงชนิด African green monkey kidney cell 
line (VERO) มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมจํานวนเช้ือ NDV 
จํานวน 5 passage และได้ไวรัสท่ีมีความเข้มข้นท่ี 10 
3.9TCID50 /ml และทดสอบปฏิกิริยาลบล้างฤทธ์ิโดย
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ได้อย่างชัดเจน แต่
ได้เช้ือไวรัสท่ีมีความเข้มข้นต่ํา (Ahamed et al., 
2004) การใช้ Vero cell เป็นเซลล์เจ้าบ้านในการเพ่ิม
ปริมาณเช้ือเพ่ือผลิตวัคซีนท่ีสําคัญ เช่น influenza A, 
B (Govorkova et al.,1996; Kistner et al., 1998) 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึง
ความเหมาะสมในการใช้ Vero cell เป็นเซลล์ทางเลือก
ในการเพาะแยกเช้ือไวรัส และพิสูจน์เช้ือไวรัส (viral 
Identification) จากตัวอย่าง ไวรัสโรคนิวคาสเซิลจาก
สัตว์ป่วยโดยตรง (clinical case) สําหรับการ
ปฏิบัติงานพิสูจน์เช้ือไวรัสในห้องปฏิบัติการ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การเตรียมตัวอย่าง 

เก็บตัวอย่าง ปอด ต่อมนํ้าเหลือง ของไก่ป่วย
ท่ีมีการระบาดในฟาร์มเขตจังหวัดนครปฐม ส่งมาเพาะ
แยกเช้ือภายในห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา หน่วยงาน
ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยการตัดช้ินส่วนตัวอย่างรวมกันในโกร่ง
บดท่ีเย็นจัด (แช่ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส) เติม
อาหารเลี้ยงเซลล์ 5 มิลลิลิตร บดตัวอย่างให้เป็นเน้ือ
เดียวกัน แล้วนํามาป่ันท่ี 10,000 rpm ภายใต้อุณหภูมิ 

4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เก็บส่วนใสไปกรอง
ด้วย syringe filter 0.45 µm นําส่วนท่ีได้จากการ
กรองมาเป็น inoculums 
การเลี้ยงเซลล์ Vero 

เลี้ยงไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด Vero cells 
ท่ีเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด Iscove’s Modified 
Dulbecco’s Medium (IMDM) (Hyclone®) ท่ีมี 4 
mM L-glutamine และ 25 mM herpes เติม 2 mM 
NaHCO3 ทําให้ปราศจากเช้ือโดยการกรองด้วยแผ่น
กรองขนาด 0.22 µm แล้วเติม 500 µg /ml ของ 
เพนนิซิลิน G, 500 µg/ml สเตรปโตมัยซิน, 2.5 
µg/ml ของ amphotericin B และ 10% FBS 
(Hyclone®) เลี้ยงใน flask ขนาด 25 cm2 ในตู้บ่ม
เช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ท่ี 5% CO2 จนเซลล์
เจริญได้เต็มพ้ืนผิว ล้างและ subculture โดยวิธีดูดนํ้า
เลี้ยงเซลล์ออก ล้างด้วย PBS 1 ครั้ง และย่อยเซลล์ด้วย 
trypsin 0.5% เป็นเวลา 3 นาที นําเซลล์ไปป่ันล้างท่ี 
1500 rpm นาน 5 นาที นับเซลล์โดยใช้ 
hemacytometer ปรับจํานวนให้ได้ 5×105 cells/ml 
นําไปเลี้ยงต่ออีก 2 วัน สังเกตเซลล์ภายใต้กล้อง 
inverted microscope พบว่าเซลล์เจริญเต็มพ้ืนผิว
และเรียงตัวเป็นรูปกระสวย 
การเลี้ยงเซลล์จากตัวอ่อนไข่ฟัก (chicken embryo 
Fibroblast; CEF) 

การเตรียมเซลล์ปฐมภูมิ (primary cell) จาก
ไข่ฟักอายุ 9-10 วัน โดยวิธีการปลอดเช้ือโดยใช้ 
alcohol 75 % หรือ povidone scrub solution เช็ด
เปลือกไข่ ให้กะเทาะเปลือกไข่ บริเวณ air space ใช้ 
forceps คีบตัวอ่อน (embryo) วางลงใน petridish 
ตัด หัว ขา และแยกอวัยวะภายในออกจากตัว 
embryo ด้วย forceps และกรรไกร ล้างส่วนท่ีเหลือ
ด้วย PBS 3 ครั้ง ใช้กรรไกรตัด embryo ท้ังหมดให้
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ละเอียด ย่อยเซลล์ด้วย 0.1% Trypsin-versine 
solution ให้ท่วมเซลล์ ป่ันกวนด้วย magnetic 
stirring bar เป็นเวลา 5-10 นาที กรองเซลล์ผ่านผ้า
ก๊อซ 4 ช้ัน เติม growth medium ให้ท่วม เตรียม 1% 
cell suspension ใน growth medium แล้วตรวจนับ
จํานวนเซลล์ด้วยวิธี Tryphan blue exclusion 
method โดยใช้ hemacytometer ปรับปริมาตรให้ได้ 
2×104 cells/ml นําเซลล์ท่ีได้ไปเพาะเลี้ยงในภาชนะ 
(flask) นําไปใส่ใน CO2 incubator ท่ี 37 องศา
เซลเซียส ประมาณ 1-2 วันเซลล์โตเต็มพ้ืนผิว นําไป
เพาะแยกเช้ือไวรัสได้ 
การเพาะแยกเชื้อไวรัสใน Vero cell 

นําอาหารเลี้ยงเช้ือเดิมออกจาก flask เลี้ยง
เซลล์ Vero และ CEF ขนาด 25 cm2 และล้างด้วย 
PBS 1 ครั้ง จากน้ันเติมเช้ือจากตัวอย่าง 100 µl เอียง 
flask ไปมาให้ท่ัวพ้ืนผิว และเก็บในตู้บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียสท่ี 5% CO2 นาน 1 ช่ัวโมง จากน้ัน
เติมอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดเดิม IMDM ท่ีมี 1% FBS 
(Hyclone®) และ เลี้ยงต่อไปในตู้บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียสท่ี 5% CO2 สังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
เซลล์ ทําการเก็บเซลล์เม่ือเกิด CPE 80% ไปตรวจหา
เช้ือไวรัสโดยวิธี HA-HI 
การเพาะแยกเชื้อไวรัสในเซลล์ตัวอ่อนของไข่ฟัก 
(chicken Embryo Fibroblast) 

นําอาหารเลี้ยงเช้ือเดิมออกจาก flask เลี้ยง
เซลล์ ตัวอ่อนของไข่ฟักขนาด 25 cm2 และล้างด้วย 
PBS 1 ครั้ง จากน้ันเติมเช้ือจากตัวอย่าง 100 µl เอียง 
flask ไปมาให้ท่ัวพ้ืนผิว และเก็บในตู้บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียสท่ี 5% CO2 นาน 1 ช่ัวโมง จากน้ัน
เติมอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดเดิม IMDM ท่ีมี 1% FBS 
(Hyclone®) และ เลี้ยงต่อไปในตู้บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียสท่ี 5% CO2 สังเกตการเปลี่ยนแปลงของ

เซลล์ ทําการเก็บเซลล์เม่ือเกิด CPE 80% ไปตรวจหา
เช้ือไวรัสโดยวิธี HA-HI 
การฉีดเชื้อไวรัสในไข่ฟัก 

ใช้ไข่ฟักท่ีปลอดเช้ืออายุ 9-11 วัน ส่องตรวจ
ไข่ไก่ฟัก ทําเครื่องหมายเหนือขอบเขต air cell 
เล็กน้อยเช็ดฆ่าเช้ือเปลือกไข่ด้วยสารละลายทิงเจอร์
ไอโอดีน หรือ แอลกอฮอล์ เจาะเปลือกไข่ และแทงเข็ม 
tuberculin syringe ท่ีมีเช้ือจากตัวอย่างเช้ือไวรัสจาน
วน 0.2 มิลลิลิตร แทงจนมิดปลายเข็ม ดึงกระบอกฉีด
ยากลับเพ่ือยืนยันการเข้าตําแหน่ง allantoic sac ค่อย 
ๆ ปล่อยเช้ือเข้าไปในฟองไข่ แล้วเช็ดเปลือกไข่ตรงรูเปิด
ด้วยสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน หรือ แอลกอฮอล์อีก
ครั้งหน่ึง ปิดช่องด้วยข้ีผึ้งท่ีอุ่นให้ละลาย นําเข้าตู้ฟักไข่ 
3-5 วัน จึงนําไข่มาเจาะนํ้าไข่ในช่องเปิดเดียวกันอีกครั้ง
หน่ึง เพ่ือนําไปตรวจพิสูจน์เช้ือไวรัสโดยวิธี HA-HI 
การพิสูจน์เชื้อไวรัส โดยวิธี HA/HI 

ก า ร พิ สู จ น์ เ ช้ื อ ไ ว รั ส  โ ด ย วิ ธี 
hemagglutination test นําไวรัส 50 µl หยดลงบน 
pertridish เปรียบเทียบกับ PBS ท่ีใช้เป็น negative 
control 50 µl เติม 5 % RBC 50 µl ท้ัง 2 ตัวอย่าง 
โดยใช้ปลาย tip เกลี่ยผสมให้ท่ัวทีละตัวอย่าง เปลี่ยน 
tip ทุกครั้งท้ิงไว้ประมาณ 15 นาทีจึงสังเกตการ
ตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง เม่ือได้ตัวอย่างสงสัยติด
เช้ือไวรัสแล้ว จึงนําไปทดสอบกับแอนติบอดีต่อ 
Newcastle disease virus, Avian influenza virus, 
adenovirus, infecttious bronchitis virus และ 
mycoplasma โดยวิธี hemagglutination inhibition 
test (HI) วิธีการ ผสมตัวอย่างท่ีสงสัยติดเช้ือ NDV 50 
µl กับ anti-serum ตัวอย่างละ 50 µl เปรียบเทียบ
กับ PBS ท่ีใช้เป็น negative control 50 µl ท้ิงไว้ 1 
ช่ัวโมงเติม 5% RBC 50 µl ท้ัง 2 ตัวอย่าง โดยใช้ปลาย 
tip เกลี่ยผสมให้ท่ัวทีละตัวอย่าง เปลี่ยน tip ทุกครั้งท้ิง
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ไว้ประมาณ 15 นาที สังเกตการตกตะกอนเม็ดเลือด
แดง 
การตรวจหาความเข้มข้นของไวรัส 

การตรวจหาความเข้มข้นของไวรัสโดยวิธี
ตกตะกอนเม็ดเลือดแดงของไก่ โดยวิธี HA-test 
วิธีการทํา serial 2-fold dilution ครั้งละ 50 µ
สารละลายไวรัส จํานวน 12 dilution เติมสารละลาย
1% RBC 50 µl ทุก dilution ท้ิงไว้ 15 นาที สังเกต
การตกตะกอน และอ่านผล 

การหาความเข้มข้นของไวรัสทําโดยวิ ธี
TCID50 โดยใช้สารละลายไวรัส 100 µl ผสมกับ
สารเจือจาง (Iscove’s Modified Dulbecco’s 
Medium (IMDM) (Hyclone®) ท่ีมี 
L-glutamine และ 25 mM herpes เติม 2 mM 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

รูปท่ี 1 เซลล์ Vero (a) ปกติ (b) หลังได้รับเช้ือไวรัส 
48 ช่ัวโมง (c) หลังได้รับเช้ือไวรัส NDV ท่ีเวลา 

a 

c 

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 4 1181 

สังเกตการตกตะกอนเม็ดเลือด

การตรวจหาความเข้มข้นของไวรัสโดยวิธี
test โดย

l ของ
เติมสารละลาย 

สังเกต

การหาความเข้มข้นของไวรัสทําโดยวิ ธี 
ผสมกับ 

(Iscove’s Modified Dulbecco’s 
4mM  

2 mM 

NaHCO3 ทําให้ปราศจากเช้ือโดยการกรองด้วยแผ่น
กรองขนาด 0.45 µm แล้วเติม 100 µg/ml ของ 
เพนนิซิลิน G, 500 µg/ml สเตรปโตมัยซิน, 2.5 
µg/ml ของ amphotericin B และ 1% FBS 
(Hyclone®)) จํานวน 900 µl ผสมให้เข้ากันดี โดยใช้ 
vortex mixer ถ่ายส่วนผสมต่อโดยนําสารละลายไวรัส 
มาทํา serial 10-fold dilution จํานวน 12 dilution 
นําแต่ละ dilution ถ่ายลงในเซลล์ Vero ท่ีเลี้ยงไว้ใน 
96 well plate หลุมละ 100 µl dilution ละ 8 หลุม
จนครบ 12 dilution จึงนําเข้า ตู้บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียสท่ี 5% CO2 3 วัน สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ อ่านผลในแต่ละ dilution และ
คํานวณ โดยวิธี Reed and Meunh 

   
 

   

หลังได้รับเช้ือไวรัส NDV ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง (c) หลังได้รับเช้ือไวรัส NDV ท่ีเวลา 
ท่ีเวลา 72 ช่ัวโมง 

b 

d 
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รูปท่ี 2 เซลล์ CEF (a) ปกติ (b) หลังได้รับเช้ือไวรัส NDV 
ช่ัวโมง (c) หลังได้รับเช้ือไวรัส NDV ท่ีเวลา 72 

 

จากการเพาะแยกเช้ือไวรัส NDV จากสัตว์
ป่วยด้วยเซลล์ Vero และเซลล์ตัวอ่อนของไข่ฟัก พบว่า
เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลง (cytopathic effect) ได้
ตั้งแต่ passage ท่ี 1 (รูปท่ี 1b-d และ 2b-d) ท่ีเห็นได้
ชัดเจนคือมี ลักษณะการหดตัวกลม (round up and 
slough off) และหลุดจากพ้ืนผิวภาชนะ ภายใน
ระยะเวลา 72 ช่ัวโมง (รูปท่ี 1d และ 2d) เปรียบเทียบ
กับเซลล์ปกติท่ีไม่ได้รับเช้ือไวรัสท่ียังคงมีลักษณะเจริญ
แน่น ยึดเกาะกับพ้ืนผิวภาชนะ(รูปท่ี 1a และ 2a) และ
ผลจากการพิสูจน์ด้วยการนําไวรัสมาตกตะกอนเม็ด
เลือดแดงไก่ (HA/HI) พบว่า ให้ผลบวก และเม่ือนําไป
ทดสอบกับ anti-serum Newcastle disease virus, 
Avian influenza virus, Adenovirus, infectious 
bronchitis virus และ mycoplasma พบว่า anti

a 

c 
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NDV ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง (c) หลังได้รับเช้ือไวรัส NDV ท่ีเวลา 48 
72 ช่ัวโมง 

จากสัตว์
พบว่า 

ได้
ท่ีเห็นได้

round up and 
ภายใน

เปรียบเทียบ
ท่ียังคงมีลักษณะเจริญ

และ
ผลจากการพิสูจน์ด้วยการนําไวรัสมาตกตะกอนเม็ด

และเม่ือนําไป
serum Newcastle disease virus, 

nfectious 
anti-

serum ต่อ Newcastle disease virus ไม่ตกตะกอน 
ส่วน anti-serum ต่อ avian influenza virus, 
adenovirus, infectious bronchitis virus และ 
Mycoplasma เกิดการตกตะกอน ต่อมานําไวรัสท่ีได้
จากการเพาะแยกในเซลล์ Vero ไป ตรวจวัดความ
เข้มข้นของไวรัสโดยวิธี hemagglutination test ได้ 8 
HA unit และ10.3.6TCID50/ml ซ่ึงใกล้เคียงกับวิธีการ
ของ Ahamed et al. (2004) ซ่ึงนํา Vero cell มา
ปรับใช้กับ NDV ให้ปริมาณเช้ือไวรัสความเข้มข้น 10 

3.6TCID50/ml และเม่ือนําเช้ือไวรัสกลับไป inoculate 
เซลล์ปฐมภูมิจากตัวอ่อนของไข่ฟักอีกครั้ง (CEF) ยัง
สามารถให้ปริมาณไวรัสท่ีสูงข้ึน 10 8.75TCID50/ml 
อย่างไรก็ตาม Vero cell มีประโยชน์สําหรับการใช้เพ่ือ
เพาะแยกไวรัส NDV จากสัตว์ป่วยได้ เน่ืองจากเป็น

b 

d 
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เซลล์ พ้ืนฐานท่ีห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่มีไว้ใช้งาน
ประจํา สะดวกในการปฏิบัติงาน ลดข้ันตอนท่ียุ่งยากใน
การเตรียมเซลล์ปฐมภูมิจากตัวอ่อนของไข่ฟักท่ีมีอายุ
การใช้งานน้อย ซ่ึงจากผลการทดลองเบ้ืองต้นน้ี Vero 
cell จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการเลือกใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการเพาะแยกเช้ือไวรัส NDV แต่ไม่เหมาะ
สําหรับการเพ่ิมปริมาณไวรัส ถึงแม้ว่า จะให้ความ
เข้มข้นของไวรัสในปริมาณท่ีต่ําเม่ือเทียบกับ CEF หรือ 
การฉีดเช้ือเข้าไข่ฟักก็ตาม เน่ืองจากตลอดปี 2554 มี
ตัวอย่างท่ีส่งตรวจหาไวรัสท่ีเป็นสาเหตุของโรคนิวคาส
เซิลเพียง 5 ตัวอย่างเท่าน้ัน และ 3 ตัวอย่างให้ผลบวก
ต่อนิวคาสเซิล อีก 2 ตัวอย่างให้ผลลบ ในระยะยาวควร
มีการศึกษาเพ่ิมเติมและใช้ตัวอย่างท่ีมากกว่าน้ีในการ
วิเคราะห์ข้อมูลถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้เซลล์
ดังกล่าว 
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