Technical Update
การควบคุมโรคติดเชื้ อมัยโคพลาสม่า
กัลลิเซปติคุม (Mycoplasma gallisepticum; MG) ในไก่ไข่
การควบคุมโรคติดเชื้อมัยโคพลาสมา กัลลิเซปติคุม
(Mycoplasma gallisepticum; MG) ในไกไข

เชื้อมัยโคพลาสมาคือเชื้อจุลชีพกอโรคที่มีขนาดเล็กและมีความสามารถใน
การกอโรคในสัตวไดหลายชนิดขึ้นอยูสปชี่ของเชื้อมัยโคพลาสมาเอง สําหรับ
โรคติดเชื้อมัยโคพลาสมา กัลลิเซปติคุม หรือโรค MG จะเปนโรคติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจที่สําคัญที่สามารถกอปญหาและสรางความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจในธุรกิจไกไขทวั่ โลก แตสาํ หรับโรคติดเชือ้ มัยโคพลาสมาสายพันธุอ นื่ ๆ
และโรคติดเชื้อมัยโคพลาสมา ซิโนวิอี (Mycoplasma synoviae; MS) นั้นจะ
มีความรุนแรงในการกอโรคนอยกวา สามารถสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ไดนอยกวา โรคติดเชื้อ MG สามารถกอปญหาระบบทางเดินหายใจไดอยาง
รุนแรงในสัตวปกหลายชนิด ทั้งในไก (Chicken) ในไกงวง (Turkey) ในนก
กระจิบ (House ﬁnch) และในนกปาหลายชนิด (Wild bird)
ซึ่งนอกจากเชื้อ MG จะเกิดการแพรกระจายภายในฝูงไกผานการปนเปอน
ไปตามวัสดุอุปกรณตางๆภายในโรงเรือนหรือภายในฟารมแลว เชื้อ MG ยัง
สามารถแพรกระจายไปทางอากาศในระยะสั้นๆไดและยังสามารถติดตอจาก
แมไกไปยังลูกไกไดอกี โดยติดตอผานไปทางไขฟก ไดอกี ดวย ฝูงไกพอ แมพนั ธุท มี่ ี
ความเกี่ยวของกับธุรกิจอุตสาหกรรมสัตวปกทั่วโลกเริ่มใหความสําคัญกับโรค
ติดเชื้อ MG มากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งก็หมายความรวมถึงมีความตระหนักมาก
ขึ้นในบทบาทหนาที่ในการการควบคุมโรคและการปองกันการแพรกระจายของ
เชื้อ MG ดวย ดังตัวอยางธุรกิจอุตสาหกรรมสัตวปกในสหรัฐอเมริกาที่หนวย
งานภาครัฐอยางกระทรวงเกษตรฯ (USDA) มองเห็นความสําคัญและกําหนด
แผนการพัฒนาธุรกิจสัตวปกแหงชาติ (NPIP) อยางเปนทางการเพื่อสรางมาตร
การควบคุมโรคติดเชื้อมัยโคพลาสมา ฝูงไกพอแมพันธุทั้งหลายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็จะมีโอกาสสูงมากสําหรับการควบคุมโรคและกําจัดเชื้อ MG
ออกไปจากระบบการเลี้ยงสัตวปกในประเทศ บริษัทผูผลิตสายพันธุไกไขเองก็
จะตองคํานึงอยูเสมอเชนกันวาจะตองผลิตฝูงพอแมพันธุไกไขที่ปลอดโรคติด
เชื้อ MG และ MS เพื่อที่จะไดสงตอผลดีไปสูบริษัทผูเลี้ยงพอแมพันธุไกไขใหมี
ความสามารถในการผลิตลูกไกไขทมี่ คี ณ
ุ ภาพดี ปราศจากโรคติดเชือ้ มัยโคพลาสมา
และสามารถผลิตไขออกมาสูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ แตในสถานการณ
จริงนัน้ การทีฟ่ ารมไกไขจะรักษาไวซงึ่ สถานะปลอดโรคมัยโคพลาสมาถือวาเปน
สิ่งที่ยากและทาทายอยางมากเนื่องจากฟารมไกไขสวนใหญจะประกอบไปดวย
ไกไขหลายฝูงและหลายอายุ เชื้อมัยโคพลาสมาทั้งเชื้อMG และ MS ก็จะเกิด
การแพรกระจายจากไกฝงู เกาไปยังไกฝงู ใหมไดเสมอและเกิดการติดเชือ้ วนเวียน
อยูภ ายในฟารมไดตลอดเวลา ดังนัน้ ฟารมไกไขหลายแหงจึงตองตัดสินใจเลือก
ที่จะอยูกับโรคติดเชื้อมัยโคพลาสมาใหไดโดยอาศัยการทําวัคซีนและการใชยา
ปฏิชีวนะในการควบคุมโรคติดเชื้อมัยโคพลาสมา

ผลกระทบของโรคติดเชื้อ MG ในไกไข

โรค MG คือโรคติดเชื้อที่สรางความเสียหายในระบบทางเดินหายใจโดยตรง
แตในฝูงไกไขก็ยังจะพบกระทบทางออมจากโรค MG ไดดวยทั้งปญหาอัตราการ
ตายสูงขึ้นและอัตราการผลิตไขลดลง โดยเฉพาะในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย
แทรกซอนอืน่ ๆรวมดวยก็จะยิง่ เจอปญหารุนแรงมากขึน้ สําหรับโรคติดเชือ้ ไวรัส
และแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจหลายโรคนัน้ ก็จะมีรอยโรคและอาการปวย
ใกลเคียงกัน ซึง่ ก็ยงั สามารถเกิดการติดเชือ้ พรอมๆกันหลายโรคไดอกี ดวย ดังนัน้
นอกจากการหาแนวทางควบคุมปองกันโรคติดเชือ้ แตละโรคอยางมีประสิทธิภาพแลว
การวินจิ ฉัยทีถ่ กู ตองแมนยําและการวิเคราะหหาสาเหตุทแี่ ทจริงของปญหาใหได
จึงกลายเปนมาตรการทีส่ าํ คัญสําหรับรับมือกับปญหาโรคติดเชือ้ ในระบบทางเดิน
หายใจที่พบเจอในอุตสาหกรรมการผลิตไขในปจจุบันเพื่อใหสามารถวางมาตร
การควบคุมและโปรแกรมวัคซีนไดอยางเหมาะสม
การวินิจฉัยโรค MG ที่มีประสิทธิภาพจึงตองอาศัยการสํารวจอาการปวย
ของไกในฟารมและการสังเกตลักษณะของรอยโรคในไกทปี่ ว ยรวมกับผลการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการทั้งผลทางซีรั่มวิทยาและผลการเพาะเชื้อ วิธีการตรวจทาง
ซีร่ัมวิทยาทั้ง RPA, HI และ ELISA จะสามารถตรวจวัดระดับของแอนติบอดี
ตอเชื้อ MG ดวยไดไมวาแอนติบอดีนั้นจะเกิดจากการทําวัคซีนหรือการติดเชื้อ
กอโรคในพื้นที่ ในขณะที่วิธีการเพาะเชื้อจะเปนวิธีการตรวจหาตัวเชื้อ MG ที่มี
ชีวิตและวิธีการตรวจ PCR ก็จะใชสําหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ
MG ในตัวอยางทีส่ งสัย

รูปภาพแสดงผลการตรวจทางซีรั่มวิทยาของโรค MG
ดวยวิธี Rapid plate agglutination test (RPA)

Technical Update – MG CONTROL IN COMMERCIAL LAYERS
รูปภาพแสดงประสิทธิภาพของการผลิตไขในฝูงไกไขปกติและ
ฝูงไกไขที่ติดเชื้อ MG
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อาการโดยทั่วไปของฝูงไกไขที่มีปญหาโรค MG มักจะแสดงอาการไขลดได
10-15% โดยในชวงที่ผลผลิตไขกําลังมีปญหานี้ก็อาจจะพบปญหาเปลือกไขมี
คุณภาพแยลงไดเชนกัน และปญหาไขลดนี้ก็อาจจะตองใชเวลาประมาณ 4-6
สัปดาหกวาที่อัตราการไขจะกลับขึ้นมาได แตแมวาอัตราการไขจะกลับขึ้นมาแลว
มันก็จะยังคงอยูใ นระดับทีน่ อ ยกวาฝูงปกติทไี่ มเคยปวยดวยโรค MG อยูด ี โรค MG
อาจจะสงผลตอคุณภาพเปลือกไขที่แยลงแตอาการนี้จะไมสอดคลองกับการติด
เชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เชน IB หรือ ND
อัตราการสูญเสียจะสูงขึน้ จากอาการทางระบบทางเดินหายใจ ซึง่ จะพบหลอดลม
อักเสบและมีสิ่งคัดหลั่งหรือเมือกในหลอดลม แตสิ่งคัดหลั่งเหลานี้จะไมแข็งตัว
เปนกอนหนองอุดหลอดลมเหมือนโรค ILT หรือฝดาษชนิดเปยก รอยโรคที่พบอีก
สวนคือถุงลมอักเสบแบบเรือ้ รังและมีกอ นหนองโดยจะพบมากบริเวณถุงลมสวนบน
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เยื่อหุมหัวใจมีลักษณะขุนและเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอน

กอนหนอง (Cheesy core) ในถุงลมจากการติดเชื้อ MG รวมกับ
เชื้อแบคทีเรียอื่นๆ

ถุงลมสวนหนาเกิดการอักเสบจากการติดเชื้อ MG

กอนเมือกขนในทอลม จากการติดเชื้อ MG รวมกับเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ
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การรักษาโรคติดเชื้อ MG

แม ว  า การใช ย าปฏิ ชี ว นะกลุ  ม tylosin, tetracyclines, tiamulin,
ﬂuoroquinolones และกลุมอื่นๆ คือแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย แตสําหรับโรคติดเชื้อ MG แลว การใชยาปฏิชีวนะจะ
ไมสามารถกําจัดเชื้อ MG ออกไปจากฝูงไกที่ติดเชื้อได โดยจะทําไดเพียงแคลด
ความรุนแรงและความเสียหายจากโรค MG เทานั้น

การควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อ MG

เนื่องจากธุรกิจการผลิตไขในเชิงอุตสาหกรรมดวยการเลี้ยงไกหลายอายุในฟารม
เดียวกันจะตองเผชิญหนากับปญหาโรคติดเชื้อ MG อยูเสมอ ดังนั้นการทําวัคซีน
เพื่อปองกันโรคตั้งแตในไกรุนจึงกลายเปนมาตรการที่ไดรับความนิยมอยางกวาง
ขวางในปจจุบัน โดยจะตองพิจารณาทําวัคซีนในไกรุนที่ยังไมเคยไดรับเชื้อ MG
มากอนและจะตองมีการตรวจวัดระดับภูมิคุมกันจากวัคซีนใหเรียบรอยกอนที่
ไกจะเขาสูระยะใหผลผลิต สําหรับวัคซีนปองกันโรค MG ที่มีการผลิตออกมา
ขายในเขิงอุตสาหกรรมในปจจุบันจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้

วัคซีนเชื้อตาย (INACTIVATED MG BACTERINS)

วัคซีนเชื้อตาย MG คือวัคซีนที่มีการผสมเชื้อ MG ที่ตายแลวปริมาณหนึ่งกับสื่อ
นํ้ามัน (Water in oil emulsion) ที่มีความสามารถในการเรงใหมีการตอบสนอง
ของภูมิคุมกันอยางรุนแรงภายหลังจากทําวัคซีนไดอยางเหมาะสม ซึ่งตัววัคซีน
เชื้อตาย MG จากบางบริษัทอาจจะมีการผลิตออกมาเปนวัคซีนเชื้อตายรวมที่มี
ทั้งเชื้อที่ตายแลวของไวรัส NDV, IBV และ MG โดยปกติแลวระบบภูมิคุมกัน
ของตัวไกจะมีการตอบสนองตอวัคซีนเชื้อตายและสามารถผลิตแอนติบอดีออก
มาในระดับที่ตรวจวัดไดหลังจากการทําวัคซีนประมาณ 2-3 สัปดาห ดังนั้นภูมิคุม
กันจากการทําวัคซีนเชื้อตาย MG จะมีประสิทธิภาพในการปองกันโรคไดดีมากใน
ชวงแรกของระยะใหผลผลิต (Early production) เนื่องจากระดับของแอนติบอดี
จะยังคงอยูในระดับที่สูงอยู ซึ่งเมื่อตัวไกมีอายุมากขึ้นและไมไดรับการกระตุนภูมิ
คุมกันใดๆอีกเลย ระดับแอนติบอดีก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆ โดยอาจจะพบไดวา
ทีอ่ ายุ 40-50 สัปดาห หรือเมือ่ เขาสูช ว งกลางของระยะใหผลผลิต (Mid-lay period)
ระดับแอนติบอดีจะลดลงไปอยูใ นระดับทีไ่ มสามารถตรวจหาของวิธกี ารทางซีรมั่ วิทยา
ไดแลวและอาจจะสงผลใหพบการติดเชื้อและการระบาดของเชื้อ MG กอโรคขึ้นฝูง
ไกไขชวงอายุ 40-50 สัปดาห ซึ่งหลังจากนั้นก็จะสามารถพบไดวาแอนติบอดีของ
ไก ไ ข ฝู ง ที่ มี ก ารติ ด เชื้ อ นั้ น กลั บ ขึ้ น มาอยู  ใ นระดั บ ที่ สู ง เหมื อ นเดิ ม และก็ จ ะคง
อยูในระดับไปจนสิ้นสุดระยะใหผลผลิตเลย ดวยเหตุนี้การตรวจวัดระดับแอนติ
บอดีอยางสมํ่าเสมอจะชวยยืนยันไดวาปญหาไขลดที่เกิดขึ้นในชวงกลางของระยะ
ไขนั้นมีความเกี่ยวของกับการติดเชื้อ MG หรือไม

การสรางโปรตีนของเชื้อ MG แลวนําเขาไปแทรกอยูในโครงสรางของตัวไวรัส
Fowl pox หรือ ไวรัส HVT คือสําหรับการผลิตวัคซีน เมื่อไวรัสที่มียีนสในการ
ผลิตโปรตีนของเชื้อ MG ถูกฉีดเขาไปในตัวไก ไวรัสก็จะมีการเพิ่มจํานวนและ
นําเสนอโปรตีนตางๆออกมาที่ผิวของไวรัสซึ่งก็จะมีการนําเสนอโปรตีนของเชื้อ
MG ดวยเชนกัน ดังนั้นวัคซีนไวรัสที่มียีนสในการผลิตโปรตีนของเชื้อ MG อยูนี้
จะสามารถกระตุนภูมิคุมกันตอตัวไวรัสและตอตัวเชื้อ MG โดยที่ตัวไกเองก็จะไมมี
อาการปวย ไมมีความเครียด และไมมีอาการแพวัคซีนเลย ซึ่งถือเปนขอดีของการ
ใชวัคซีนตัดตอยีนส แตภูมิคุมกันจากการทําวัคซีน Pox-vectored MG แทนการ
ทําวัคซีนฝดาษปกติตั้งแตในชวงไกรุนยังไมสามารถปองกันโรค MG ไดอยางมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควรเมื่อเทียบกับการทําวัคซีนเชื้อตายและวัคซีนเชื้อเปน 1*

วัคซีนเชื้อเปน (LIVE MG VACCINES)

วัคซีน MG สายพันธุ F (MG-F) คือวัคซีน MG เชื้อเปนยุคแรกที่มีการศึกษาและ
นํามาใชเปนวัคซีนสําหรับการกระตุน ภูมคิ มุ กันจริงๆในฟารมไก เนือ่ งจากเชือ้ MG
สายพันธุ F เปนเชื้อ MG ที่มีความสามารถในการกอโรคออนกวาสายพันธุกอโรค
ตามธรรมชาติอื่นๆ สามารถทําวัคซีนกระตุนภูมิคุมกันไดตั้งแตในระยะไกรุน
กอนที่จะเกิดการติดเชื้อสายพันธุกอโรครุนแรง เปนเชื้อ MG ที่มีความแข็งแรง
และสามารถดํารงชีวิตอยูในตัวไกไดตลอดชีวิตของไก โดยในระยะแรกจะอาศัย
การเพาะเชื้อ MG-F ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวและเมื่อเชื้อโตแลวก็นําไปใชเปน
วัคซีนเชื้อเปนสําหรับการกระตุนภูมิคุมกันเลย ดังนั้นวัคซีน MG-F ยุคแรกจึง
เหมาะสําหรับบางพืน้ ทีเ่ ทานัน้ เนือ่ งจากตองคํานึงถึงความปลอดภัยของฟารมไกงวง
และฟารมไกไขในระแวกใกลเคียงดวย
วัคซีน MG-F ไดรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมครั้งแรกในชวงป 1980 โดยนํา
ออกมาจําหนายในรูปแบบของวัคซีนผงแหง (live freeze dried vaccine) ซึง่ ตัว
เชื้อ MG สายพันธุ F ที่นํามาใชผลิตเปนวัคซีนก็เปนเชื้อ MG ที่ออนกําลังกวาเชื้อ
MG-F ในยุคแรก มีความสามารถในการกอโรคหรือแพรกระจายนอยกวา และมีค
วามปลอดภัยมากกวา
ผูผ ลิตวัคซีน MG-F แตละบริษทั ก็จะมีคาํ แนะนําวิธกี ารทําวัคซีนแตกตางกันไป
มีทงั้ การสเปรย การละลายนํา้ และการหยอดตา ซึง่ จากงานวิจยั และการศึกษาตางๆ
ก็พบวาการทําวัคซีน MG-F ดวยการหยอดยาจะสามารถกระตุน ภูมคิ มุ กันไดดที สี่ ดุ
เนื่องจากไกแตละตัวไดรับวัคซีนในปริมาณที่ถูกตองและครบโดสมากที่สุด
ดังนัน้ จึงไมใชเรือ่ งแปลกอะไรทีจ่ ะมีการนําวัคซีน MG-F ไปผสมกับวัคซีนอืน่ ๆแลว
ทําการหยอดตาพรอมกัน

วัคซีนฝดาษรีคอมบิแนนทเวคเตอร MG (POX-VECTORED MG)
วัคซีนรีคอมบิแนนทหรือวัคซีนเวคเตอร คือวัคซีนยุคใหมที่อาศัยเทคโนโลยีการตัด
ตอยีนสในกระบวนการพัฒนาและผลิตวัคซีน ไวรัส Fowl pox และ ไวรัส HVT
คือไวรัสทีไ่ ดรบั ความนิยมในการนํามาศึกษาพัฒนาเพือ่ ผลิตเปนวัคซีนรีคอมบิแนนท
หรือวัคซีนเวคเตอรสําหรับโรค MG โดยจะอาศัยกระบวนการตัดตอยีนสที่ควบคุม
3

จากตารางแสดงขอมูลเปรียบเทียบของวัคซีนเชื้อเปนทั้ง 3 ตัวและวัคซีนชนิด
อื่นๆจะพบวานอกจากวัคซีน MG-F แลว ในปจจุบันนี้ก็ยังมีการผลิตวัคซีน MG
เชื้อเปนออกมาจํานายในเชิงอุตสาหกรรมอีก 2 สายพันธุดวยกัน ก็คือ เชื้อ MG
สายพันธุ 6/85 และ เชื้อ MG สายพันธุ TS-11 ซึ่งเปนวัคซีนที่ออนกวาวัคซีน
MG-F สามารถกระตุนการสรางแอนติบอดีไดในระดับที่ต่ํากวาวัคซีน MG-F
ดังนัน้ ฝูงไกไขทที่ าํ วัคซีน MG-6/85 และวัคซีน MG-TS11 ก็จะยังคงตองพบเจอกับ
ปญหาการติดเชื้อและการระบาดของเชื้อ MG กอโรคจากการที่ระดับแอนติบอดี
ลดตํ่าลงในชวงกลางของระยะใหผลผลิต (Mid-lay period)
ตารางแสดงขอมูลวัคซีนสําหรับปองกันโรค MG ในปจจุบัน
เนื่องจากโรคติดเชื้อ MG มีความซับซอนและมีปจจัยมากมายที่สามารถเสริม
ความรุนแรงของโรคได ดังนัน้ การวินจิ ฉัยโรค MG ทีม่ ปี ระสิทธิภาพจึงตองอาศัย
การสํารวจอาการปวยของไกในฟารมและการสังเกตลักษณะของรอยโรคในไกที่

ปวยรวมกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทั้งผลทางซีรั่มวิทยาและผลการเพาะเชื้อ
และเมื่อพบวาการทําวัคซีนยังไมสามารถควบคุมและปองกันโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ
ฟารมไกไขหลายฟารมก็จะพิจารณาเปลี่ยนไปใชวัคซีนที่มีความรุนแรงในการกระตุนภูมิ
คุม กันมากขึน้ อยางวัคซีน MG-F หรือพิจารณาการทําวัคซีนเพิม่ อีกครัง้ หรือพิจารณาการ
ใชยาฏิชีวนะเพิ่มเติมเพื่อชวยควบคุมปญหาโรคติดเชื้อ MG ที่พบ แตผูเกี่ยวของทุกทาน
จะตองคํานึงอยูเสมอวาโรคติดเชื้อ MG ไมใชโรคที่จะสามารถกําจัดออกไปจากฟารมได
ในระยะเวลาสั้นๆ การใชวัคซีนปองกันโรคและการใชยาปฏิชีวนะรักษาโรคจะตองอาศัย
มาตรการเฝาระวังและการตรวจติดตามโรคที่ดีรวมกับการตรวจวิจนิจฉัยโรคสัตวที่
ถูกตองแมนยําและรวดเร็ว เพื่อให

กระบวนการปองกันและควบคุมโรคดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด

Poulvac® Myco F
– Zoetis

AviPro® MG F

วัคซีนเชื้อเปน
- Lyophilized

– Lohmann Animal Health

TS-11
- Merial

Nobilis MG 6/85
Mycovac-L
- Merck Animal Health (MSD)

- วิธีการสเปรย
- วิธีการละลายนํ้า
- วิธีการหยอดตา

วัคซีนเชื้อเปน
- Frozen liquid

- วิธีการหยอดตา

วัคซีนเชื้อเปน
- Lyophilized

- วิธีการสเปรย

100% Positive

ตลอดชีวิต
(Lifelong)

50% Positive

To mid-lay

All Negative

To mid-lay

MG-Bac
- Zoetis

AviPro®104 MG Bacterin

วัคซีนเชื้อตาย
- W/O vaccine

- ฉีดเขากลามเนื้อ (IM)
- ฉีดใตหนังบริเวณคอ (SC)

100% Positive

To mid-lay

- Lohmann Animal Health

VECTORMUNE®FP MG
- CEVA Animal Health

วัคซีนเชื้อเปน
- Lyophilized

- แทงปก (Wing-web)

All Negative

Variable
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