
Technical Update

การควบคุมโรคติดเช้ือมัยโคพลาสม่า 
กัลลิเซปติคุม (Mycoplasma gallisepticum; MG) ในไก่ไข่

รูปภาพแสดงผลการตรวจทางซีรั่มวิทยาของโรค MG 

ดวยวิธี Rapid plate agglutination test (RPA)

การควบคุมโรคติดเชื้อมัยโคพลาสมา กัลลิเซปติคุม 
(Mycoplasma gallisepticum; MG) ในไกไข
     เชื้อมัยโคพลาสมาคือเชื้อจุลชีพกอโรคที่มีขนาดเล็กและมีความสามารถใน

การกอโรคในสัตวไดหลายชนิดข้ึนอยูสปชี่ของเชื้อมัยโคพลาสมาเอง  สําหรับ

โรคติดเชื้อมัยโคพลาสมา กัลลิเซปติคุม หรือโรค MG จะเปนโรคติดเชื้อใน

ระบบทางเดินหายใจที่สําคัญท่ีสามารถกอปญหาและสรางความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจในธรุกจิไกไขทัว่โลก แตสาํหรับโรคตดิเช้ือมัยโคพลาสมาสายพนัธุอืน่ๆ

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

สามารถแพรกระจายไปทางอากาศในระยะส้ันๆไดและยังสามารถติดตอจาก

แมไกไปยงัลกูไกไดอกีโดยตดิตอผานไปทางไขฟกไดอกีดวย ฝงูไกพอแมพนัธุทีม่ี

ความเกี่ยวของกับธุรกิจอุตสาหกรรมสัตวปกทั่วโลกเร่ิมใหความสําคัญกับโรค

ติดเชื้อ MG มากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งก็หมายความรวมถึงมีความตระหนักมาก

ขึ้นในบทบาทหนาที่ในการการควบคุมโรคและการปองกันการแพรกระจายของ

เชื้อ MG ดวย  ดังตัวอยางธุรกิจอุตสาหกรรมสัตวปกในสหรัฐอเมริกาที่หนวย

งานภาครัฐอยางกระทรวงเกษตรฯ (USDA) มองเห็นความสําคัญและกําหนด

แผนการพัฒนาธุรกิจสัตวปกแหงชาติ (NPIP) อยางเปนทางการเพื่อสรางมาตร

การควบคุมโรคติดเช้ือมัยโคพลาสมา  ฝูงไกพอแมพันธุทั้งหลายในประเทศ

สหรัฐอเมริกาก็จะมีโอกาสสูงมากสําหรับการควบคุมโรคและกําจัดเชื้อ MG 

ออกไปจากระบบการเล้ียงสัตวปกในประเทศ  บริษัทผูผลิตสายพันธุไกไขเองก็

จะตองคํานึงอยูเสมอเชนกันวาจะตองผลิตฝูงพอแมพันธุไกไขที่ปลอดโรคติด

เชื้อ MG และ MS เพื่อที่จะไดสงตอผลดีไปสูบริษัทผูเลี้ยงพอแมพันธุไกไขใหมี

ความสามารถในการผลิตลกูไกไขทีมี่คณุภาพดี ปราศจากโรคติดเช้ือมยัโคพลาสมา

และสามารถผลิตไขออกมาสูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ  แตในสถานการณ

จรงิน้ัน การทีฟ่ารมไกไขจะรกัษาไวซึง่สถานะปลอดโรคมยัโคพลาสมาถอืวาเปน

สิ่งที่ยากและทาทายอยางมากเนื่องจากฟารมไกไขสวนใหญจะประกอบไปดวย

ไกไขหลายฝูงและหลายอายุ  เช้ือมัยโคพลาสมาทั้งเชื้อMG และ MS ก็จะเกิด

การแพรกระจายจากไกฝงูเกาไปยงัไกฝงูใหมไดเสมอและเกดิการตดิเชือ้วนเวียน

อยูภายในฟารมไดตลอดเวลา  ดงันัน้ฟารมไกไขหลายแหงจงึตองตดัสนิใจเลอืก

ที่จะอยูกับโรคติดเชื้อมัยโคพลาสมาใหไดโดยอาศัยการทําวัคซีนและการใชยา

ปฏิชีวนะในการควบคุมโรคติดเชื้อมัยโคพลาสมา

ผลกระทบของโรคติดเชื้อ MG ในไกไข 
     โรค MG คือโรคติดเชื้อที่สรางความเสียหายในระบบทางเดินหายใจโดยตรง 

แตในฝูงไกไขก็ยังจะพบกระทบทางออมจากโรค MG ไดดวยทั้งปญหาอัตราการ

ตายสูงขึ้นและอัตราการผลิตไขลดลง โดยเฉพาะในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย

แทรกซอนอืน่ๆรวมดวยกจ็ะยิง่เจอปญหารนุแรงมากขึน้  สาํหรบัโรคตดิเชือ้ไวรสั

และแบคทเีรยีในระบบทางเดนิหายใจหลายโรคนัน้กจ็ะมรีอยโรคและอาการปวย

ใกลเคยีงกนั ซึง่กย็งัสามารถเกดิการตดิเชือ้พรอมๆกนัหลายโรคไดอกีดวย  ดังนัน้

นอกจากการหาแนวทางควบคมุปองกนัโรคตดิเชือ้แตละโรคอยางมปีระสทิธภิาพแลว 

การวนิจิฉยัทีถ่กูตองแมนยาํและการวเิคราะหหาสาเหตทุีแ่ทจรงิของปญหาใหได

จงึกลายเปนมาตรการทีสํ่าคญัสาํหรบัรับมอืกบัปญหาโรคตดิเชือ้ในระบบทางเดนิ

หายใจที่พบเจอในอุตสาหกรรมการผลิตไขในปจจุบันเพื่อใหสามารถวางมาตร

การควบคมุและโปรแกรมวคัซนีไดอยางเหมาะสม  

      การวินิจฉัยโรค MG ที่มีประสิทธิภาพจึงตองอาศัยการสํารวจอาการปวย

ของไกในฟารมและการสงัเกตลกัษณะของรอยโรคในไกทีป่วยรวมกบัผลการตรวจ

ทางหองปฏิบัติการทั้งผลทางซีรั่มวิทยาและผลการเพาะเชื้อ  วิธีการตรวจทาง

ซีรั่มวิทยาทั้ง RPA, HI และ ELISA จะสามารถตรวจวัดระดับของแอนติบอดี

ตอเช้ือ MG ดวยไดไมวาแอนติบอดีนั้นจะเกิดจากการทําวัคซีนหรือการติดเชื้อ

กอโรคในพื้นที่  ในขณะที่วิธีการเพาะเชื้อจะเปนวิธีการตรวจหาตัวเชื้อ MG ที่มี

ชีวิตและวิธีการตรวจ PCR ก็จะใชสําหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ 

MG ในตวัอยางทีส่งสยั
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     อาการโดยทั่วไปของฝูงไกไขที่มีปญหาโรค MG มักจะแสดงอาการไขลดได 

10-15% โดยในชวงท่ีผลผลิตไขกําลังมีปญหานี้ก็อาจจะพบปญหาเปลือกไขมี

คุณภาพแยลงไดเชนกัน และปญหาไขลดน้ีก็อาจจะตองใชเวลาประมาณ 4-6 

สัปดาหกวาที่อัตราการไขจะกลับขึ้นมาได แตแมวาอัตราการไขจะกลับขึ้นมาแลว 

มันกจ็ะยังคงอยูในระดบัทีน่อยกวาฝงูปกตทิีไ่มเคยปวยดวยโรค MG อยูด ีโรค MG

อาจจะสงผลตอคุณภาพเปลือกไขที่แยลงแตอาการน้ีจะไมสอดคลองกับการติด

เชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เชน IB หรือ ND

     อัตราการสญูเสยีจะสงูขึน้จากอาการทางระบบทางเดนิหายใจ ซึง่จะพบหลอดลม

อักเสบและมีสิ่งคัดหลั่งหรือเมือกในหลอดลม แตส่ิงคัดหล่ังเหลาน้ีจะไมแข็งตัว

เปนกอนหนองอุดหลอดลมเหมือนโรค ILT หรือฝดาษชนิดเปยก รอยโรคที่พบอีก

สวนคอืถงุลมอกัเสบแบบเรือ้รังและมีกอนหนองโดยจะพบมากบรเิวณถงุลมสวนบน

รูปภาพแสดงประสิทธิภาพของการผลิตไขในฝูงไกไขปกติและ
ฝูงไกไขท่ีติดเชื้อ MG

เยื่อหุมหัวใจมีลักษณะขุนและเกิดการติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซอน

ถุงลมสวนหนาเกิดการอักเสบจากการติดเชื้อ MG

กอนหนอง (Cheesy core) ในถุงลมจากการติดเช้ือ MG รวมกับ

เชื้อแบคทีเรียอื่นๆ 

กอนเมือกขนในทอลม จากการติดเชื้อ MG รวมกับเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ
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การรักษาโรคติดเชื้อ MG 
แมว าการใชยาปฏิชีวนะกลุ ม tylosin, tetracyclines, tiamulin, 

fluoroquinolones และกลุมอ่ืนๆ คือแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการ

รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย แตสําหรับโรคติดเชื้อ MG แลว การใชยาปฏิชีวนะจะ

ไมสามารถกําจัดเช้ือ 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 ที่ตายแลวปริมาณหนึ่งกับส่ือ

นํ้ามัน (Water in oil emulsion) ที่มีความสามารถในการเรงใหมีการตอบสนอง

ของภูมิคุมกันอยางรุนแรงภายหลังจากทําวัคซีนไดอยางเหมาะสม ซึ่งตัววัคซีน

เชื้อตาย MG จากบางบริษัทอาจจะมีการผลิตออกมาเปนวัคซีนเช้ือตายรวมที่มี

ท้ังเชื้อที่ตายแลวของไวรัส NDV, IBV และ MG  โดยปกติแลวระบบภูมิคุมกัน

ของตัวไกจะมีการตอบสนองตอวัคซีนเชื้อตายและสามารถผลิตแอนติบอดีออก

มาในระดับที่ตรวจวัดไดหลังจากการทําวัคซีนประมาณ 2-3 สัปดาห  ดังนั้นภูมิคุม

กันจากการทําวัคซีนเช้ือตาย MG จะมีประสิทธิภาพในการปองกันโรคไดดีมากใน

ชวงแรกของระยะใหผลผลิต (Early production) เนื่องจากระดับของแอนติบอดี

จะยังคงอยูในระดับท่ีสูงอยู ซึ่งเมื่อตัวไกมีอายุมากขึ้นและไมไดรับการกระตุนภูมิ

คุมกันใดๆอีกเลย ระดับแอนติบอดีก็จะเริ่มลดลงไปเร่ือยๆ โดยอาจจะพบไดวา

ทีอ่ายุ 40-50 สัปดาห หรือเมือ่เขาสูชวงกลางของระยะใหผลผลติ (Mid-lay period)  

ระดบัแอนตบิอดจีะลดลงไปอยูในระดบัทีไ่มสามารถตรวจหาของวิธกีารทางซร่ัีมวทิยา

ไดแลวและอาจจะสงผลใหพบการติดเชื้อและการระบาดของเชื้อ MG กอโรคขึ้นฝูง

ไกไขชวงอายุ 40-50 สัปดาห ซึ่งหลังจากนั้นก็จะสามารถพบไดวาแอนติบอดีของ

ไกไขฝูงที่มีการติดเช้ือนั้นกลับขึ้นมาอยู ในระดับท่ีสูงเหมือนเดิมและก็จะคง

อยูในระดับไปจนสิ้นสุดระยะใหผลผลิตเลย  ดวยเหตุน้ีการตรวจวัดระดับแอนติ

บอดีอยางสมํ่าเสมอจะชวยยืนยันไดวาปญหาไขลดที่เกิดขึ้นในชวงกลางของระยะ

ไขนั้นมีความเกี่ยวของกับการติดเชื้อ MG หรือไม

วัคซีนฝดาษรีคอมบิแนนทเวคเตอร MG (POX-VECTORED MG)

วัคซีนรีคอมบิแนนทหรือวัคซีนเวคเตอร คือวัคซีนยุคใหมที่อาศัยเทคโนโลยีการตัด

ตอยีนสในกระบวนการพัฒนาและผลิตวัคซีน  ไวรัส Fowl pox และ ไวรัส HVT 

คอืไวรสัทีไ่ดรบัความนยิมในการนาํมาศกึษาพฒันาเพือ่ผลติเปนวคัซีนรคีอมบิแนนท

หรือวัคซีนเวคเตอรสําหรับโรค MG โดยจะอาศัยกระบวนการตัดตอยีนสที่ควบคุม

การสรางโปรตีนของเชื้อ MG แลวนําเขาไปแทรกอยูในโครงสรางของตัวไวรัส 

Fowl pox หรือ ไวรัส HVT คือสําหรับการผลิตวัคซีน  เม่ือไวรัสท่ีมียีนสในการ

ผลิตโปรตีนของเช้ือ MG ถูกฉีดเขาไปในตัวไก ไวรัสก็จะมีการเพ่ิมจํานวนและ

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

นาํมาใชเปนวคัซีนสาํหรับการกระตุนภมูคิุมกนัจริงๆในฟารมไก  เนือ่งจากเชือ้ MG 

สายพันธุ F เปนเชื้อ MG ที่มีความสามารถในการกอโรคออนกวาสายพันธุกอโรค

ตามธรรมชาติอ่ืนๆ สามารถทําวัคซีนกระตุนภูมิคุมกันไดต้ังแตในระยะไกรุ น

กอนท่ีจะเกิดการติดเชื้อสายพันธุกอโรครุนแรง เปนเช้ือ MG ท่ีมีความแข็งแรง

และสามารถดํารงชีวิตอยูในตัวไกไดตลอดชีวิตของไก  โดยในระยะแรกจะอาศัย

การเพาะเชื้อ MG-F ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวและเม่ือเชื้อโตแลวก็นําไปใชเปน

วัคซีนเชื้อเปนสําหรับการกระตุนภูมิคุมกันเลย ดังนั้นวัคซีน MG-F ยุคแรกจึง

เหมาะสาํหรบับางพืน้ทีเ่ทานัน้เนือ่งจากตองคาํนงึถึงความปลอดภยัของฟารมไกงวง

และฟารมไกไขในระแวกใกลเคียงดวย 

     วัคซีน MG-F ไดรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมครั้งแรกในชวงป 1980 โดยนํา

ออกมาจาํหนายในรูปแบบของวคัซีนผงแหง (live freeze dried vaccine)  ซึง่ตัว

เชื้อ MG สายพันธุ F ที่นํามาใชผลิตเปนวัคซีนก็เปนเชื้อ MG ที่ออนกําลังกวาเชื้อ 

MG-F ในยุคแรก มีความสามารถในการกอโรคหรือแพรกระจายนอยกวา และมีค

วามปลอดภัยมากกวา

     ผูผลติวคัซนี MG-F แตละบรษิทักจ็ะมคีาํแนะนาํวิธกีารทําวคัซีนแตกตางกันไป 

มทีัง้การสเปรย การละลายนํา้ และการหยอดตา ซึง่จากงานวจิยัและการศกึษาตางๆ

กพ็บวาการทาํวคัซนี MG-F ดวยการหยอดยาจะสามารถกระตุนภมูคิุมกนัไดดทีีส่ดุ

เนื่องจากไกแตละตัวไดรับวัคซีนในปริมาณที่ถูกตองและครบโดสมากที่สุด  

ดงันัน้จงึไมใชเรือ่งแปลกอะไรทีจ่ะมกีารนาํวคัซนี MG-F ไปผสมกับวคัซนีอืน่ๆแลว

ทําการหยอดตาพรอมกัน
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ตารางแสดงขอมูลวัคซีนสําหรับปองกันโรค MG ในปจจุบัน

เนื่องจากโรคติดเชื้อ MG มีความซับซอนและมีปจจัยมากมายที่สามารถเสริม

ความรุนแรงของโรคได  ดงันัน้การวนิจิฉยัโรค MG ทีมี่ประสิทธภิาพจงึตองอาศยั

การสํารวจอาการปวยของไกในฟารมและการสังเกตลักษณะของรอยโรคในไกที่

จากตารางแสดงขอมูลเปรียบเทียบของวัคซีนเชื้อเปนทั้ง 3 ตัวและวัคซีนชนิด

อื่นๆจะพบวานอกจากวัคซีน MG-F แลว ในปจจุบันน้ีก็ยังมีการผลิตวัคซีน MG 

เชื้อเปนออกมาจํานายในเชิงอุตสาหกรรมอีก 2 สายพันธุดวยกัน ก็คือ เชื้อ MG 

สายพันธุ 6/85 และ เชื้อ MG สายพันธุ TS-11 ซ่ึงเปนวัคซีนที่ออนกวาวัคซีน 

MG-F สามารถกระตุนการสรางแอนติบอดีไดในระดับที่ตํ่ากวาวัคซีน MG-F  

ดงันัน้ฝงูไกไขทีท่าํวัคซนี MG-6/85 และวคัซีน MG-TS11 กจ็ะยงัคงตองพบเจอกบั

ปญหาการติดเชื้อและการระบาดของเชื้อ MG กอโรคจากการที่ระดับแอนติบอดี

ลดตํ่าลงในชวงกลางของระยะใหผลผลิต (Mid-lay period)  

ปวยรวมกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทั้งผลทางซีรั่มวิทยาและผลการเพาะเชื้อ  

และเมื่อพบวาการทําวัคซีนยังไมสามารถควบคุมและปองกันโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ฟารมไกไขหลายฟารมก็จะพิจารณาเปลี่ยนไปใชวัคซีนที่มีความรุนแรงในการกระตุนภูมิ

คุมกนัมากขึน้อยางวคัซนี MG-F หรอืพจิารณาการทาํวคัซนีเพิม่อกีครัง้หรอืพจิารณาการ

ใชยาฏิชีวนะเพิ่มเติมเพื่อชวยควบคุมปญหาโรคติดเชื้อ MG ที่พบ แตผูเกี่ยวของทุกทาน

จะตองคํานึงอยูเสมอวาโรคติดเชื้อ MG ไมใชโรคที่จะสามารถกําจัดออกไปจากฟารมได

ในระยะเวลาสั้นๆ การใชวัคซีนปองกันโรคและการใชยาปฏิชีวนะรักษาโรคจะตองอาศัย

มาตรการเฝาระวังและการตรวจติดตามโรคที่ดีรวมกับการตรวจวิจนิจฉัยโรคสัตวท่ี

ถูกตองแมนยําและรวดเร็ว เพื่อให

กระบวนการปองกันและควบคุมโรคดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด

1. Ferguson-Noel, N., et al. “The Efficacy of Three Commercial Mycoplasma gallisepticum Vaccines in Laying Hens.” Avian

Diseases 56.2 (2012): 272-275.

Poulvac®  Myco F 

– Zoetis

AviPro® MG F 

– Lohmann Animal Health

TS-11 

- Merial

Nobilis MG 6/85 

Mycovac-L 

- Merck Animal Health (MSD)

MG-Bac 

- Zoetis

AviPro®104 MG Bacterin 

- Lohmann Animal Health

VECTORMUNE®FP MG 

- CEVA Animal Health

วัคซีนเชื้อเปน
- Lyophilized

วัคซีนเชื้อเปน
- Frozen liquid

วัคซีนเชื้อเปน
- Lyophilized

วัคซีนเชื้อตาย
- W/O vaccine

วัคซีนเชื้อเปน
- Lyophilized

- วิธีการสเปรย
- วิธีการละลายนํ้า
- วิธีการหยอดตา

- วิธีการหยอดตา

- วิธีการสเปรย

- ฉีดเขากลามเนื้อ (IM)
- ฉีดใตหนังบริเวณคอ (SC)

- แทงปก (Wing-web)

100% Positive

50% Positive

All Negative

100% Positive 

All Negative

ตลอดชีวิต
(Lifelong)

To mid-lay

To mid-lay

To mid-lay

Variable


	TU MG ENG page 1
	TU MG ENG page 2
	TU MG ENG page 3
	TU MG ENG page 4

