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Prevalence of Campylobacter Contamination
in Organic and Conventional Broiler Flocks
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Abstract

Objective—To compare the prevalence of Campylobacter contamination in environmental sources of
organic broiler flocks versus conventional broiler flocks.
Materials and Methods—One-day-old broilers were assigned to rear in organic or conventional farms.
In both farms, samples were taken 3 times at 1, 20, and 40 days of chicken’s age and collected from 4
sources: (1) chickens (by cloacal swabs), (2) drinking water, (3) feed, and (4) floor. In each time of sample
collection, 40 samples were taken for each source resulting in a total of 960 samples. Then, all samples
were cultured for determining the presence of Campylobacter. Prevalence of Campylobacter contamination was determined and the results were compared between organic and conventional farms. In addition,
at the end of the experiment, Campylobacter enumeration was determined from cecal contents of the
chickens (n = 25/group).
Results—Prevalence of Campylobacter contamination in organic farming versus in conventional farming varied and depended on sources: in chickens, 14/120 (11.7%) vs 14/120 (11.7%); in drinking water,
40/120 (33.3%) vs 64/120 (53.3%); in feed, 40/120 (33.3%) vs 48/120 (40.0%); and in floor, 24/120 (20.0%)
vs 24/120 (20.0%). With different times of sample collection, the prevalence in most sources (chickens,
drinking water, and feed) in each farming system differed significantly. Mean ± SD (log CFU/g) for Campylobacter enumeration was significantly lower in organic farming (5.31 ± 0.80) than in conventional
farming (6.60 ± 0.59).
Conclusion—In most environmental sources (chickens, feed, and floor), prevalence of Campylobacter
contamination in organic and convention farms did not differ significantly. However, the prevalence differed among rearing periods. Population of Campylobacter in chickens was lower in organic farming than
in conventional farming.
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ความชุกของการปนเปื้ อนเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ ในฟาร์ มไก่ เนือ้ ที่
เป็ นต้ นแบบการเลีย้ งในระบบอินทรีย์และระบบฟาร์ มแบบดั้งเดิม
เทวิน แสวงสิ น 1, ประพันธ์ศกั ดิ์ ฉวีราช 2*, ชัยพร สร้อยค�ำ 2, พีระพล สุ ขอ้วน3

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ เปรี ยบเทียบความชุกต่อการปนเปื้ อนเชื้อ Campylobacter ในฟาร์มไก่ที่เป็ นต้น
แบบการเลี้ยงในระบบอินทรี ย ์ และฟาร์มไก่ระบบดั้งเดิม
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธกี าร ลูกไก่เนื้อ อายุ 1 วัน ถูกจัดสรรให้เลี้ยงในฟาร์มระบบอินทรี ยห์ รื อระบบดั้งเดิม
เก็บตัวอย่าง 3 ครั้งในวันที่ 1, 20 และ 40 ของการเลี้ยง โดยเก็บตัวอย่างจาก (1) ตัวไก่ (โดยการป้ ายกวาด
จากทวารร่ วม) (2) น�้ำดื่มที่ใช้เลี้ยงไก่ (3) อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ และ (4) การป้ ายกวาดจากพื้นคอก เก็บ
ตัวอย่างจ�ำนวน 40 ตัวอย่าง/ปัจจัย/ครั้ง รวมทั้งสิ้ น 960 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างที่เก็บถูกน�ำมาเพาะเพื่อ
หาเชื้อ Campylobacter ค�ำนวณหาความชุกและเปรี ยบเทียบความชุกของเชื้อดังกล่าวระหว่างการเลี้ยง
ไก่ในฟาร์มทั้ง 2 ระบบ นอกจากนี้ เก็บตัวอย่างจากกระพุง้ ไส้ใหญ่ (n = 25/กลุม่ ) ในวันที่ 40 ของการ
ทดลอง ส�ำหรับเพาะเชื้อเพือ่ หาปริ มาณเชื้อ Campylobacter ด้วย
ผลการศึกษา ความชุกของเชื้อ Campylobacter ในฟาร์มระบบอินทรี ย ์ จากตัวไก่ 14/120 (11.7%)
น�้ำดื่ม 40/120 (33.3%) อาหาร 40/120 (33.3%) และพื้นคอก 24/120 (20.0%) ส่วนความชุกดังกล่าวใน
ฟาร์มระบบดั้งเดิมจากตัวไก่ 14/120 (11.7%) น�้ำดื่ม 64/120 (53.3%) อาหาร 48/120 (40%) และพื้นคอก
24/120 (20.0%) และยังพบว่าความชุกของการปนเปื้ อนเชื้อดังกล่าวจาก 3 แหล่ง (ตัวไก่ น�้ำ และอาหาร)
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญตามระยะเวลาการเลี้ยงในฟาร์มทั้ง 2 ระบบ ปริ มาณเชื้อ Campylobacter
ในฟาร์มระบบอินทรี ยต์ ่ำ� กว่าฟาร์มระบบดั้งเดิมอย่างมีนยั ส�ำคัญ (mean ± SD, 5.31 ± 0.80 vs 6.60 ± 0.59
log CFU/g)
ข้อสรุป ความชุกของการปนเปื้ อนเชื้อ Campylobacter ในแหล่งสิ่งแวดล้อมทีศ่ กึ ษาส่วนใหญ่ ไม่มคี วาม
แตกต่างกันระหว่างฟาร์มทั้ง 2 ระบบ แต่ความชุกดังกล่าวแตกต่างกันตามระยะเวลาของการเลี้ยง ปริ มาณ
เชื้อ Campylobacter ในกระพุง้ ไส้ใหญ่ของไก่จากฟาร์มระบบอินทรี ยต์ ่ำ� กว่าในฟาร์มระบบดั้งเดิม
วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. 2554;21(1):50-60.			
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บทนำ�
Campylobacter เป็ นเชื้อแบคทีเรี ยในกลุ่มแกรมลบ และเป็ นสาเหตุของโรคติดต่อระบบทาง
เดินอาหารที่รุนแรงในมนุษย์ จากรายงานของประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริ กาและประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรป พบว่า Campylobacter เป็ นสาเหตุอนั ดับหนึ่งของการก่อโรคระบบทางเดินอาหาร
โดยพบถึงร้อยละ 45 ของเชื้อที่ก่อโรค โดยร้อยละ 99 ของเชื้อ Campylobacter ที่ก่อให้เกิดโรคนั้น
มีสาเหตุมาจากเชื้อ Campylobacter jejuni [1-5] ปั ญหาการปนเปื้ อนเชื้อ Campylobacter ในเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์สตั ว์ เช่น การปนเปื้ อนจากเนื้อสุ กร [6] หรื อโดยเฉพาะในเนื้อสัตว์ปีก ถือเป็ นปั ญหา
ส�ำคัญที่ทำ� ให้เนื้อสัตว์ดงั กล่าวเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค เพราะในมนุษย์น้ นั สามารถติดเชื้อ Campylobacter ได้ง่าย เพราะเพียงแค่ได้รับเชื้อเข้าไปในจ�ำนวนน้อยก็ทำ� ให้เกิดโรคได้ [7,8] นอกจากนี้ การ
ปนเปื้ อนเชื้อดังกล่าวในฟาร์มยังมีผลกระทบต่อการส่ งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ โดยสาเหตุของการปน
เปื้ อนอาจเริ่ มจากขั้นตอนแรกของการผลิตก่อนที่จะมาเป็ นเนื้ อสัตว์ต้ งั แต่ในระดับฟาร์ มเลี้ยงสัตว์
ระดับการฆ่าและการช�ำแหละเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ เรื่ อยมาจนถึงระดับผูบ้ ริ โภคได้
กรมปศุสัตว์เป็ นหน่วยงานหนึ่ งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีพนั ธกิจในการพัฒนา
ปศุสัตว์ของประเทศให้สามารถผลิตอาหารที่ดีและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงมีระบบการผลิตที่
ปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อมต่อสุขอนามัยของมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ดังนั้น ปศุสตั ว์อนิ ทรี ยจ์ ึงเป็ นการพัฒนา
ระบบการปศุสตั ว์อีกทางเลือกหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติอย่างกลมกลืนระหว่าง ผืนดิน พืช
และสัตว์ มีระบบการจัดการที่เหมาะสมและเป็ นไปตามความต้องการทางสรี ระวิทยาและพฤติกรรม
ของสัตว์ การเลี้ยงในระบบอินทรี ยจ์ ะประกอบไปด้วยวัตถุดิบอาหารสัตว์ การจัดการฝูงสัตว์ ระบบ
การจัดการฟาร์มที่ทำ� ให้เกิดความเครี ยดต่อสัตว์นอ้ ยที่สุด ส่ งเสริ มให้สตั ว์มีสุขภาพที่ดี โดยเน้นการ
ป้ องกันโรคและ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ยา และยาปฏิชีวนะ อย่างไรก็ตาม ระบบการเลี้ยงดังกล่าว
ท�ำให้ไก่สมั ผัสกับสิ่ งแวดล้อมโดยตรงและสิ่ งแวดล้อมเหล่านั้นอาจเป็ นแหล่งกักเก็บเชื้อ Campylobacter [9,10] การศึกษาถึงความชุกของเชื้อ Campylobacter และปั จจัยเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ
แบคที เ รี ย ดังกล่ าว การเลี้ ยงไก่ ใ นระบบอิ นทรี ย ์ พบว่า ยังขาดข้อ มู ล อยู่มากเพราะการเลี้ ย งใน
ประเทศไทยยังไม่แพร่ หลาย ขณะเดียวกันการเลี้ยงไก่เนื้อในระบบฟาร์มแบบดั้งเดิม ยังตรวจพบการ
ปนเปื้ อนเชื้อ Campylobacter ได้
ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หาความชุกและประเมินปัจจัยเสี่ ยงของการปนเปื้ อน
เชื้อ Campylobacter ในฟาร์ มไก่ที่มีการเลี้ยงในระบบอินทรี ยแ์ ละระบบฟาร์ มแบบดั้งเดิม จึงน่าจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการน�ำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาหรื อประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงไก่ของเกษตรกร ตลอดจน
ใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษาวิจยั ในเชิงลึกต่อไป
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
ไก่ ทดลองและระบบการเลีย้ ง
ไก่พนั ธุส์ องสายเลือด (ไก่ลกู ผสมระหว่างแม่พนั ธุโ์ ร๊ ดไอร์แลนด์เร็ด กับพ่อพันธุไ์ ก่พ้นื เมือง)
อายุ 1 วัน น�ำเข้าเลี้ยงในฟาร์มทั้ง 2 ระบบ (ระบบอินทรี ยแ์ ละระบบฟาร์มแบบดั้งเดิม) พร้อมกัน โดย
ก�ำหนดจ�ำนวนไก่ทดลองที่เลี้ยงในฟาร์มที่คดั เลือกเป็ นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงไก่ระบบอินทรี ย ์ จ�ำนวน
5 ฟาร์มแต่ละฟาร์มเลี้ยงไก่ มีจำ� นวน 40 ตัว รวมไก่ที่เลี้ยง จ�ำนวน 200 ตัว และคัดเลือกฟาร์มที่มีการ
เลี้ยงในระบบฟาร์มแบบดั้งเดิม จ�ำนวน 5 ฟาร์ม ๆ ละ1,000 ตัว โดยผูว้ จิ ยั ได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
การใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจยั แห่งชาติ อย่างเคร่ งครัด
ไก่ทดลองในระบบอินทรี ยไ์ ด้รับอาหารที่มาจากพื้นที่ทำ� เกษตรอินทรี ยโ์ ดยรอบ ๆ หมู่บา้ น
นั้น (บ้านสงเปลือย ต�ำบลเมืองทอง อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) เช่น ข้าว พืชผัก น�้ำดื่มได้
จากน�้ำธรรมชาตินำ� มาไว้ในภาชนะซึ่งมีลกั ษณะเป็ นกระติกคว�ำ่ และมีถาดรองน�้ำอยูท่ างด้านล่าง โดย
ให้ไก่สามารถกินได้ตลอดเวลา พื้นที่การเลี้ยงประมาณ 2 ตารางเมตรต่อตัว มีตาข่ายกั้น 4 ด้าน ป้ องกัน
นก หรื อสัตว์อื่น ๆ เข้ามาในบริ เวณการเลี้ยง ส่ วนไก่ทดลองที่เลี้ยงในระบบฟาร์มดั้งเดิม มีพ้นื ที่การ
เลี้ยงไก่ประมาณ 0.1 ตารางเมตรต่อตัว และด�ำเนินการเลี้ยง ตามรู ปฟาร์มเพือ่ การค้า โดยให้กินอาหาร
เม็ดที่ไม่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ ตามก�ำหนดของบริ ษทั น�้ำดื่มได้มาจากน�้ำใต้ดินธรรมชาติ และ
จัดไว้ในภาชนะซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นกระติกคว�่ำและมีถาดรองน�้ำอยูท่ างด้านล่างให้ไก่สามารถกินได้
ตลอดเวลา การควบคุมป้ องกันโรคเป็ นไปตามโปรแกรมของฟาร์มมาตรฐานของกรมปศุสตั ว์ ซึ่งการ
เลี้ยงทั้ง 2 ระบบ ก�ำหนดแผนการเก็บตัวอย่างในวันเดียวกัน โดยมีการเก็บตัวอย่างจ�ำนวน 3 ครั้ง ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
การเก็บตัวอย่ าง
ในฟาร์มทั้ง 2 ระบบ มีวธิ ีการเก็บตัวอย่างที่เหมือนกัน โดยท�ำการเก็บตัวอย่างในวันที่ 1 วัน
ที่ 20 และวันที่ 40 ของการทดลอง ตัวอย่างที่เก็บ ได้แก่ (1) การป้ ายกวาดในทวารร่ วม (cloacal swab)
ของไก่ โดยน�ำส�ำลีผา่ นการฆ่าเชื้อโรคแล้ว แหย่เข้าไปในรู ทวารร่ วมของไก่ประมาณ 1 นิ้ว แล้วท�ำการ
หมุนก้านส�ำลีให้สมั ผัสกับผนังทวารร่ วมจ�ำนวน 3 รอบ หลังจากนั้นน�ำตัวอย่างใส่ หลอดทดลองที่มี
อาหารเลี้ยงเชื้อปิ ดด้วยฝาอย่างดีแล้ววางบนน�้ำแข็งใส่ กล่องควบคุมอุณหภูมิ การเก็บตัวอย่างทั้งหมด
3 ครั้งเสร็ จก่อนเวลา 12.00 น. ทุกครั้ง โดยในแต่ละครั้งเก็บตัวอย่างจากการป้ ายกวาดในฟาร์มระบบ
อินทรี ยจ์ ำ� นวน 40 ตัวอย่าง และฟาร์มระบบดั้งเดิมจ�ำนวน 40 ตัวอย่าง (2) น�้ำดื่ม โดยเก็บน�้ำจากน�้ำที่
ใช้ในการเลี้ยงไก่ เก็บจากทุกกระติกที่ให้น้ ำ� ไก่ขนาด 1 ลิตร ลักษณะกระติกคือเป็ นถังคว�่ำแล้วมีถาด
รองอยูด่ า้ นล่าง โดยถาดรองจะมีปากที่กว้างกว่าถังน�้ำขยายออกมารอบปากถังน�้ำเพื่อให้ไก่สามารถ
กินน�้ำได้เมือ่ น�้ำที่ถาดรองปริ มาตรลดลงระดับน�้ำในถังที่คว�ำ่ อยูก่ จ็ ะถ่ายเทลงมาที่ถาดรองโดยอัตโนมัติ
เก็บตัวอย่างน�้ำโดยใช้กระบอกฉี ดยาขนาด 50 มิลลิลิตร ดูดจากกระติก ๆ ละ 2 ตัวอย่าง ๆ ละ 50
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มิลลิลิตร จ�ำนวน 8 ตัวอย่างต่อฟาร์ม (จ�ำนวนรวม 40 ตัวอย่างต่อการเลี้ยงแต่ละระบบ) แยกใส่ ขวด
พลาสติกปิ ดฝาแช่น้ ำ� แข็ง (3) อาหาร โดยเก็บอาหารจากรางอาหารไก่ทุกราง จ�ำนวนคอกละ 8 ตัวอย่าง
(จ�ำนวนรวม 40 ตัวอย่างต่อการเลี้ยงแต่ละระบบ) เก็บตัวอย่างละ 50 กรัม โดยตักใส่ ถุงพลาสติกแยก
ตามจ�ำนวนแล้วมัดปากถุง (4) ตัวอย่างจากพื้นคอก โดยเก็บตัวอย่างจากพื้นคอกโดยวิธีป้ายกวาด
(swab) พื้นคอก จ�ำนวน 8 จุด รวมเป็ น 8 ตัวอย่าง (จ�ำนวนรวม 40 ตัวอย่างต่อการเลี้ยงแต่ละระบบ)
พื้นที่ในการป้ ายกวาดแต่ละจุดมีขนาด 900 ตารางเซนติเมตร ใช้การป้ ายกวาดตรงกลางและกระจาย
ในพื้นที่ผวิ คอก ขอบบน 3 จุด ตรงกลาง 2 จุด ขอบล่าง 3 จุด โดยน�ำตัวอย่างแต่ละครั้งใส่ หลอด
ทดลองที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ ปิ ดฝาหลอด แช่น้ ำ� แข็ง ตัวอย่างทั้งหมดถูกน�ำไปตรวจหาเชื้อ Campylobacter ตามวิธีมาตรฐาน ISO 10727 [11] และในวันที่ 40 ของการเลี้ยง (วันสิ้ นสุ ดการทดลอง) ไก่ได้
น�ำมาท�ำให้ตายอย่างสงบเก็บตัวอย่างของเหลวในกระพุง้ ไส้ใหญ่ (cecal content) จ�ำนวน 25 ตัวอย่าง/
กลุ่ม เพื่อเพาะเชื้อส�ำหรับนับจ�ำนวนแบคทีเรี ยชนิดต่าง ๆ ได้แก่ Campylobacter, Escherlichia coli,
Total bacteria และ Lactobacillus
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
หาความชุกของเชื้อ Campylobacter ในตัวอย่าง และท�ำการเปรี ยบเทียบความชุกดังกล่าว
ระหว่างการเลี้ยงไก่ท้ งั 2 ระบบ โดยวิธี Chi-square test หรื อ Fisher exact test ส่ วนการนับจ�ำนวนเชื้อ
แบคทีเรี ย ได้ทำ� การแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นหน่วย log CFU/g และใช้ Student’s t-test ในการทดสอบ
ความแตกต่าง โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ P<0.05 โปรแกรมที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ SPSS version
11.0

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยกับผลการตรวจวิเคราะห์แยกเชื้อCampylobacterโดย
วิธี Chi-square test (Table 1) พบว่าผลการตรวจวิเคราะห์แยกเชื้อ Campylobacter ในฟาร์มระบบดั้งเดิม
พบความชุก ของ เชื้อในไก่ 14 /120 (11.7%) น�้ำ 64/120 (53.3%) อาหาร 48/120 (40%) และพื้น 24/120
(20.0%) ฟาร์มระบบอินทรี ย ์ พบความชุก ของเชื้อในไก่ 14/120 (11.7%) น�้ำ 40/120 (33.3%) อาหาร
40/120 (33.3%) และพื้น 24/120 (20.0%) โดยพบสัดส่วนการพบเชื้อในปัจจัยน�้ำในการเลี้ยงแบบดั้งเดิม
20% มากกว่าการเลี้ยงในระบบอินทรี ยอ์ ย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05)
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างเวลาทีเ่ ก็บตัวอย่างกับผลการตรวจแยกเชื้อ Campylobacter
ในปัจจัยต่างๆ ในฟาร์มที่มีการเลี้ยงระบบอินทรี ย ์ (Table 2) พบว่าปั จจัยตัวอย่าง ไก่ น�้ำ อาหารที่ใช้
เลี้ยงไก่ มีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบเชื้อ Campylobacter ทางสถิติ ส่ วนพื้นคอกพบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยพบว่าผลบวก การพบเชื้อโดยรวมจะพบมากขึ้นเมื่อระยะเวลาที่เลี้ยงนาน
ขึ้น ไก่ได้ถูกตรวจพบความสัมพันธ์มากที่สุดในวันที่ 40 และรองลงมาคือวันที่ 20 จ�ำนวน 11/40
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(27.5%) และ 3/40 (7.5%) ตามล�ำดับ ส่ วนพื้นคอกตรวจพบผลบวกมากที่สุดในวันที่ 40 และรองลง
มาคือ วันที่ 1 จ�ำนวน จ�ำนวน 16/40 (40.0%) และ 8/40 (20.0%) ตามล�ำดับ ส่ วนปั จจัย น�้ำ ตรวจพบ
ผลบวกมากที่สุดในวันที่ 1 และน้อยสุ ดเท่ากันคือวันที่ 20 และ40 จ�ำนวน 24/40 (60.0%)และ 8/40
(20%) ตามล�ำดับ
Table 1.The Proportion of Campylobacter Contamination in Environmental Sources of Organic
and Conventional Broiler Farms
No. of positive samples/no. of total (%)
Farm types
Organic
Conventional
Sources
Chicken
14/120(11.7)
14/120 (11.7)
Water
40/120 (33.3)
64/120 (53.3)
Feed
40/120 (33.3)
48/120 (40.0)
Floor
24/120 (20.0)
24/120 (20.0)
*
P<0.05 indicates a significant difference in proportion.

Chi-square
0.000
9.774
1.148
0.000

P-value
1.000
0.002*
0.284
1.000

Table 2. Prevalence of Campylobacter Contamination in Enviromental Sources of the Organic
Farming with Different Rearing Period

No. of positive sample/total sample (%)
Rearing period
Sources
Day 1
Day 20
Day 40
Total
P-valuea
Chicken
0 /40(0.0)
3/40 (7.5) 11/40 (27.5) 14/120 (11.6) <0.001
Water
24/40 (60.0) 8/40 (20.0) 8/40 (20.0)
40/120 (33.3) <0.001
Food
16/40 (40.0) 8/40 (20.0) 16/40 (40.0) 40/120 (33.3) <0.001
Floor
8 /40 (20.5) 0/40 (0.0) 16/40 (66.7) 24/120 (20.0)
0.198
Total
48/160(30) 19/160(11.8) 51/160(31.8) 118/480(24.5)
0.201
a
P-value was calculated from Chi-square or Fisher exact test comparing the prevalence among days 1, 20, and
40.

ผลการตรวจวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างเวลาที่เก็บตัวอย่าง กับผลการตรวจแยกเชื้อ
Campylobacterในปัจจัยต่างๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ Chi-square testในฟาร์มที่เลี้ยงระบบดั้ง
เดิม (Table 3) พบว่าปัจจัยตัวอย่างที่พบความแตกต่างทางสถิติ คือไก่ น�้ำอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ ส่ วนพื้น
คอกพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพบว่าผลบวกโดยรวมจะพบมากขึ้นเมื่อระยะเวลาที่
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เลี้ยงนานขึ้น (Table 3) ดังนี้โดยพบว่าไก่ตรวจพบผลบวกมากที่สุดในตัวอย่างที่เก็บในวันที่ 40 และ
รองลงมาคือวันที่ 20 จ�ำนวน 8/40 (20.0%) และ 6/40 (15.0 %) ตามล�ำดับ อาหารตรวจพบผลบวก
มากที่สุดในวันที่ 40 และรองลงมาคือ วันที่ 1 จ�ำนวน จ�ำนวน 24/40 (60.0 %) และ 16/40 (40.0%)
ตามล�ำดับ ส่ วนปัจจัยเรื่ องน�้ำ ตรวจพบผลบวกมากที่สุดในวันที่ 1 รองลงมาคือวันที่ 40 น้อยสุ ดคือ
วันที่ 20 จ�ำนวน 32/40 (80.0%) 24/40 (60.0%) และ8/40 (20.0 %) ตามล�ำดับ
ผลการศึกษาความแตกต่างกันของจ�ำนวนเชื้อแบคทีเรี ยชนิดต่างๆ ที่ตรวจพบใน มูลไก่ เมื่อ
สิ้ นสุ ดการทดลอง ระหว่างไก่ที่เลี้ยงทั้ง 2 ระบบ โดยพบว่าในจ�ำนวนเชื้อที่ตรวจวิเคราะห์ท้ งั 4 ชนิด
พบว่าเชื้อทุกประเภท Campylobacter, E.coli, total bacteria และ Lactobacillus พบปริ มาณค่าเฉลี่ย
ในระบบดั้งเดิมมากกว่าในระบบอินทรี ย ์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ( P <0.05) (Table 4)
Table 3. Prevalence of Campylobacter Contamination in Enviromental Sources of the
Conventional Farming with Different Rearing Period

No. of positive sample/total sample (%)
Rearing period
Day 1
Day 20
Day 40
Total
Sources
P-valuea
Chicken
0/40 (0.0) 6/40 (15.0) 8/40 (20.0)
14/120 (11.7)
0.035
Water
32/40 (80.0) 8/40 (20.0) 24/40 (60.0) 64/120 (53.3)
0.003
Food
16/40 (40.0) 8/40(20.0) 24/40 (60.0) 48/120(40.0)
0.009
Floor
0/40 (0.0) 16/40 (40.0) 8/40 (20.0)
24/120(20.0)
0.198
Total
48/160(30) 38/160(23.7) 64/160(40) 150/480(31.2)
0.245
a
P-value was calculated from Chi-square or Fisher exact test comparing the prevalence among days 1, 20, and
40.

วิจารณ์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยแต่ละปั จจัยในฟาร์ มกับผลการตรวจวิเคราะห์แยก
เชื้อCampylobacterโดยวิธี Chi-square test พบว่า Campylobacter ในฟาร์มระบบดั้งเดิมมีความชุก
ของ เชื้อ Campylobacter ในน�้ำดื่มไก่มากทีส่ ุดและน้อยสุดในตัวไก่ ส่วน ฟาร์มระบบอินทรี ยพ์ บความ
ชุก ของเชื้อ Campylobacterในน�้ำและอาหารในระดับเท่ากันและพบน้อยสุดคือ ในตัวไก่ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เมื่อรวมทั้งสองรู ปแบบการเลี้ยงแล้ววิเคราะห์โดยใช้ Chi-square test เปรี ยบเทียบใน
แต่ละปัจจัย พบว่าปัจจัยน�้ำมีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบเชื้อ Campylobacterในฟาร์ม ขณะที่ปัจจัย
อื่นๆ เช่น ไก่ อาหาร และพื้นไม่พบความแตกต่างทางสถิติ ซึ่ งผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
ความชุ กของเชื้ อที่ มีในน�้ำดื่ มและน�้ำเป็ นปั จจัยส�ำคัญในการพบเชื้ อในฟาร์ ม โดยมี การศึ กษาที่
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Table 4. Bacterial Enumeration from Cecum of the Chicken Rearing Under Organic or
Conventional Farming
Bacteria
Campylobacter spp.
Escherlichia coli
Total bacteria

Farm types
Organic
Conventional
Organic
Conventional

Mean ± SD
No. of samples Bacterial count (log CFU /g)a
25
5.31 ± 0.80
25
6.60 ± 0.59
25
6.27 ± 0.78
25
7.46 ± 0.73

Organic
25
10.29 ± 0.55
Conventional
25
11.83 ± 0.99
Organic
25
6.62 ± 0.55
Lactobacillus spp.
Conventional
25
6.90 ± 0.55
Abbbreviations: SD, standard deviation; CFU, colony forming unit; g, gram
a
Bacterial count was expressed as a log CFU/gram of cecal content.
b
P-value was calculated from student t test.

P-valueb
0.000
0.000
0.000
0.029

สอดคล้องกับผลดังกล่าวในสวีเดน พบว่าผลการตรวจเชื้อที่ให้ผลบวกมีความสัมพันธ์กบั น�้ำที่คนใช้
และมีการใช้ในการเลี้ยงไก่ที่ปนเปื้ อนจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ข้อมูลการทดลองนี้สนับสนุน ถึงการระบาด
ของเชื้อ Campylobacter ในน�้ำ [12] และจากการศึกษาถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ในการเพิม่ และลด
ปัจจัยเสี่ ยงในการติดเชื้อ Campylobacter ด้วยโดยนอร์เวย์พบว่าการท�ำน�้ำให้ปลอดเชื้อจะช่วยลดอุบตั ิ
การณ์และความชุกของเชื้อCampylobacterในสัตว์ปีกได้ [13] และน�้ำที่มีการปนเปื้ อนก็จะมีผลในการ
ระบาดของเชื้อต่อไป ซึ่งจากการวิเคราะห์ในการทดลองนี้ จะพบว่าน�้ำมีความส�ำคัญและสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับการตรวจพบเชื้อ [14] และที่น่าสนใจในผลการศึกษาครั้งนี้จะพบว่าน�้ำ เป็ นตัวอย่างที่มี
การตรวจพบเชื้อได้ในวันแรกของการทดสอบซึ่ งแสดงให้เห็นข้อมูลความชุกของเชื้อและน่าจะเป็ น
แหล่งกระจายเชื้อสู่ตวั ไก่หรื อสิ่ งแวดล้อมอื่นๆต่อไปได้ ซึ่ งการมีชีวติ ของเชื้อ Campylobacter ในน�้ำ
จะไม่สัมพันธ์กบั อุณหภูมิของน�้ำ และในทางตรงกันข้ามจะมี ชีวิตอยู่ได้แต่ไม่สามารถเพาะเชื้ อ
ได้(viable but non culturable: VNC) และสามารถมีชีวติ ต่อยาวไปอีกได้หลายเดือน [15-18] คุณสมบัติ
เหล่านี้จะช่วยให้การกระจายเชื้อได้ดีและนานขึ้น
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวันทีเ่ ก็บตัวอย่างกับผลการตรวจเชื้อ Campylobacterใน
ปัจจัยต่างๆในฟาร์มที่เลี้ยงทั้ง 2 ระบบ พบว่าทุกปั จจัยมีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ สรุ ป
ได้วา่ ไก่ อาหารและพื้น จะตรวจพบเชื้อได้มากที่สุดในวันที่เลี้ยงไก่นานขึ้น โดยสอดคล้องกับการ
ศึกษาที่บอกถึงฝูงไก่ที่มีอายุมากกว่า 3 สัปดาห์ จะมีการปนเปื้ อนและติดเชื้อ Campylobacter jejuni
สูงมากโดยเชื้อจะพบอยูใ่ นทางเดินอาหาร [5,19,20] เมื่อเปรี ยบเทียบกับเวลาในการเลี้ยง เมื่อวิเคราะห์
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ผลการตรวจในไก่จะพบผลบวกมากที่สุดในวันที่ 40 และรองลงมาคือวันที่ 20 โดยทั้ง 2 ระบบการ
เลี้ยงให้ผลเช่นเดียวกัน จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าอายุของไก่มีความสัมพันธ์กบั การตรวจพบเชื้อ
ซึ่ งจะเห็นได้ชดั เจนว่าวันแรกที่ตรวจไก่จะไม่พบการปนเปื้ อนของเชื้ อส่ วนเมื่ออายุของไก่ยิ่งนาน
จ�ำนวนการตรวจพบการปนเปื้ อนก็ยงิ่ มีจำ� นวนมากขึ้น [21]
ส่ วนปัจจัยเรื่ องน�้ำดื่ม ผลการตรวจจะพบผลบวกมากในวันแรกที่เริ่ มต้นการเลี้ยงไก่ มากกว่า
ช่วงการเลี้ยงไก่ในระยะต่อมา มีความเป็ นไปได้เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ควบคุมปั จจัยเรื่ องน�้ำ
ที่ใช้เลี้ยงไก่ท้ งั 2 ระบบ คือ น�้ำดื่ม ของระบบดั้งเดิมน�ำมาจากน�้ำใต้ดินแล้วสู บน�้ำมาเก็บไว้ใช้ ส่ วน
น�้ำดื่มในระบบอินทรี ยจ์ ะเป็ นน�้ำบ่อบนผิวดิน ซึ่ งอาจเป็ นเหตุผลที่พบเชื้อมากในวันแรกอาจเกิดจาก
การปนเปื้ อนจากสิ่ งแวดล้อมภายนอก เช่น มูลไก่ มูลขี้นก ฯลฯ ก่อนจะน�ำมาให้ไก่กิน และไม่ได้มี
ปัจจัยอื่นมารบกวนและการมีชีวติ ของเชื้อในน�้ำก็มีเวลานานกว่าในอากาศปกติ [15-18] และขณะที่ ไก่
อาหาร และพื้นจะตรวจพบเชื้อได้มากขึ้นในวันท้ายๆของอายุไก่ การตรวจที่พบมากขึ้นอาจเกิดจาก
การที่เชื้อเจริ ญได้ดี ในตัวไก่แล้วแพร่ ลงไปในสิ่ งแวดล้อมซึ่ งต้องมีการศึกษาเชิงลึกต่อไป
ผลการตรวจแยกเชื้อในคอกทีเ่ ก็บตัวอย่าง กับCampylobacter จากปัจจัยต่างๆ ในฟาร์มที่เลี้ยง
ระบบอินทรี ย ์ พบปัจจัยที่มีความแตกต่างทางสถิติคือ น�้ำ อาหาร และพื้น ส่ วนการตรวจในตัวไก่ไม่
พบความแตกต่างกันทางสถิติ ส่ วนระบบฟาร์ม แบบดั้งเดิมพบว่าทุกปั จจัยมีความแตกต่างทางสถิติ
จากการทดลองนี้ สรุ ปได้วา่ ในระบบอินทรี ยเ์ มื่อเปรี ยบเทียบเฉพาะผลตรวจแยกเชื้อในไก่ระหว่าง
คอกไม่พบความสัมพันธ์กนั ทั้งนี้ เนื่องจากระบบคอกของอินทรี ยม์ ีความคล้ายคลึงกันมากคือ เป็ น
คอกที่สร้างขึ้นใหม่พ้นื เป็ นแบบดินและหญ้าไม่มีการโรยด้วยแกลบ ส่ วนระบบฟาร์มแบบดั้งเดิมพบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั ทางสถิติในตัวไก่ซ่ ึงเป็ นไปได้ที่แต่ละคอกมีความแตกต่างอื่นในเรื่ องของ
ปัจจัยที่เพิม่ เข้ามาคือพื้นเล้าและระบบการก�ำจัดท�ำความสะอาดพื้นคอกของระบบดั้งเดิมจะมีการโรย
แกลบปกคลุมอีกรอบซึ่งลักษณะที่แตกต่างนี้น่าจะมีส่วนที่ทำ� ให้เกิดความแตกต่างของการพบเชื้อใน
ระหว่าง 2 ระบบการเลี้ยงได้ [22,23]
ระบบการเลี้ยงของฟาร์มทั้ง 2 รู ปแบบพบว่าทุกกลุ่มปั จจัยเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 ฟาร์ม
แล้วจะพบมีเพียงน�้ำปัจจัยเดียวที่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ เนื่องจากระบบการน�ำน�้ำไปสู่
คอกไก่ และระบบการส�ำรองน�้ำมี ความแตกต่างกันโดยในระบบอิ นทรี ยใ์ ช้น้ ำ� จากบ่อผิวดิ นที่ มี
แสงแดดส่ องถึง ส่ วนระบบดั้งเดิมใช้น้ ำ� จากบ่อบาดาลใต้ดินและมีการส�ำรองน�้ำในถังเก็บไว้ในที่ร่ม
ก่อนจะมีการน�ำส่ งเข้าสู่ คอกผ่านท่อซึ่งระบบการกระจายน�้ำแบบดังกล่าวมีโอกาสปนเปื้ อนสู ง ซึ่ ง
ประเด็นดังกล่าวน่าจะเป็ นประโยชน์ในการน�ำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงไก่ในฟาร์มเกี่ยวกับ
การจัดการระบบน�้ำหรื อการจัดหาแหล่งที่มาของน�้ำเพือ่ ใช้ในการเลี้ยงไก่ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ผลการ
ศึกษาจะพบว่าว่ามีเพียงน�้ำปัจจัยเดียวที่แตกต่างกันซึ่งน่าจะส่งผลให้ผลการตรวจแยกเชื้อในไก่มีความ
แตกต่างกันในทั้ง 2 ระบบ แต่จะพบว่าผลการตรวจแยกเชื้อในไก่ท้ งั 2 ระบบไม่แตกต่างกัน ทั้งๆที่
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ผลการตรวจแยกเชื้ อของไก่ในวันแรกของการทดลองจะไม่พบเชื้ อเลย แต่จะเริ่ มพบในการเก็บ
ตัวอย่างครั้งที่ 2 และ 3 (วันที่ 20และ 40) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวน่าจะเป็ นประโยชน์ในการน�ำไปใช้ศึกษา
ต่อว่ามีปัจจัยอื่นหรื อไม่ที่ทำ� ให้การแพร่ กระจายเชื้อเร็ วช้าต่างกัน และการศึกษาในอนาคตน่าจะมี
ตัวแปรที่ตอ้ งควบคุมให้ชดั เจน
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