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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 contamina-
tion 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 farm-
ing 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 Cam-
pylobacter 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 dif-
fered among rearing periods. Population of Campylobacter in chickens was lower in organic farming than 
in conventional farming.  
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ความชุกของการปนเป้ือนเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์ในฟาร์มไก่เนือ้ที่
เป็นต้นแบบการเลีย้งในระบบอนิทรีย์และระบบฟาร์มแบบดั้งเดมิ

เทวนิ  แสวงสิน 1,  ประพนัธ์ศกัด์ิ ฉวรีาช 2*,  ชยัพร  สร้อยค�า 2,  พีระพล สุขอว้น3

บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์ เพือ่เปรียบเทียบความชุกต่อการปนเป้ือนเช้ือ Campylobacter ในฟาร์มไก่ท่ีเป็นตน้

แบบการเล้ียงในระบบอินทรีย ์และฟาร์มไก่ระบบดั้งเดิม 

วสัดุ อปุกรณ์ และวธีิการ ลกูไก่เน้ือ อาย ุ1 วนั ถกูจดัสรรใหเ้ล้ียงในฟาร์มระบบอินทรียห์รือระบบดั้งเดิม 

เกบ็ตวัอยา่ง 3 คร้ังในวนัท่ี 1, 20 และ 40 ของการเล้ียง โดยเกบ็ตวัอยา่งจาก (1) ตวัไก่ (โดยการป้ายกวาด

จากทวารร่วม) (2) น�้าด่ืมท่ีใชเ้ล้ียงไก่ (3) อาหารท่ีใชเ้ล้ียงไก่ และ (4) การป้ายกวาดจากพ้ืนคอก เกบ็

ตวัอยา่งจ�านวน 40 ตวัอยา่ง/ปัจจยั/คร้ัง รวมทั้งส้ิน 960 ตวัอยา่ง โดยตวัอยา่งท่ีเกบ็ถกูน�ามาเพาะเพ่ือ

หาเช้ือ Campylobacter ค �านวณหาความชุกและเปรียบเทียบความชุกของเช้ือดงักล่าวระหวา่งการเล้ียง

ไก่ในฟาร์มทั้ง 2 ระบบ  นอกจากน้ี เกบ็ตวัอยา่งจากกระพุง้ไสใ้หญ่ (n = 25/กลุ่ม) ในวนัท่ี 40 ของการ

ทดลอง ส�าหรับเพาะเช้ือเพือ่หาปริมาณเช้ือ Campylobacter ดว้ย

ผลการศึกษา ความชุกของเช้ือ Campylobacter ในฟาร์มระบบอินทรีย ์จากตวัไก่ 14/120 (11.7%)  

น�้าด่ืม  40/120 (33.3%) อาหาร 40/120 (33.3%) และพ้ืนคอก 24/120 (20.0%) ส่วนความชุกดงักล่าวใน

ฟาร์มระบบดั้งเดิมจากตวัไก่ 14/120 (11.7%) น�้าด่ืม 64/120 (53.3%) อาหาร 48/120 (40%) และพ้ืนคอก 

24/120 (20.0%) และยงัพบวา่ความชุกของการปนเป้ือนเช้ือดงักล่าวจาก 3 แหล่ง (ตวัไก่ น�้า และอาหาร)  

มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัตามระยะเวลาการเล้ียงในฟาร์มทั้ง 2 ระบบ ปริมาณเช้ือ Campylobacter 

ในฟาร์มระบบอินทรียต์ �่ากวา่ฟาร์มระบบดั้งเดิมอยา่งมีนยัส�าคญั (mean ± SD, 5.31 ± 0.80 vs 6.60 ± 0.59 

log CFU/g)   

ข้อสรุป ความชุกของการปนเป้ือนเช้ือ Campylobacter ในแหล่งส่ิงแวดลอ้มท่ีศึกษาส่วนใหญ่ ไม่มีความ

แตกต่างกนัระหวา่งฟาร์มทั้ง 2 ระบบ แต่ความชุกดงักล่าวแตกต่างกนัตามระยะเวลาของการเล้ียง ปริมาณ

เช้ือ Campylobacter ในกระพุง้ไสใ้หญ่ของไก่จากฟาร์มระบบอินทรียต์ �่ากวา่ในฟาร์มระบบดั้งเดิม  
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บทน�ำ

 Campylobacter เป็นเช้ือแบคทีเรียในกลุ่มแกรมลบ และเป็นสาเหตุของโรคติดต่อระบบทาง

เดินอาหารท่ีรุนแรงในมนุษย ์ จากรายงานของประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิก

ของสหภาพยโุรป พบวา่ Campylobacter เป็นสาเหตุอนัดบัหน่ึงของการก่อโรคระบบทางเดินอาหาร 

โดยพบถึงร้อยละ 45  ของเช้ือท่ีก่อโรค โดยร้อยละ 99 ของเช้ือ Campylobacter   ท่ีก่อใหเ้กิดโรคนั้น

มีสาเหตุมาจากเช้ือ Campylobacter  jejuni [1-5] ปัญหาการปนเป้ือนเช้ือ Campylobacter ในเน้ือสตัว์

และผลิตภณัฑส์ตัว ์เช่น การปนเป้ือนจากเน้ือสุกร [6] หรือโดยเฉพาะในเน้ือสตัวปี์ก ถือเป็นปัญหา

ส�าคญัท่ีท�าใหเ้น้ือสตัวด์งักล่าวเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค เพราะในมนุษยน์ั้นสามารถติดเช้ือ Campy-

lobacter ไดง่้าย เพราะเพียงแค่ไดรั้บเช้ือเขา้ไปในจ�านวนนอ้ยกท็�าใหเ้กิดโรคได ้[7,8] นอกจากน้ี การ

ปนเป้ือนเช้ือดงักล่าวในฟาร์มยงัมีผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภณัฑเ์น้ือไก่  โดยสาเหตุของการปน

เป้ือนอาจเร่ิมจากขั้นตอนแรกของการผลิตก่อนท่ีจะมาเป็นเน้ือสัตวต์ั้งแต่ในระดบัฟาร์มเล้ียงสัตว ์

ระดบัการฆ่าและการช�าแหละเน้ือสตัวใ์นโรงฆ่าสตัว ์เร่ือยมาจนถึงระดบัผูบ้ริโภคได้

 กรมปศุสัตวเ์ป็นหน่วยงานหน่ึงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีมีพนัธกิจในการพฒันา

ปศุสัตวข์องประเทศใหส้ามารถผลิตอาหารท่ีดีและผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ รวมถึงมีระบบการผลิตท่ี

ปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มต่อสุขอนามยัของมนุษยแ์ละสตัวเ์ล้ียง ดงันั้น ปศุสตัวอิ์นทรียจึ์งเป็นการพฒันา

ระบบการปศุสตัวอี์กทางเลือกหน่ึง ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัธรรมชาติอยา่งกลมกลืนระหวา่ง ผนืดิน พืช 

และสตัว ์มีระบบการจดัการท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามความตอ้งการทางสรีระวทิยาและพฤติกรรม

ของสตัว ์การเล้ียงในระบบอินทรียจ์ะประกอบไปดว้ยวตัถุดิบอาหารสตัว ์การจดัการฝงูสตัว ์ระบบ

การจดัการฟาร์มท่ีท�าใหเ้กิดความเครียดต่อสตัวน์อ้ยท่ีสุด ส่งเสริมใหส้ตัวมี์สุขภาพท่ีดี โดยเนน้การ

ป้องกนัโรคและ หลีกเล่ียงการใชส้ารเคมี ยา และยาปฏิชีวนะ อยา่งไรกต็าม ระบบการเล้ียงดงักล่าว 

ท�าใหไ้ก่สมัผสักบัส่ิงแวดลอ้มโดยตรงและส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้นอาจเป็นแหล่งกกัเกบ็เช้ือ Campylo-

bacter [9,10]  การศึกษาถึงความชุกของเช้ือ Campylobacter และปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเช้ือ

แบคทีเรียดังกล่าว การเล้ียงไก่ในระบบอินทรีย ์ พบว่ายงัขาดขอ้มูลอยู่มากเพราะการเล้ียงใน

ประเทศไทยยงัไม่แพร่หลาย ขณะเดียวกนัการเล้ียงไก่เน้ือในระบบฟาร์มแบบดั้งเดิม ยงัตรวจพบการ

ปนเป้ือนเช้ือ Campylobacter ได้

 ดงันั้น การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พือ่หาความชุกและประเมินปัจจยัเส่ียงของการปนเป้ือน

เช้ือ Campylobacter ในฟาร์มไก่ท่ีมีการเล้ียงในระบบอินทรียแ์ละระบบฟาร์มแบบดั้งเดิม จึงน่าจะ

เป็นประโยชนต่์อการน�าขอ้มลูไปแกไ้ขปัญหาหรือประยกุตใ์ชใ้นการเล้ียงไก่ของเกษตรกร ตลอดจน

ใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษาวจิยัในเชิงลึกต่อไป
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีกำร

ไก่ทดลองและระบบการเลีย้ง

 ไก่พนัธ์ุสองสายเลือด (ไก่ลกูผสมระหวา่งแม่พนัธ์ุโร๊ดไอร์แลนดเ์ร็ด กบัพอ่พนัธ์ุไก่พ้ืนเมือง)  

อาย ุ1 วนั น�าเขา้เล้ียงในฟาร์มทั้ง 2 ระบบ (ระบบอินทรียแ์ละระบบฟาร์มแบบดั้งเดิม) พร้อมกนั โดย

ก�าหนดจ�านวนไก่ทดลองท่ีเล้ียงในฟาร์มท่ีคดัเลือกเป็นฟาร์มตน้แบบการเล้ียงไก่ระบบอินทรีย ์จ�านวน 

5 ฟาร์มแต่ละฟาร์มเล้ียงไก่ มีจ�านวน 40 ตวั รวมไก่ท่ีเล้ียง จ�านวน 200 ตวั และคดัเลือกฟาร์มท่ีมีการ

เล้ียงในระบบฟาร์มแบบดั้งเดิม จ�านวน 5 ฟาร์ม ๆ ละ1,000 ตวั โดยผูว้จิยัไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณ

การใชส้ตัวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์ สภาวจิยัแห่งชาติ อยา่งเคร่งครัด

 ไก่ทดลองในระบบอินทรียไ์ดรั้บอาหารท่ีมาจากพื้นท่ีท�าเกษตรอินทรียโ์ดยรอบ ๆ หมู่บา้น

นั้น (บา้นสงเปลือย ต�าบลเมืองทอง อ�าเภอเมืองร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็)  เช่น ขา้ว  พืชผกั น�้าด่ืมได้

จากน�้าธรรมชาติน�ามาไวใ้นภาชนะซ่ึงมีลกัษณะเป็นกระติกคว �า่และมีถาดรองน�้าอยูท่างดา้นล่าง  โดย

ใหไ้ก่สามารถกินไดต้ลอดเวลา พื้นท่ีการเล้ียงประมาณ 2 ตารางเมตรต่อตวั มีตาข่ายกั้น 4 ดา้น ป้องกนั

นก หรือสตัวอ่ื์น ๆ เขา้มาในบริเวณการเล้ียง ส่วนไก่ทดลองท่ีเล้ียงในระบบฟาร์มดั้งเดิม มีพื้นท่ีการ

เล้ียงไก่ประมาณ 0.1 ตารางเมตรต่อตวั และด�าเนินการเล้ียง ตามรูปฟาร์มเพือ่การคา้ โดยใหกิ้นอาหาร

เมด็ท่ีไม่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ ตามก�าหนดของบริษทั น�้าด่ืมไดม้าจากน�้าใตดิ้นธรรมชาติ และ

จดัไวใ้นภาชนะซ่ึงมีลกัษณะเป็นกระติกคว �่าและมีถาดรองน�้ าอยูท่างดา้นล่างให้ไก่สามารถกินได้

ตลอดเวลา การควบคุมป้องกนัโรคเป็นไปตามโปรแกรมของฟาร์มมาตรฐานของกรมปศุสตัว ์ ซ่ึงการ

เล้ียงทั้ง  2 ระบบ ก�าหนดแผนการเกบ็ตวัอยา่งในวนัเดียวกนั โดยมีการเกบ็ตวัอยา่งจ�านวน 3 คร้ัง ดงั

รายละเอียดต่อไปน้ี

การเกบ็ตัวอย่าง

 ในฟาร์มทั้ง 2 ระบบ มีวธีิการเกบ็ตวัอยา่งท่ีเหมือนกนั โดยท�าการเกบ็ตวัอยา่งในวนัท่ี 1 วนั

ท่ี 20 และวนัท่ี 40 ของการทดลอง ตวัอยา่งท่ีเกบ็ ไดแ้ก่ (1) การป้ายกวาดในทวารร่วม (cloacal swab) 

ของไก่ โดยน�าส�าลีผา่นการฆ่าเช้ือโรคแลว้ แหยเ่ขา้ไปในรูทวารร่วมของไก่ประมาณ 1 น้ิว แลว้ท�าการ

หมุนกา้นส�าลีใหส้มัผสักบัผนงัทวารร่วมจ�านวน 3 รอบ หลงัจากนั้นน�าตวัอยา่งใส่หลอดทดลองท่ีมี

อาหารเล้ียงเช้ือปิดดว้ยฝาอยา่งดีแลว้วางบนน�้าแขง็ใส่กล่องควบคุมอุณหภมิู การเกบ็ตวัอยา่งทั้งหมด 

3 คร้ังเสร็จก่อนเวลา 12.00 น. ทุกคร้ัง โดยในแต่ละคร้ังเกบ็ตวัอยา่งจากการป้ายกวาดในฟาร์มระบบ

อินทรียจ์ �านวน 40 ตวัอยา่ง และฟาร์มระบบดั้งเดิมจ�านวน 40 ตวัอยา่ง (2) น�้าด่ืม โดยเกบ็น�้าจากน�้าท่ี

ใชใ้นการเล้ียงไก่ เกบ็จากทุกกระติกท่ีใหน้�้ าไก่ขนาด 1 ลิตร ลกัษณะกระติกคือเป็นถงัคว �่าแลว้มีถาด

รองอยูด่า้นล่าง โดยถาดรองจะมีปากท่ีกวา้งกวา่ถงัน�้ าขยายออกมารอบปากถงัน�้ าเพ่ือใหไ้ก่สามารถ

กินน�้าไดเ้ม่ือน�้าท่ีถาดรองปริมาตรลดลงระดบัน�้าในถงัท่ีคว �า่อยูก่จ็ะถ่ายเทลงมาท่ีถาดรองโดยอตัโนมติั 

เกบ็ตวัอยา่งน�้ าโดยใชก้ระบอกฉีดยาขนาด 50 มิลลิลิตร ดูดจากกระติก ๆ ละ 2 ตวัอยา่ง ๆ ละ 50 
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มิลลิลิตร จ�านวน 8 ตวัอยา่งต่อฟาร์ม (จ�านวนรวม 40 ตวัอยา่งต่อการเล้ียงแต่ละระบบ) แยกใส่ขวด

พลาสติกปิดฝาแช่น�้าแขง็ (3) อาหาร โดยเกบ็อาหารจากรางอาหารไก่ทุกราง จ�านวนคอกละ 8 ตวัอยา่ง 

(จ�านวนรวม 40 ตวัอยา่งต่อการเล้ียงแต่ละระบบ) เกบ็ตวัอยา่งละ 50 กรัม โดยตกัใส่ถุงพลาสติกแยก

ตามจ�านวนแลว้มดัปากถุง  (4) ตวัอยา่งจากพื้นคอก โดยเก็บตวัอยา่งจากพ้ืนคอกโดยวิธีป้ายกวาด 

(swab) พื้นคอก จ�านวน 8 จุด รวมเป็น 8 ตวัอยา่ง (จ�านวนรวม 40 ตวัอยา่งต่อการเล้ียงแต่ละระบบ) 

พื้นท่ีในการป้ายกวาดแต่ละจุดมีขนาด 900 ตารางเซนติเมตร ใชก้ารป้ายกวาดตรงกลางและกระจาย

ในพื้นท่ีผวิคอก ขอบบน 3 จุด ตรงกลาง 2 จุด ขอบล่าง  3  จุด โดยน�าตวัอยา่งแต่ละคร้ังใส่หลอด

ทดลองท่ีมีอาหารเล้ียงเช้ือ ปิดฝาหลอด แช่น�้าแขง็  ตวัอยา่งทั้งหมดถกูน�าไปตรวจหาเช้ือ Campylo-

bacter ตามวธีิมาตรฐาน ISO 10727 [11] และในวนัท่ี 40 ของการเล้ียง (วนัส้ินสุดการทดลอง) ไก่ได้

น�ามาท�าใหต้ายอยา่งสงบเกบ็ตวัอยา่งของเหลวในกระพุง้ไสใ้หญ่ (cecal content) จ�านวน 25 ตวัอยา่ง/

กลุ่ม เพื่อเพาะเช้ือส�าหรับนบัจ�านวนแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ Campylobacter, Escherlichia coli, 

Total bacteria และ Lactobacillus

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ

 หาความชุกของเช้ือ Campylobacter ในตวัอยา่ง และท�าการเปรียบเทียบความชุกดงักล่าว

ระหวา่งการเล้ียงไก่ทั้ง 2 ระบบ โดยวธีิ Chi-square test หรือ Fisher exact test ส่วนการนบัจ�านวนเช้ือ

แบคทีเรีย ไดท้ �าการแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นหน่วย log CFU/g และใช ้Student’s t-test ในการทดสอบ

ความแตกต่าง โดยก�าหนดระดบันยัส�าคญัท่ี P<0.05 โปรแกรมท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล คือ SPSS version 

11.0 

ผลกำรศึกษำ

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยักบัผลการตรวจวิเคราะห์แยกเช้ือCampylobacterโดย

วธีิ Chi-square test (Table 1) พบวา่ผลการตรวจวเิคราะห์แยกเช้ือ Campylobacter ในฟาร์มระบบดั้งเดิม 

พบความชุก ของ เช้ือในไก่ 14 /120 (11.7%) น�้า 64/120 (53.3%) อาหาร 48/120 (40%) และพ้ืน 24/120 

(20.0%) ฟาร์มระบบอินทรีย ์พบความชุก ของเช้ือในไก่ 14/120 (11.7%) น�้า 40/120 (33.3%) อาหาร 

40/120 (33.3%) และพื้น 24/120 (20.0%) โดยพบสดัส่วนการพบเช้ือในปัจจยัน�้าในการเล้ียงแบบดั้งเดิม 

20% มากกวา่การเล้ียงในระบบอินทรียอ์ยา่งมีนยัส�าคญั (P<0.05) 

    ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ ระหวา่งเวลาท่ีเกบ็ตวัอยา่งกบัผลการตรวจแยกเช้ือ Campylobacter 

ในปัจจยัต่างๆ ในฟาร์มท่ีมีการเล้ียงระบบอินทรีย ์(Table 2) พบวา่ปัจจยัตวัอยา่ง ไก่ น�้า  อาหารท่ีใช้

เล้ียงไก่ มีความสมัพนัธ์กบัการตรวจพบเช้ือ Campylobacter  ทางสถิติ  ส่วนพื้นคอกพบวา่ไม่มีความ

แตกต่างกนัทางสถิติ    โดยพบวา่ผลบวก การพบเช้ือโดยรวมจะพบมากข้ึนเม่ือระยะเวลาท่ีเล้ียงนาน

ข้ึน ไก่ไดถู้กตรวจพบความสัมพนัธ์มากท่ีสุดในวนัท่ี 40 และรองลงมาคือวนัท่ี 20 จ�านวน 11/40 
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(27.5%) และ 3/40 (7.5%) ตามล�าดบั ส่วนพื้นคอกตรวจพบผลบวกมากท่ีสุดในวนัท่ี 40 และรองลง

มาคือ วนัท่ี 1  จ�านวน จ�านวน 16/40 (40.0%)  และ 8/40 (20.0%) ตามล�าดบั  ส่วนปัจจยั น�้า ตรวจพบ

ผลบวกมากท่ีสุดในวนัท่ี 1 และนอ้ยสุดเท่ากนัคือวนัท่ี 20 และ40  จ�านวน 24/40 (60.0%)และ 8/40 

(20%) ตามล�าดบั

 ผลการตรวจวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหว่างเวลาท่ีเก็บตวัอยา่ง กบัผลการตรวจแยกเช้ือ 

Campylobacterในปัจจยัต่างๆ วเิคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช ้Chi-square testในฟาร์มท่ีเล้ียงระบบดั้ง

เดิม (Table 3) พบวา่ปัจจยัตวัอยา่งท่ีพบความแตกต่างทางสถิติ คือไก่ น�้าอาหารท่ีใชเ้ล้ียงไก่ ส่วนพื้น

คอกพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยพบวา่ผลบวกโดยรวมจะพบมากข้ึนเม่ือระยะเวลาท่ี

Table 1. The Proportion of Campylobacter Contamination in Environmental  Sources of Organic 

and Conventional Broiler Farms

Sources

No. of positive samples/no. of total (%)

Chi-square P-value

Farm types

Organic Conventional

Chicken 14/120(11.7) 14/120 (11.7) 0.000 1.000

Water 40/120 (33.3) 64/120 (53.3) 9.774 0.002*

Feed 40/120 (33.3) 48/120 (40.0) 1.148 0.284

Floor 24/120 (20.0) 24/120 (20.0) 0.000 1.000
*P<0.05 indicates a significant difference in proportion.          

Table 2.   Prevalence of Campylobacter Contamination in Enviromental Sources of the Organic 

Farming with Different Rearing Period

Sources

No. of positive sample/total sample (%) 

P-valuea

Rearing period

Day  1 Day 20 Day 40 Total

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

aP-value was calculated from Chi-square or Fisher exact test comparing the prevalence among days 1, 20, and 
40.
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เล้ียงนานข้ึน (Table 3)  ดงัน้ีโดยพบวา่ไก่ตรวจพบผลบวกมากท่ีสุดในตวัอยา่งท่ีเกบ็ในวนัท่ี 40 และ

รองลงมาคือวนัท่ี 20 จ�านวน 8/40  (20.0%)  และ 6/40  (15.0 %)  ตามล�าดบั อาหารตรวจพบผลบวก

มากท่ีสุดในวนัท่ี 40 และรองลงมาคือ วนัท่ี 1  จ�านวน จ�านวน 24/40  (60.0 %)  และ  16/40  (40.0%) 

ตามล�าดบั ส่วนปัจจยัเร่ืองน�้า ตรวจพบผลบวกมากท่ีสุดในวนัท่ี 1  รองลงมาคือวนัท่ี 40 นอ้ยสุดคือ

วนัท่ี 20  จ�านวน 32/40  (80.0%)  24/40 (60.0%) และ8/40  (20.0 %) ตามล�าดบั

 ผลการศึกษาความแตกต่างกนัของจ�านวนเช้ือแบคทีเรียชนิดต่างๆ ท่ีตรวจพบใน มูลไก่ เม่ือ

ส้ินสุดการทดลอง ระหวา่งไก่ท่ีเล้ียงทั้ง 2 ระบบ โดยพบวา่ในจ�านวนเช้ือท่ีตรวจวเิคราะห์ทั้ง 4 ชนิด 

พบวา่เช้ือทุกประเภท Campylobacter, E.coli, total bacteria และ Lactobacillus พบปริมาณค่าเฉล่ีย

ในระบบดั้งเดิมมากกวา่ในระบบอินทรีย ์อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ ( P <0.05) (Table  4)

วิจำรณ์

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัแต่ละปัจจยัในฟาร์มกบัผลการตรวจวิเคราะห์แยก

เช้ือCampylobacterโดยวธีิ Chi-square test  พบวา่ Campylobacter ในฟาร์มระบบดั้งเดิมมีความชุก 

ของ เช้ือ Campylobacter ในน�้าด่ืมไก่มากท่ีสุดและนอ้ยสุดในตวัไก่  ส่วน ฟาร์มระบบอินทรียพ์บความ

ชุก ของเช้ือ Campylobacterในน�้าและอาหารในระดบัเท่ากนัและพบนอ้ยสุดคือ ในตวัไก่  การวเิคราะห์

ความสมัพนัธ์เม่ือรวมทั้งสองรูปแบบการเล้ียงแลว้วเิคราะห์โดยใช ้Chi-square test  เปรียบเทียบใน

แต่ละปัจจยั พบวา่ปัจจยัน�้ามีความสมัพนัธ์กบัการตรวจพบเช้ือ Campylobacterในฟาร์ม  ขณะท่ีปัจจยั

อ่ืนๆ เช่น  ไก่ อาหาร และพื้นไม่พบความแตกต่างทางสถิติ     ซ่ึงผลดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึง         

ความชุกของเช้ือท่ีมีในน�้ าด่ืมและน�้ าเป็นปัจจยัส�าคญัในการพบเช้ือในฟาร์ม โดยมีการศึกษาท่ี

Table 3.   Prevalence of Campylobacter Contamination in Enviromental Sources of the 

Conventional Farming with Different Rearing Period

Sources

      No. of positive sample/total sample (%)

P-valuea

Rearing period

Day  1 Day 20 Day 40 Total

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
aP-value was calculated from Chi-square or Fisher exact test comparing the prevalence among days 1, 20, and 
40.
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สอดคลอ้งกบัผลดงักล่าวในสวเีดน พบวา่ผลการตรวจเช้ือท่ีใหผ้ลบวกมีความสมัพนัธ์กบัน�้าท่ีคนใช้

และมีการใชใ้นการเล้ียงไก่ท่ีปนเป้ือนจากฟาร์มเล้ียงสตัว ์ขอ้มลูการทดลองน้ีสนบัสนุน ถึงการระบาด

ของเช้ือ Campylobacter ในน�้า [12] และจากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ในการเพิ่มและลด

ปัจจยัเส่ียงในการติดเช้ือ Campylobacter ดว้ยโดยนอร์เวยพ์บวา่การท�าน�้าใหป้ลอดเช้ือจะช่วยลดอุบติั

การณ์และความชุกของเช้ือCampylobacterในสตัวปี์กได ้[13] และน�้าท่ีมีการปนเป้ือนกจ็ะมีผลในการ

ระบาดของเช้ือต่อไป ซ่ึงจากการวเิคราะห์ในการทดลองน้ี จะพบวา่น�้ามีความส�าคญัและสมัพนัธ์อยา่ง

ใกลชิ้ดกบัการตรวจพบเช้ือ [14]  และท่ีน่าสนใจในผลการศึกษาคร้ังน้ีจะพบวา่น�้ า เป็นตวัอยา่งท่ีมี

การตรวจพบเช้ือไดใ้นวนัแรกของการทดสอบซ่ึงแสดงใหเ้ห็นขอ้มูลความชุกของเช้ือและน่าจะเป็น

แหล่งกระจายเช้ือสู่ตวัไก่หรือส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆต่อไปได ้ซ่ึงการมีชีวติของเช้ือ Campylobacter ในน�้า

จะไม่สัมพนัธ์กบัอุณหภูมิของน�้ า และในทางตรงกนัขา้มจะมีชีวิตอยู่ไดแ้ต่ไม่สามารถเพาะเช้ือ

ได(้viable but non culturable: VNC) และสามารถมีชีวติต่อยาวไปอีกไดห้ลายเดือน [15-18] คุณสมบติั

เหล่าน้ีจะช่วยใหก้ารกระจายเช้ือไดดี้และนานข้ึน

 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งวนัท่ีเกบ็ตวัอยา่งกบัผลการตรวจเช้ือ Campylobacterใน

ปัจจยัต่างๆในฟาร์มท่ีเล้ียงทั้ง 2 ระบบ  พบวา่ทุกปัจจยัมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ สรุป

ไดว้า่  ไก่  อาหารและพื้น จะตรวจพบเช้ือไดม้ากท่ีสุดในวนัท่ีเล้ียงไก่นานข้ึน โดยสอดคลอ้งกบัการ

ศึกษาท่ีบอกถึงฝงูไก่ท่ีมีอายมุากกวา่ 3 สปัดาห์ จะมีการปนเป้ือนและติดเช้ือ Campylobacter jejuni 

สูงมากโดยเช้ือจะพบอยูใ่นทางเดินอาหาร [5,19,20]  เม่ือเปรียบเทียบกบัเวลาในการเล้ียง  เม่ือวเิคราะห์

Table  4. Bacterial Enumeration from Cecum of the Chicken Rearing Under Organic  or  

Conventional Farming

Bacteria Farm types No. of samples
Mean ± SD

Bacterial count (log CFU /g)a P-valueb

Campylobacter spp. Organic                25 5.31 ±  0.80 0.000

 Conventional 25 6.60 ± 0.59

Escherlichia coli Organic                   25 6.27 ± 0.78 0.000

 Conventional 25 7.46 ± 0.73

Total bacteria Organic                25 10.29 ± 0.55 0.000

 Conventional 25 11.83 ± 0.99

Lactobacillus spp. Organic                    25 6.62 ± 0.55 0.029

 Conventional 25 6.90 ± 0.55

Abbbreviations: SD, standard deviation; CFU, colony forming unit; g, gram
aBacterial count was expressed as a log CFU/gram of cecal content.
bP-value was calculated from student t test.
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ผลการตรวจในไก่จะพบผลบวกมากท่ีสุดในวนัท่ี 40 และรองลงมาคือวนัท่ี 20  โดยทั้ง 2 ระบบการ

เล้ียงใหผ้ลเช่นเดียวกนั  จากขอ้มูลดงักล่าวจะพบวา่อายขุองไก่มีความสัมพนัธ์กบัการตรวจพบเช้ือ 

ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนว่าวนัแรกท่ีตรวจไก่จะไม่พบการปนเป้ือนของเช้ือส่วนเม่ืออายขุองไก่ยิ่งนาน

จ�านวนการตรวจพบการปนเป้ือนกย็ิง่มีจ�านวนมากข้ึน [21]     

   ส่วนปัจจยัเร่ืองน�้าด่ืม ผลการตรวจจะพบผลบวกมากในวนัแรกท่ีเร่ิมตน้การเล้ียงไก่ มากกวา่

ช่วงการเล้ียงไก่ในระยะต่อมา มีความเป็นไปไดเ้น่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีไม่ไดค้วบคุมปัจจยัเร่ืองน�้า

ท่ีใชเ้ล้ียงไก่ทั้ง 2 ระบบ คือ น�้าด่ืม ของระบบดั้งเดิมน�ามาจากน�้าใตดิ้นแลว้สูบน�้ามาเกบ็ไวใ้ช ้ส่วน

น�้าด่ืมในระบบอินทรียจ์ะเป็นน�้าบ่อบนผวิดิน ซ่ึงอาจเป็นเหตุผลท่ีพบเช้ือมากในวนัแรกอาจเกิดจาก

การปนเป้ือนจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก เช่น มูลไก่ มูลข้ีนก ฯลฯ ก่อนจะน�ามาใหไ้ก่กิน และไม่ไดมี้

ปัจจยัอ่ืนมารบกวนและการมีชีวติของเช้ือในน�้ากมี็เวลานานกวา่ในอากาศปกติ [15-18] และขณะท่ี ไก่ 

อาหาร และพื้นจะตรวจพบเช้ือไดม้ากข้ึนในวนัทา้ยๆของอายไุก่ การตรวจท่ีพบมากข้ึนอาจเกิดจาก

การท่ีเช้ือเจริญไดดี้ ในตวัไก่แลว้แพร่ลงไปในส่ิงแวดลอ้มซ่ึงตอ้งมีการศึกษาเชิงลึกต่อไป 

  ผลการตรวจแยกเช้ือในคอกท่ีเกบ็ตวัอยา่ง กบัCampylobacter  จากปัจจยัต่างๆ ในฟาร์มท่ีเล้ียง

ระบบอินทรีย ์พบปัจจยัท่ีมีความแตกต่างทางสถิติคือ น�้า อาหาร และพื้น  ส่วนการตรวจในตวัไก่ไม่

พบความแตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนระบบฟาร์ม แบบดั้งเดิมพบวา่ทุกปัจจยัมีความแตกต่างทางสถิติ 

จากการทดลองน้ี   สรุปไดว้า่ในระบบอินทรียเ์ม่ือเปรียบเทียบเฉพาะผลตรวจแยกเช้ือในไก่ระหวา่ง

คอกไม่พบความสมัพนัธ์กนั ทั้งน้ี เน่ืองจากระบบคอกของอินทรียมี์ความคลา้ยคลึงกนัมากคือ เป็น

คอกท่ีสร้างข้ึนใหม่พื้นเป็นแบบดินและหญา้ไม่มีการโรยดว้ยแกลบ  ส่วนระบบฟาร์มแบบดั้งเดิมพบ

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติในตวัไก่ซ่ึงเป็นไปไดท่ี้แต่ละคอกมีความแตกต่างอ่ืนในเร่ืองของ

ปัจจยัท่ีเพิม่เขา้มาคือพื้นเลา้และระบบการก�าจดัท�าความสะอาดพื้นคอกของระบบดั้งเดิมจะมีการโรย

แกลบปกคลุมอีกรอบซ่ึงลกัษณะท่ีแตกต่างน้ีน่าจะมีส่วนท่ีท�าใหเ้กิดความแตกต่างของการพบเช้ือใน

ระหวา่ง 2 ระบบการเล้ียงได ้[22,23] 

 ระบบการเล้ียงของฟาร์มทั้ง 2 รูปแบบพบวา่ทุกกลุ่มปัจจยัเม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง 2 ฟาร์ม

แลว้จะพบมีเพียงน�้าปัจจยัเดียวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ  เน่ืองจากระบบการน�าน�้าไปสู่

คอกไก่และระบบการส�ารองน�้ ามีความแตกต่างกนัโดยในระบบอินทรียใ์ช้น�้ าจากบ่อผิวดินท่ีมี

แสงแดดส่องถึง ส่วนระบบดั้งเดิมใชน้�้ าจากบ่อบาดาลใตดิ้นและมีการส�ารองน�้าในถงัเกบ็ไวใ้นท่ีร่ม

ก่อนจะมีการน�าส่งเขา้สู่คอกผา่นท่อซ่ึงระบบการกระจายน�้าแบบดงักล่าวมีโอกาสปนเป้ือนสูง   ซ่ึง

ประเดน็ดงักล่าวน่าจะเป็นประโยชนใ์นการน�าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการเล้ียงไก่ในฟาร์มเก่ียวกบั

การจดัการระบบน�้าหรือการจดัหาแหล่งท่ีมาของน�้าเพ่ือใชใ้นการเล้ียงไก่  แต่อยา่งไรกต็าม แมผ้ลการ

ศึกษาจะพบวา่วา่มีเพยีงน�้าปัจจยัเดียวท่ีแตกต่างกนัซ่ึงน่าจะส่งผลใหผ้ลการตรวจแยกเช้ือในไก่มีความ

แตกต่างกนัในทั้ง 2 ระบบ  แต่จะพบวา่ผลการตรวจแยกเช้ือในไก่ทั้ง 2 ระบบไม่แตกต่างกนั ทั้งๆท่ี 
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ผลการตรวจแยกเช้ือของไก่ในวนัแรกของการทดลองจะไม่พบเช้ือเลย  แต่จะเร่ิมพบในการเก็บ

ตวัอยา่งคร้ังท่ี 2 และ 3 (วนัท่ี 20และ 40)  ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวน่าจะเป็นประโยชนใ์นการน�าไปใชศึ้กษา

ต่อว่ามีปัจจยัอ่ืนหรือไม่ท่ีท�าให้การแพร่กระจายเช้ือเร็วชา้ต่างกนั และการศึกษาในอนาคตน่าจะมี

ตวัแปรท่ีตอ้งควบคุมใหช้ดัเจน   
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