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Abstract 

 

This study was designed to determine the quality of water after-flood (Flood 

Pakistan, 2010) that subsequently is used in poultry production and to correlate the 

risk of bacterial loads from water to the performance of broilers. Four severely flood-

affected districts in Khyber Pakhtunkhwa Province (formerly Northwest Frontier 

Province):Charsada (A), Swat (B), Peshawar (C), and Nowshehra (D) were selected 

with the non-flood affected district of Swabi (E) as control. In each district three 

poultry farms were randomly selected. Drinking waters from wells, from storage 

tanks, and from drinkers were collected. For blood sampling, fifteen vaccinated 

broilers were randomly selected at each poultry farm and blood was taken on day one, 

and on day 35. Data were analyzed using SPSS 16 for Windows. Water was compared 

with the standards specified by the Pakistan Council for Research in Water Resources 

(PCRWR). The study found that the mean pH of water was not significantly different 

among wells, tanks, and drinkers in all districts, with the exception of district C. 



vi 

 

Ammonia levels were significantly higher in drinker water than in 

corresponding tank and well water in each district. Significant variations were noted 

in mean nitrite levels at districts A and E. Mean TPC, coliforms per ml and coliforms 

per 100 ml were significantly different among well tank and drinker water in all five 

districts; well water contained the lowest mean coliforms burden. Differences of E. 

coli between tank and drinker water were statistically significant (p<0.05).  Good 

weight gain at day 35 was found in district E (control), while significantly lower 

weight gain at day 35 was observed in districts A and B (p< 0.05). Mean percent 

mortality was significantly lower in district E (p< 0.05). Mean antibody titers varied 

significantly between day one chicks and mature birds (day 35) (p<0.05).  Mean 

antibody titers of ND, IB and IBD in all five districts were higher for the same disease 

than antibody levels at the end of the production period (day 35). Only pH levels met 

the PCRWR criteria in all cases. Other parameters, including ammonia, nitrite, and 

TPC per ml, and coliforms per ml and per 100 ml, were above accepted limits. Flood 

districts showed a higher level of ammonia, nitrite, and bacterial loads than the non-

flood (control) district. No water source at any district satisfied the PCRWR 

acceptable standards for those parameters. Based on these findings, it is recommended 

that drinking water should be boiled and filtered to reduce bacterial load and trap 

other harmful substances.  
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน ้ าในพื่นท่ีน ้ าท่วม(น ้ าท่วมใน

ปากีสถาน ปี 2553) ท่ีต่อมาถูกน ามาใช้ในการผลิตไก่กระทงและเพื่อหาความสัมพนัธ์ของความ
เส่ียงในการปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรียจากน ้ าต่อประสิทธิภาพการท างานของไก่กระทงส่ีพื้นท่ีท่ีเกิดน ้ า
ท่วมอย่างรุนแรงในจังหวัดKhyperPakhtunkhwa (ช่ือเดิมจังหวัดนอร์ทเวสฟรอนเทียร์) 
ประกอบดว้ยพื้นท่ีCharsada (พื้นท่ีA) Swat (พื้นท่ีB)Peshawar (พื้นท่ีC) และNowshehra (พื้นท่ีD)
โดยพื้นท่ีSwabi (พื้นท่ีE) เป็นพื้นท่ีท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากน ้ าท่วมถูกใช้เป็นกลุ่มควบคุมในทุก
พื้นท่ีฟาร์มไก่กระทง3 แห่งจะถูกสุ่มท าการเก็บน ้ าด่ืมจากท่อน ้ าถงัเก็บน ้ าและท่ีด่ืมน ้ าจากนั้นสุ่มไก่
ท่ีไดรั้บวคัซีนจ านวน15 ตวัจากแต่ละฟาร์มท าการเก็บเลือดในวนัท่ี1 และวนัท่ี35 วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้โปรแกรม SPSS16 ส าหรับวินโดวค่์าน ้ าตวัอย่างเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานของประเทศ
ปากีสถาน (Pakistan Council for Research in Water Resources; PCRWR)ผลศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย
กรดเบสของน ้าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของท่อน ้ าถงัเก็บน ้ าและท่ีด่ืมน ้ าในทุกพื้นท่ี
ยกเวน้ในพื้นท่ีC ค่าแอมโมเนียในน ้าของท่ีด่ืมน ้าสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเทียบกบัท่อน ้ าและ
ถงัเก็บน ้าในทุกพื้นท่ีค่าท่ีแตกต่างอยา่งส าคญัของค่าเฉล่ียระดบัไนไตรทใ์นน ้ าของพื้นท่ีA และพื้นท่ี
E ค่าเฉล่ียTPCโคลิฟอร์มต่อมิลลิลิตรและโคลิฟอร์มต่อ100 มิลลิลิตรมีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทั้งในท่อน ้ าถงัเก็บน ้ าและท่ีด่ืมน ้ าในทุกพื้นท่ีโดยในท่อน ้ ามีค่าเฉล่ียโคลิฟอร์มน้อยท่ีสุด
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ค่าอีโคไลระหวา่งถงัเก็บน ้าและท่ีด่ืมน ้ามีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั(p<0.05)น ้ าหนกัไก่
กระทงท่ีดีพบท่ี35 วนัในพื้นท่ีE (กลุ่มควบคุม) ส่วนน ้าหนกัไก่ท่ีไดใ้นพื้นท่ีA และพื้นท่ีB นอ้ยอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ(p<0.05)ค่าเฉล่ียของอตัราการตายของพื้นท่ีE น้อยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
(p<0.05)ค่าเฉล่ียของแอนติบอด้ีไตเตอร์มีความแตกต่างกนัในไก่อายุ 1วนั และไก่อายุ 35 วนั 
(p<0.05) ค่าเฉล่ียแอนติบอด้ีไตเตอร์ของND IB และIBDของทั้งห้าพื้นท่ีมีค่าสูงกวา่งอยา่มีนยัส าคญั
ในไก่อายุ 1 วนั เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียแอนติบอด้ีไตเตอร์ของ ND IB และ IBD ของไก่อายุ 35 วนั 
เฉพาะค่ากรดเบสท่ีในทุกพื้นท่ีไดเ้กณฑ์มาตรฐานของ PCRWRส่วนค่าอ่ืนไดแ้ก่ ค่าแอมโมเนีย ไน
ไตร์ท และค่า TPC ต่อมิลลิลิตร และต่อ 100 มิลลิลิตรมากกวา่ค่าท่ียอมรับได ้ พื้นท่ีท่ีไดรั้บน ้ าท่วม
มีค่าแอมโมเนีย ไนไตร์ท และปริมาณแบคทีเรียมากกวา่พื้นท่ีท่ีไม่ไดรั้บน ้ าท่วม อยา่งไรก็ตามไม่มี
พื้นท่ีใดท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานของ PCRWR จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่น ้ าท่ีใชด่ื้มควรท าการตม้หรือ
กรองก่อนเพื่อลดปริมาณแบคทีเรียปนเป้ือนและสารอนัตรายอ่ืนๆ  
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


