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ABSTRACT  

 

This study was conducted to determine the prevalence of Campylobacter spp. 

in broiler flocks at the end of rearing period and on broiler carcasses by using 

conventional microbiological and the PCR methods, to determine antimicrobial 

resistance patterns (R-type) of the Campylobacter isolates from the broiler flocks and 

to characterize Campylobacter (C.) jejuni genotypically using MLST. Ninety-eight 

broiler flocks were included in the study. The sample collection followed the EU 

COMMISION DECISION protocol (2007/516/EC). In brief, ten intact caeca were 

randomly taken at the time of evisceration throughout a slaughter batch in order to 

detect Campylobacter spp. at broiler flock level and one whole carcass per slaughter 

batch was taken for the detection of Campylobacter spp. in broiler carcasses. Caeca 

and carcass samples were collected from the same slaughter batch. Prevalences of 

Campylobacter spp. in broiler flocks and broiler carcasses were 11.2% (11/98) and 

51% (50/98), respectively. It was found that C. jejuni was detected in higher 
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proportion than C. coli; C. jejuni was found in 60% of carcasses (6/10) and 54.4% 

(25/46) of caeca, whereas C. coli was found in only 2.2% (1/46) of broiler carcasses 

and was not found in broiler caeca at all. The lowest average level of Campylobacter 

spp. contamination on chicken carcasses was 145 cfu/g. The highest amount of 

resistance of the 32 identified Campylobacter isolates was for ciprofloxacin (81.3%), 

followed by tetracycline (40.6%), ampicillin (31.3%) and erythromycin (9.38%). All 

isolates were sensitive to gentamicin. For the isolates tested, 42.9% were resistant to 

one drug, 32.1% to two drugs, 21.4% to three drugs, and 3.6% to four drugs. There 

were eight different antimicrobial resistance patterns.  Nine different STs of C. jejuni 

were identified in this study and were assigned into five clonal complexes. There are 

three new STs in Thailand which were firstly reported by this study. C. jejuni isolated 

from the skins and caeca of broilers from the same farm demonstrated a similar 

pattern of seven housekeeping genes, the contamination of the chicken carcasses in 

the slaughterhouse therefore was due to C. jejuni colonizing the chicken intestines. 

However, the prevalence of Campylobacter spp. on broiler carcasses is higher than 

the prevalence in broiler flocks. Different STs of C. jejuni isolated from skin samples 

reflect the routes of horizontal transmission during the steps of the slaughter process. 

These findings provide solid scientific evidence for cross contamination during the 

slaughtering process. Thus, control measures in the slaughterhouse should be applied 

strictly and in order to reduce Campylobacter prevalence on carcasses, improved 

slaughter technologies need to be implemented in the near future. 
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บทคดัย่อ 

 ท าการศึกษาเพื่อหาค่าความชุกของเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์ในฝงูไก่กระทงช่วงระยะทา้ย
ของการเล้ียง และในซากไก่สด ดว้ยวธีิการเพาะเล้ียงเช้ือทางจุลชีววทิยาแบบดั้งเดิม และดว้ยวธีิ
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส การศึกษารูปแบบการด้ือยาตา้นจุลชีพ รวมทั้งการจ าแนกคุณลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมของเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์ เจจูไน ดว้ยวิธี Multi Locus Sequence Typing (MLST) 
จากฝงูไก่กระทงจ านวน 98 ฝงู ดว้ยวธีิการเก็บตวัอยา่งตามรูปแบบค าแนะน าของ EU COMISSION 
DECISION (2007/516/EC) กล่าวโดยสรุป เก็บตวัอยา่งจากล าไส้ ส่วน caecum จ านวน 10 ตวัอยา่ง 
จากฝงูไก่กระทง ซ่ึงตวัอยา่งจะถูกเก็บแบบสุ่ม ในระหวา่งกระบวนการควกัช าแหละอวยัวะภายใน 
เพื่อตรวจหาเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์ระดบัฝงู และ ซากไก่สด จ านวนหน่ึงตวัต่อหน่ึงฝงูไก่กระทง 
เพื่อตรวจหาเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์ท่ีปนเป้ือนซากไก่สด ทั้งน้ี ตวัอยา่งล าไส้ส่วน caecum และ
ตวัอยา่งซากไก่สดจะมาจากฝงูไก่กระทงเดียวกนั  

ความชุกของเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์ในฝงูไก่กระทงและซากไก่สด มีค่าเท่ากบั 11.2% 
(11/98) และ 51% (50/98) ตามล าดบั โดยพบแคมไพโลแบคเตอร์ เจจูไน ในสัดส่วนท่ีสูงกวา่ แคม
ไพโลแบคเตอร์ โคไล โดยพบวา่ แคมไพโลแบคเตอร์ เจจูไน ปนเป้ือนในซากไก่เท่ากบั 60% และ 
ในล าไส้ส่วน caecum เท่ากบั 54.4% ในขณะท่ีพบแคมไพโลแบคเตอร์ โคไล ในซากไก่สด เพียง 
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2.2% (1/46) และไม่พบ แคมไพโลแบคเตอร์ โคไล ในล าไส้ส่วน caecum ของไก่กระทง 
ค่าเฉล่ียของค่าต ่าสุดของปริมาณเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์ท่ีปนเป้ือนซากไก่สดเท่ากบั 145 cfu/g ของ
ตวัอยา่ง  

จากการทดสอบความไวยาของเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์ จ  านวน 32 ตวัอยา่ง พบวา่ เช้ือแคม
ไพโลแบคเตอร์ ด้ือต่อยา ciprofloxacin สูงท่ีสุดเท่ากบั 81.3% ตามดว้ยการด้ือต่อยา tetracycline 
เท่ากบั 40.6% ยาampicillin เท่ากบั 31.3% และยา erythromycin เท่ากบั 9.4% และเช้ือแคมไพโล
แบคเตอร์ทั้งหมด ไวต่อยา gentamicin รูปแบบการด้ือยาตา้นจุลชีพของเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์พบ
ไดท้ั้งหมด 9 รูปแบบ โดยจากเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์ท่ีด้ือต่อยาตา้นจุลชีพท่ีท าการทดสอบ พบวา่ 
42.9% ด้ือยาตา้นจุลชีพ 1 ชนิด 32.1% ด้ือต่อยาตา้นจุลชีพ 2 ชนิด 21.4% ด้ือต่อยาตา้นจุลชีพ 3 ชนิด 
และ 3.6% ด้ือต่อยาตา้นจุลชีพ 4 ชนิด 

 รูปแบบล าดบัเบสของเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์ พบทั้งหมด 9 รูปแบบ 5 clonal complex 
โดย 3 รูปแบบอะลีลของยนี Housekeeping ท่ีพบโดยการศึกษาน้ีเป็นการรายงานคร้ังแรกใน
ประเทศไทย และเช้ือแคมไพโลแบคเตอร์ เจจูไน ท่ีเพาะแยกจากตวัอยา่งล าไส้ส่วน caecum และ
ซากไก่ท่ีมาจากฟาร์มเดียวกนั แสดงรูปแบบอะลีลของยนี Housekeeping เหมือนกนั  

 การศึกษาน้ี บ่งบอกวา่ มีการแพร่กระจายของเช้ือในแนวขวางระหวา่งกระบวนการฆ่า
ช าแหละ ดงันั้น มาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือ ควรไดรั้บการพิจารณาน ามา
ประยกุตใ์ช ้ เพื่อควบคุมและลดจ านวนการปนเป้ือน รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยใีนการฆ่าช าแหละ
ควรไดรั้บการพิจารณาในอนาคต 

 


