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การสํารวจหาเชื้อ Brachyspira spp. จากไก่ในประเทศไทย
ระหว่างปี 2551 – 2552
อภัสรา วรราช* สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ วันทนีย์ เนรมิตมานสุข
ทําการเก็บตัวอย่างจากไก่ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยทั้ง 9 แห่ง ในปี
2551 – 2552 เพื่อตรวจหาเชื้อ Brachyspira spp. จํานวน 2,391 ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างจากไก่ไข่ปลดระวาง
1,201 ตัวอย่าง ประกอบด้วยลําไส้ตันถึงลําไส้ส่วนปลาย (caeca) 465 ตัวอย่าง และสวอปจากก้นไก่ (cloacal
swabs) 736 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างจากไก่พื้นเมือง 1,190 ตัวอย่าง ประกอบด้วย caeca 467 ตัวอย่าง และ
cloacal swab 723 ตัวอย่าง ผลการเพาะแยกเชื้อพบ Brachyspira spp 6.27% (150/2,391) พบใน caeca
มากกว่า cloacal swab คิดเป็น 11.59% (108/932) และ 2.88% (42/1459) ตามลําดับ เมื่อนําเชื้อ
Brachyspira spp. มาจําแนกชนิดด้วยวิธี PCR-based Restriction Fragment Length Polymorphism (noxPCR-RFLP) และ PCR ที่จําเพาะต่อเชื้อ B. pilosicoli เพื่อวินิจฉัยแยกออกจาก B. alvinipulli จําแนกได้เป็นเชื้อ
B. pilosicoli 1.09% (26/2,391), B. intermedia 1.00% (24/2,391) และเชื้อ unidentified Brachyspira
4.18% (100/2,391) โดยพบเชื้อทั้ง 3 ชนิดในไก่พื้นเมืองมากกว่าไก่ปลดระวางทั้งใน caeca (17.13% ต่อ
6.02%) และ cloacal swab (4.43% ต่อ 1.36%) อัตราการพบ B. intermediaใน caeca ของไก่พื้นเมือง
มากกว่าไก่ปลดระวาง (3.00% ต่อ 0.43% ) แต่พบ B. pilosicoli ใน caeca ของไก่ทั้งสองชนิดใกล้เคียงกัน
(3.00% ต่อ 2.37% ตามลําดับ) จากการสํารวจครั้งนี้สรุปได้ว่าสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira spp. ในไก่
ในประเทศไทยค่อนข้างต่ํา
คําสําคัญ: Brachyspira spp. ไก่ ประเทศไทย
____________________________________________________________________________________

บทนํา
Brachyspira spp. เป็ น เชื้ อแบคที เ รีย ในกลุ่ ม
spirochetes มีรูปร่างเป็นเกลียวหลวมๆ เจริญได้ดีในสภาพทีไ่ ร้
ออกซิเจน (anaerobic condition) สามารถก่อโรคได้ในสัตว์
หลายชนิ ด เช่ น หนู สุ นั ข สุ ก ร สั ต ว์ ปี ก รวมทั้ ง ในมนุ ษ ย์
(Hampson and Stanton, 1997) ปัจจุบันเชื้อที่ก่อโรคในสุกร
ได้แก่ B. hyodysenteriae และ B. pilosicoli (Taylor and
Alexander, 1971; Taylor et al., 1980; Duhamel, 2001)
สําหรับ B. pilosicoli และ B. aalborgi เป็นเชื้อที่ทําให้เกิดโรค
ในมนุษย์ (Hovind-Hougen et al., 1982; Mikosza et al.,
2001) ส่ ว นเชื้ อ ที่ พ บในสั ต ว์ ปี ก ได้ แ ก่ B. pilosicoli,
B. intermedia, B. alvinipulli, B. pulli, B. murdochii และ
B. innocens รวมทั้ง B. hyodysenteria (Feberwee et al.,
2008) เชื้อ B. murdochii, B. innocens และ B. pulli เป็น
เชื้อที่ไม่ก่อโรค (Stephen and Hampson, 1999) แต่เชื้อที่ก่อ
โรคในไก่คือ B. pilosicoli, B. intermedia และ B. alvinipulli
____________________
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(Hampson and McLaren, 1999; Stanton et al., 1998;
Stephen and Hampson, 2001) และเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้
เกิดโรค Avian Intestinal Spirochaetosis (AIS) (Swayne and
McLaren, 1997) ซึ่งติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ําที่มีเชื้อ
ปนเปื้ อนเข้ าไป จากนั้ นเชื้ อจะเจริ ญเติ บโตแบ่ งตั วและเกาะที่
epithelial cell ของลําไส้ใหญ่ช่วงไส้ตัน ถึงลําไส้ใหญ่ส่วนปลาย
(caeca) ทําให้ลําไส้สัตว์ที่ติดเชื้อไม่สามารถดูดซึมน้ําและอาหาร
เข้าสู่ร่างกายได้ จึงเกิดอาการถ่ายเหลว อุจจาระติดเปลือกไข่ เชื้อ
B. pilosicoli ทํ า ให้ ผ ลผลิ ต ไข่ ล ดลง 5-6% ส่ ว นเชื้ อ
B. intermedia ทํ าให้ ผลผลิ ตไข่ ลดลง 10-12% ไข่ แดงซี ด
คุ ณภาพไข่ ต่ํ า น้ํ าหนั กตั วลด อั ตราการตายอาจเพิ่ มจากปกติ
0.5 % เป็น 1-1.5 % ต่อเดือน (Burch, 2008)
โรค AIS พบตั้งแต่ปี 1980 ในประเทศเนเธอร์แลนด์
และอังกฤษ (Davelaar et al., 1986 ; Dwars et al., 1989)
ต่ อมาพบที่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กาและออสเตรเลี ย (McLaren
et al., 1996(A); Stephens and Hampson, 1999; Trampel
et al., 1994) ในออสเตรเลีย และประเทศในแถบยุโรป โรค AIS
มักเกิดจากเชื้อ B. intermedia และ B pilosicoli (Bano et al.,
2005 ; Burch et al., 2006 ; Dwars et al., 1993 ; Stephen
and Hampson, 1999) ในขณะที่เชื้อ B. pilosicoli และ
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B. alvinipulli พบในสหรัฐอเมริกา (Swayne et al., 1995 ;
Trampel et al., 1994) ปัจจุบันโรค AIS ยังเป็นโรคที่รู้จักกัน
ไม่มากนัก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย เนื่องจากอาการของโรค
ไม่รุนแรงและสังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจน จึงเป็นโรคเรื้อรังที่ทําให้
เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
การเพาะแยกเชื้อ Brachyspira spp. ในห้องปฏิบัติการ
ค่อนข้างยุ่งยากเนื่องจากต้องใช้อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดพิเศษและต้อง
เลี้ยงภายใต้สภาวะที่ไร้ออกซิเจนเป็นเวลาหลายวัน ส่วนการ
จําแนกชนิดของเชื้อ Brachyspira spp. ในปัจจุบันไม่นิยมใช้วิธี
ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี เนื่องจากเป็นเชื้อที่เพาะขึ้นยาก
และใช้เ วลานาน ทํ าให้ก ารทดสอบคุ ณสมบั ติท างชีว เคมีเ กิ ด
ความคลาดเคลื่อน ไม่แน่นอน อาจเกิดความผิดพลาดในการ
จําแนกได้ ดังนั้นจึงมีการนําวิธีตรวจทางอณูชีววิทยา ซึ่งมีความ
รวดเร็ ว และแม่ น ยํ า มาใช้ เช่ น multilocus
enzyme
electrophoresis (MLEE), 16S ribosomal DNA (rDNA)
sequences และ polymerase chain reaction (PCR)
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการหาสภาวะการติด
เชื้อ Brachyspira spp. ในไก่ ในประเทศไทย ซึ่งยังไม่เคยมี
การศึ ก ษามาก่ อ น ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ส ามารถใช้เ ป็ น แนวทางในการ
ประเมินความเสี่ยง การเกิดโรคในฟาร์มเกษตรกร และการ
ควบคุมโรคได้ในอนาคต

อุปกรณ์และวิธีการ
ตัวอย่าง
ทําการเก็บตัวอย่างตั้งแต่ปี 2551 – 2552 โดยเก็บ
ตัวอย่างจากลําไส้ ช่วงไส้ตันถึงลําไส้ ใหญ่ ส่วนปลาย (caeca)
จํ า นวน 932 ตั ว อย่ า ง โดยเก็ บ จากไก่ ไ ข่ ป ลดระวาง 465
ตัวอย่าง ไก่ พื้นเมือง 467 ตั วอย่าง และเก็ บสวอปจากก้ นไก่
(cloacal swabs) จํานวน 1,459 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างจากไก่
ไข่ปลดระวาง 736 ตัวอย่าง ไก่พื้นเมือง 723 ตัวอย่าง โดยเก็บ
ตัวอย่างจากพื้นที่ในเขตสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยทั้ง
9 แห่ ง ในประเทศไทย รวมทั้ ง หมด 2,391 ตั ว อย่ า ง โดย
ตัวอย่างทั้งหมดได้ทําการเพาะเชื้อในท้องที่ทันที
การเพาะแยกเชื้อ
นําตัวอย่างลําไส้มาเปิดผ่าขูดเอาเฉพาะส่วนเยื่อเมือก
ของผนั งลํ า ไส้ เพาะลงบน BJ medium ซึ่ งประกอบด้ ว ย
Trypticase soy agar (Oxoid, England) น้ําสกัดจากอุจจาระ
สุกร 5% เลือดแกะ 7% spectinomycin 400 µg/ml.
colistin 25 µg/ml. vancomycin 25 µg/ml (Sigma-Aldrich,
USA) บ่มเชื้อที่ 37°C ในสภาพไร้ออกซิเจนด้วย AnaeroGen
(Oxoid, England) เป็นเวลา 5-7 วัน ย้อมดูลักษณะของตัวเชื้อ
ด้วยสี Congo red ส่วนสวอปก้นไก่ทําการเพาะเชื้อโดยวิธี
เดียวกัน

การจําแนกเชื้อด้วยวิธี PCR-based Restriction Fragment
Length Pholymorphism (PCR-RFLP)
ดัดแปลงจากวิธีของ Townsend, et.al. (2005) เป็น
การหายีน nicotinamide adenine dinucleotide reduced
oxidase (nox gene) ที่มีแบบแผนจําเพาะต่อชนิดของเชื้อ
Brachyspira spp. เมื่อตัดด้วย restriction enzyme Dpn II
(NewEngland BioLabs, Germany) และ Bfm I (MBI
Fermentas, Germany) หรือ Sfc I (NewEngland BioLabs,
Germany) ซึ่งมี restriction sites ตําแหน่งเดียวกัน
เชื้อ Brachyspira spp. ที่เพาะแยกได้จากตัวอย่าง
นําไปทําให้บริสุทธิ์บน BJ medium นําเชื้อที่ได้ไปสกัด DNA
โดยการละลายเชื้อในน้ํากลั่น 100 µl ต้มในน้ําเดือด 5 – 10
นาที นําไปปั่นที่ 12,000 rpm/นาที นาน 5 นาที ส่วนน้ําใสคือ
template DNA จากนั้นนํา template DNA ปริมาณ 10 µl
ไปเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) โดยใส่ Bnox primer
(BnoxF TAG CYT GCG GTA TYG CWC TTT GG, BnoxR
CTT CAG ACC AYC CAG TAG AAG CC) อย่างละ 0.4 µM
ใน PCR master mix ที่ประกอบด้วย 0.25 unit ของ
HotStarTaq DNA polymerase (QIAGEN, USA) 200 µM
ของ dNTP mix (Fermentas, Germany) และ 1.5 mM ของ
MgCl2 โดยมีปริมาตรทั้งหมด 100 µl นําเข้าเครื่องเพิ่มปริมาณ
สารพันธุกรรม (BIO-RAD, USA) โดยใช้โปรแกรม 95°C นาน
45 วินาที, 56°C นาน 45 วินาที และ 72°C นาน 1 นาที
ทั้งหมด 35 รอบ จะได้ PCR product ขนาด 939 bp แล้วนํา
PCR product ที่ได้มาทดสอบ nox-RFLP ด้วย restriction
enzyme DpnII (NewEngland BioLabs, Germany) และ
restriction enzyme Sfc I (NewEngland BioLabs,
Germany) โดยใช้ PCR product 12.5 µl, 10x restriction
buffer 2.5 µl , DpnII 3 unit หรือ Sfc I 1.5 unit และเติม
น้ํากลั่นจนครบ 25 µl บ่มที่ 37°C นาน 2 ชั่วโมงนําไปแยกโดย
eletrophoresis (Cosmo BioCo.LTD, Korea) ใน 2%
agarose gel เพื่ อ ดู แ บบแผนและขนาดของ restriction
fragments โดยมีเชื้ออ้างอิงมาตรฐาน B. hyodysenteriae
ATCC 31212, B. pilosicoli ATCC 51139, B. innocens
ATCC 20796, B. intermedia strain HB60 และ
B. murdochii strain 56-150T เป็นตัวควบคุม
การยืนยันเชื้อ B. pilosicoli ดัวย PCR
เนื่ อ งจากแบบแผนของ nox-RFLP
ของเชื้ อ
B. pilosicoli และ B. alvinipulli โดยการตัดด้วย restriction
enzyme ข้างต้น จะให้ผลที่เหมือนกัน (Townsend et al.,
2005) ดังนั้นการจําแนกเชื้อออกจากกันทําได้โดยนํา DNA ของ
เชื้อมาทํา PCR โดยใช้ primer ที่จําเพาะต่อเชื้อ B. pilosicoli
(อภัสราและวันทนีย์, 2545) มีวิธีการโดยย่อดังนี้ นํา template
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DNA ใส่ใน PCR master mix ซึ่งประกอบด้วย 1.5 mM
MgCl2, 200 µM dNTP, 0.25 unit HotStarTaq DNA
polymerase (QIAGEN, USA) และ 0.5 µM ของแต่ละ
primer (forward primer 5’ CAT AAG TAG AGT AGA GGA
AAG TTT TT-3’ และ reverse primer 5’ CTC GAC ATT
ACT CGG TAG CAA CAG-3’) นําเข้าเครื่องเพิ่มปริมาณสาร
พันธุกรรม (BIO-RAD, USA) โดยใช้โปรแกรม 96°C นาน 15
วินาที, 60°C นาน 15 วินาที และ 72°C นาน 30 วินาที
ทั้งหมด 30 รอบ วิเคราะห์ PCR product ที่ 930 bp
โดย eletrophoresis (Cosmo BioCo.LTD, Korea) ใน 1.5%
agarose gel

ผล
จากวิธีการเพาะเชื้อและการจําแนกชนิดของเชื้อโดยวิธี
PCR-RFLP พบเชื้อ Brachyspira spp. 6.27% (150/2391) พบใน
caeca มากกว่า cloacal swab คิดเป็น 11.59% (108/932) และ
2.88% (42/1459) ตามลําดับ จําแนกเป็นเชื้อ B. pilosicoli 1.09%
(26/2,391), B. intermedia 1.00% (24/2,391) และเชื้ อ
unidentified Brachyspira 4.18% (100/2,391) โดยพบเชื้ อ
Brachyspira spp. ในไก่พื้ นเมืองมากกว่ าไก่ปลดระวางทั้ งใน
caeca (17.13% ต่อ 6.02%) และ cloacal swab (4.43% ต่อ
1.362%) แต่อัตราการพบ B. pilosicoli ในไก่ทั้งสองชนิดใกล้เคียง
กัน (3.00% และ 2.37% ตามลําดับ) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลการเพาะแยกเชื้อและจําแนกเชื้อ Brachyspira spp.จาก cloacal swabs และ caeca ในไก่ไข่ปลดระวาง และ
ไก่พื้นเมือง
จํานวนผลบวก (%)
รวม
ไก่ไข่ปลดระวาง
ไก่พื้นเมือง
เชื้อ
(n=2391)
สวอป
ลําไส้
สวอป
ลําไส้
(n=736)
(n=465)
(n=723)
(n=467)
0
11
1
14
26
B. pilosicoli
(0.0 %)
(2.37 %)
(0.14 %)
(3.00 %)
(1.09 %)
4
2
4
14
24
B. intermedia
(0.54 %)
(0.43 %)
(0.55 %)
(3.00 %)
(1.00 %)
unidentified
6
15
27
52
100
Brachyspira
(0.82 %)
(3.23 %)
(3.73 %)
(11.13 %)
(4.18 %)
รวม
10
28
32
80
150
(1.36 %)
(6.02 %)
(4.43 %)
(17.13 %)
(6.27 %)
การทํา PCR-RFLP ที่ตัดด้วย restriction enzyme
Dpn II และ Sfc I จะได้แบบแผนชิ้นส่วน DNA ของยีน nox
ที่ จํ า เพาะของเชื้ อ Brachyspira
hyodysenteriae,
B. pilosicoli, B. innocens, B. intermedia, B. murdochii
สําหรับเชื้อ unidentified Brachyspira คือเชื้อที่ไม่มีแบบ
แผนการตัดด้วย restriction enzyme Dpn II และ Sfc I ตรง
กับเชื้อ Brachyspira spp. ชนิดใดๆ (Townsend, et.al.,
2005) (รูปที่ 1)

ขนาดของชิ้ น ส่ ว น DNA ที่ ไ ด้ จ ากการตั ด ด้ ว ย
restriction enzyme นี้ ได้จากการคาดการณ์ตาม restriction
map จากยีน nox ของเชื้อ Brachyspira spp. ชนิดต่างๆ
รวมทั้ ง มี ก ารเปรี ย บเที ย บผลกั บ การศึ ก ษาของ (Townsed
et.al., 2005) และ DNA Ladder ที่เป็น marker บน agarose
gel ซึ่งเชื้อ Brachyspira spp. แต่ละชนิดจะมีขนาดของ
ชิ้นส่วน DNA ดังแสดงในตารางที่ 2
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รูปที่1 PCR-RFLP ด้วย restriction enzyme Scf I (A) และ restriction enzyme Dpn II (B) Lane 1 negative control, Lane 2 B.
hyodysenteriae ATCC 31212, Lane 3 B. pilosicoli ATCC 51139, Lane 4 B. innocens ATCC 20796, Lane 5 B. intermedia
strain HB60, Lane 6 B. murdochii strain 56-150T, Lane 7 B. pilosicoli, Lane 8 B. intermedia, Lane 9 Unidentified
Brachyspira 1, Lane 10 Unidentified Brachyspira 2 (Lane 7 – 9 เป็นเชื้อที่เพาะแยกได้)

ตารางที่ 2 เชื้อ Brachyspira spp. สเตรนมาตรฐาน และเชื้อที่แยกได้จากท้องที่และขนาดของ DNA fragments ที่ตัดด้วย
restriction enzyme Dpn II และ restriction enzyme Sfc I
Brachyspira species
B. hyodysenteriae
B. innocens
B. intermedia
B. murdochii
B. pilosicoli
Unidentified 1
Unidentified 2

Strain
ATCC31212
ATCC20796
HB60, local isolates
60-150T
ATCC 51139, local isolates
local isolates
local isolates

วิจารณ์
จากการสํ ารวจตั วอย่างทั้ งหมด 2,391 ตัวอย่ าง ใน
พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก สุ ข ศาสตร์ สั ต ว์ แ ละสุ ข อนามั ย ทั้ ง
9 แห่ง พบเชื้อ Brachyspira spp. 6.27% (150/2,391) แยก
เป็น B. intermedia 1.00% (24/2,391) และ B. pilosicoli
1.09% (26/2,391) ซึ่งทั้งสอง species นี้เป็นที่เชื้อก่อโรค AIS
ที่พบเป็นประจําในฝูงไก่ไข่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมทั้งใน
ประเทศอื่นๆ (Feberwee, 2008) จากการสํารวจครั้งนี้ไม่พบ
B. alvinipulli, B. pulli, B. murdochii, B. innocens และ
B. hyodysenteriae แต่มี Brachyspira ที่ไม่สามารถจําแนก

producted restriction fragments (bp)
Sfc I
Dpn II
742, 197
684, 214, 41
504, 211, 197, 27
684, 214, 41
504, 238, 197
684, 214, 41
504, 211, 197, 27
684, 157, 57, 41
742, 197
898, 41
453, 238, 197,51
898, 41
504, 238, 197
898, 41
species ได้อีก 100 isolates (4.18%) แบ่งเป็น unidentified
1 จํานวน 97 isolates และ unidentified 2 จํานวน 3 isolates
(ตารางที่ 2) แสดงว่าเป็นเชื้อ Brachyspira ชนิดอื่นที่มีความ
แตกต่างกันกับเชื้อที่มีการจําแนกเอาไว้แล้ว (Townsed et.al.,
2005) และโดยที่ระดับความแตกต่างอาจเป็น 2 แบบ คือ เป็น
เชื้ อ ต่ า ง species หรื อ species เดี ย วกั น แต่ ต่ า งกั น ที่
genotype
จากตารางที่ 1 แม้ว่าพบเชื้อได้จากตัวอย่าง swabs
จากไก่พื้นเมือง (4.43%, 32/723 ) มากกว่าตัวอย่าง swabs
จากไก่ไข่ปลดระวาง (1.36%, 10/736 ) แต่ในไก่พื้นเมืองที่
เจ้ า ของเลี้ ย งเป็ น ไก่ ช น เพื่ อ ใช้ ใ นกี ฬ าชนไก่ พ บเชื้ อ เพี ย ง
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ตัวอย่างเดียวจาก 127 ตัวอย่างของไก่ชนที่ศึกษา ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากเจ้าของดูแลไก่เป็นอย่างดี ไก่ชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้ง
ยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นประจํา จึงอาจทําให้เชื้อถูกทําลายไป
ส่วนการพบเชื้อ Brachyspira spp. จากตัวอย่างใน
ไก่ไข่ปลดระวางซึ่งเลี้ยงในกรงตับ (3.16%, 38/1, 201) น้อย
กว่าตัวอย่างจากไก่พื้นเมืองซึ่งเลี้ยงปล่อย (9.41%, 112/1,190)
น่าจะเกิดจากไก่ที่เลี้ยงในกรงตับมีโอกาสสัมผัสเชื้อได้น้อยกว่า
ไก่ที่เลี้ยงปล่อย ซึ่งเชื้อจากไก่ไข่ปลด 38 isolates นั้น แยก
เป็นเชื้อที่ก่อโรคได้คือ B. pilosicoli 0.92% (11/1,201) และ
B. intermedia 0.50% (6/1,201) ส่วนเชื้อจากไก่พื้นเมือง
112 isolates แยกเป็นเชื้อที่ก่อโรคคือ B. pilosicoli 1.26 %
(15/1, 190) และ B. intermedia 1.51% (18/1, 190) อัตรา
การพบเชื้อดังกล่าวในไก่ในประเทศไทยน้อยกว่าผลการสํารวจ
ไก่ที่เลี้ยงปล่อยของ SAC Veterinary Centre ใน Edinburg
ปี 2007 ที่พบเชื้อ Brachyspira 70% ของฝูง และ 54% เป็น
pathogenic strains (Thomson et al., 2007) และจากการ
สํารวจไก่ เลี้ยงกรงตับของ Bano et al. (2008) พบเชื้ อ
Brachyspira 72% ในฟาร์ม และ 35% เป็น pathogenic
strains ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน
เมื่อเปรียบเทียบการเพาะเชื้อจากลําไส้โดยตรงกับการ
เพาะเชื้อจาก cloacal swabs พบว่าจากลําไส้ พบเชื้อ 11.59%
(108/932) จาก cloacal swabs พบเชื้อ 2.88% (42/1,459)
แสดงว่าการเพาะเชื้อจากลําไส้โดยตรงได้ผลมากกว่าจากการ
swabs ดังนั้นในการชันสูตรโรคให้ได้ผลที่แน่นอนจึงควรใช้การ
เพาะเชื้อจากลําไส้ เนื่องจากเชื้อที่ปนออกมากับอุจจาระมีน้อย
กว่ า เชื้ อ ที่ เกาะอยู่ ที่ ผนั ง ลํา ไส้ โอกาสการพบเชื้ อ จึง น้ อยกว่ า
ลักษณะการพบเชื้อภายในฟาร์มก็มีความแตกต่างกันจาก 10100% (McLaren et al., 1996 (B); Stephen and
Hampson, 1999 ; Bano et al., 2008) จากการสํารวจครั้งนี้
พบว่ามีฟาร์มจํานวนมากที่ไม่พบเชื้อ Brachyspira spp.เลย
บางฟาร์มพบเชื้อเพียงตัวอย่างเดียวและบางฟาร์มพบทีละหลาย
ตัวอย่างและหลาย species ปนกัน อย่างไรก็ตามไม่พบเชื้อ
Brachyspira spp. หลาย species ปนในตัวอย่างเดียวกันซึ่ง
แตกต่างจากรายงานของ Feberwee et al. (2008) พบ
Brachyspira spp. หลาย species ปนกันในฝูงเดียวกันและใน
ไก่ตัวเดียวกัน ในไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงแบบปล่อยจะพบเชื้อมากกว่า
ไก่ที่เลี้ยงในกรงตับ เช่นเดียวกับรายงานของ Jansson et al.
(2008) ที่ พ บว่ า ไก่ ที่ เ ลี้ ย งปล่ อ ยมี ค วามเสี่ ย งในการติ ด เชื้ อ
มากกว่าการเลี้ยงแบบอื่นๆ
จากรายงานของ Dwars et al. (1989) พบว่าการ
เพาะแยกเชื้อจากไก่ป่วยด้วยอาการท้องเสียหรือผลผลิตลดลง
จะได้เชื้อมากกว่าไก่ที่ไม่มีอาการป่วย แต่จากการสํารวจครั้งนี้
ไม่พบไก่ที่แสดงอาการป่วย แม้ว่าจะเพาะแยกเชื้อได้ก็ตาม อาจ

เนื่องจากฟาร์มที่เก็บตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นฟาร์มชาวบ้านขนาด
เล็ก การป่วยที่เป็นแบบเรื้อรังทําให้ไม่เห็นความสูญเสียที่เด่นชัด
และไม่มีการจับตัวเลขของผลผลิต รวมทั้งไก่ที่ติดเชื้อเรื้อรังไม่
รุนแรงเป็นเวลานานจะมีภูมิคุ้มกันของโรคอยู่แล้วจึงไม่แสดง
อาการป่ ว ยให้ เ ห็ น ไก่ บ างตั ว จํ า นวนเชื้ อ ที่ มี อ ยู่ อ าจไม่ ม าก
พอที่จะทําให้ไก่แสดงอาการของโรคได้ แต่สัตว์เหล่านี้จะเป็นตัว
แพร่ ก ระจายเชื้ อ ให้ กั บ สั ต ว์ ตั ว อื่ น ๆ นอกจากนี้ ตั ว เชื้ อ
B. pilosicoli ยังเป็นเชื้อที่มีความสําคัญ สามารถติดต่อได้ใน
สัตว์หลายชนิด รวมทั้งมนุษย์ ทําให้เกิดโรค Human Intestinal
Spirochaetosis (HIS) ซึ่ ง อาจเป็ น ปั ญ หาด้ า น Zoonosis
ในอนาคตจึงควรมีการเฝ้าระวังเชื้อนี้ในสัตว์เพื่อไม่ให้ติดต่อถึง
คนด้วย
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Anaerobic intestinal spirochetes of the genus Brachyspira in chicken samples collected
in the areas of Regional Bureaus of Animal Health and Sanitary 1-9 in Thailand were surveyed
during 2008 – 2009. A total of 2,391 samples were collected from caeca and cloacal swabs.
The 1,201 samples from spent hens raised in cages consisted of 736 cloacal swabs and 465
caeca and the 1,190 samples from native chickens raised in natural conditions consisted of 723
cloacal swabs and 467 caeca. The overall prevalence of Brachyspira spp. was 6.27%
(150/2,391), in which caecal samples were found at a higher rate than the cloacal swabs, at
11.59 % (108/932) and 2.88% (42/1459), respectively. By using PCR-based Restriction Fragment
Length Polymorphism (nox-PCR-RFLP) and B. pilosicoli species–specific PCR to differentiate from B.
alvinipulli, the Brachyspira spp. isolates were identified as B. pilosicoli (1.09%, 26/2,391), B.
intermedia (1.00%, 24/2,391) and unidentified Brachyspira (4.18%, 100/2,391). The prevalence of
Brachyspira spp. was higher in native chickens than depleted chickens both in caeca (17.13%
vs 6.02%) and cloacal swab (4.43% vs 1.36%), particularly B. intermedia in caeca (3.00% vs
0.43%). However, the prevalence of B. pilosicoli in caeca from both kinds of chickens was
found to be similar (3.00% vs 2.37%). In conclusion, this study demonstrated that the
prevalence of Brachyspira spp infection in chickens in Thailand was low.
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