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บทคัดย่ อ
การดื้ อยาปฏิ ชีวนะของแบคที เรี ยถือเป็ นปั ญหาสาคัญที่ ส่งผลกระทบไปทัว่ โลก ในปั จจุบนั ประเทศไทยมี
รายงานของเชื้ อดื้ อยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงทาการศึ กษาความชุกของเชื้ อ Escherichia coli ที่ สร้าง
เอนไซม์ Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL-producing E. coli) ที่ แยกได้จากแมลงวันหัวเขียวบริ เวณพื้นที่
ชุมชนและเกษตรกรรมในจังหวัดพิษณุ โลก จานวนทั้งหมด 200 ตัว จากนั้นคัดแยกเชื้ อโดยใช้อาหารลี้ยงเชื้อที่เติมยา
cefotaxime พบเชื้อ Cefotaxime-resistant E. coli ในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม 78 และ 80 ไอโซเลท ตามลาดับ จาก
การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะพบว่า เชื้อทั้งหมดดื้อต่อยา cefotaxime และ ampicillin นอกจากนี้ เชื้อที่พบในพื้นที่
เกษตรกรรมมีอตั ราการดื้ อยา ceftazidime cefepime และ aztreonam สู งกว่าพื้นที่ ชุมชนอย่างมีนัยสาคัญ และพบเชื้ อ
E. coli ที่สร้างเอนไซม์ ESBL ในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรมคิดเป็ นร้อยละ 100.0 และ 98.7 ตามลาดับ จากผลการวิจยั
นี้ แสดงให้เห็นว่าแมลงวันหัวเขียวสามารถเป็ นพาหะของเชื้ อดื้อยารวมถึงอาจมีบทบาทสาคัญในการแพร่ กระจายเชื้ อ
ESBL-producing E. coli มาสู่ชุมชน รวมถึงสิ่ งแวดล้อม
ABSTRACT
Antibiotic resistance bacteria is one of the most important problems worldwide. In Thailand, antibioticresistance bacteria are increasingly reported both from clinical and community setting. The aim of this study was
investigate the prevalence of Extended- Spectrum Beta- Lactamase- producing Escherichia coli ( ESBL- producing
E. coli) isolated from Blowflies in community and agricultural area in Phitsanulok province. Overall, 200 blowflies
were included in this study. Seventy-eight (78%) and 80 (80%) isolates of cefotaxime-resistant E. coli were recovered
from community and agricultural areas, respectively. Antimicrobial susceptibility testing showed that all isolates were
resistant to cefotaxime and ampicillin. Isolates from agricultural area showed significantly higher resistant rates to
ceftazidime, cefepime and aztreonam compared with those from community area. The prevalences of ESBL-producing
E. coli from agricultural and community areas were 100.0% (78/78) and 98.7% (79/80), respectively. Our study showed
that blowflies could carry ESBL-producing E. coli and suggested a possible role for blowflies in the dissemination of
these organism to general public and environment.
คาสาคัญ: แบคทีเรี ยดื้อยา เชื้อ E. coli ที่สร้างเอนไซม์ ESBL แมลงวันหัวเขียว
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บทนา
การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรี ยถือเป็ นปั ญหาสาคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบไปทัว่ โลก
โดยสามารถเกิดขึ้นได้กบั ทุกคนและทุกช่วงอายุ นอกจากนี้ยงั มีอตั ราการดื้อยาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งมาจากการที่เชื้อ
สามารถปรับตัวให้ด้ือต่อยาปฏิชีวนะโดยอาศัยกลไกต่างๆ ร่ วมกัน ทาให้การรักษาทางการแพทย์เริ่ มไม่ได้ผล ส่งผลให้มี
อัตราการเสี ยชีวติ และค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้ในการรักษาสู งมากขึ้น ปั จจุบนั เชื้อดื้อยาไม่ได้พบเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น
แต่สามารถพบในสัตว์หรื อสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ได้เช่นกัน (Dahms et al., 2015)
เชื้อ Escherichia coli เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบ จัดอยูใ่ นวงศ์ Enterobacteriaceae สามารถพบได้ในสิ่ งแวดล้อม
และยังเป็ นเชื้อประจาถิ่นในลาไส้ของคนและสัตว์ อย่างไรก็ตาม เชื้อ E. coli บางสายพันธุ์สามารถก่อให้เกิดโรครุ นแรง
ได้ จากการศึกษาผลกระทบของการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย โดยสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขได้รายงาน
การสารวจข้อมูลจากโรงพยาบาล 1,023 แห่ งทัว่ ประเทศในปี พ.ศ. 2553 พบว่าเชื้ อ E. coli เป็ นเชื้ อที่ พบบ่อยที่สุดใน
โรงพยาบาลและยังสามารถที่จะดื้อต่อยาปฏิชีวนะได้มากกว่า 1 ชนิด (ภาณุมาศ, 2556)
ยาปฏิ ชี ว นะในกลุ่ ม beta-lactam จัด เป็ นยาต้า นแบคที เ รี ย กลุ่ ม ใหญ่ แ ละมี ก ารน ามาใช้รั ก ษาโรคติ ด เชื้ อ
แบคทีเรี ยมากที่สุด เนื่องด้วยยาสามารถออกฤทธิ์ได้กว้าง (broad spectrum) และมีฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรี ย (bactericidal effect)
ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ เช่น penicillin, cephalosporin, monobactam, carbapenem และ beta-lactamase inhibitor (Sauvage
et al., 2008) สาหรับยาในกลุ่ม cephalosporin สามารถแบ่งออกได้เป็ นหลายกลุ่ม แต่กลุ่มที่จดั เป็ นยาที่สามารถออกฤทธิ์
ได้กว้างคือ cephalosporin รุ่ นที่ 3-5 ซึ่ งสามารถยับยั้งได้ท้ งั แบคทีเรี ยแกรมบวกและแกรมลบ รวมถึงมีประสิ ทธิ ภาพใน
การยับยั้งแบคทีเรี ยในวงศ์ Enterobacteriaceae โดยยาในกลุ่มนี้ เช่น cefotaxime และ ceftazidime การใช้ยาปฏิชีวนะใน
กลุ่ม beta-lactam ในการนามารักษาโรคติดเชื้อ ทาให้เชื้อสามารถปรับตัวให้ด้ือต่อยาในกลุ่ม beta-lactam ได้ โดยอาศัย
กลไกต่างๆ เช่น การยับยั้งหรื อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างยา การเปลี่ยนแปลงเป้ าหมายของยา และการลดการซึ มผ่านของ
ยาเข้าสู่ เซลล์ เป็ นต้น แต่กลไกที่สาคัญที่สุดของแบคทีเรี ยแกรมลบในการดื้อต่อยา คือการที่เชื้อสามารถสร้างเอนไซม์
Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) ออกมาทาลายยา โดยเอนไซม์ ESBL มีคุณสมบัติคือ สามารถทาลายยาใน
กลุ่ม beta-lactam ที่ ออกฤทธิ์ กว้าง เช่น cephalosporin รุ่ นที่ 3 และ 4 รวมถึงสามารถทาลายยาในกลุ่ม ampicillin และ
monobactam แต่จะถูกยับยั้งได้ดว้ ย clavulanic acid ซึ่ งการสร้างเอนไซม์ ESBL สามารถพบได้บ่อยในแบคทีเรี ยแกรม
ลบในวงศ์ Enterobacteriaceae (Harris et al., 2015)
จากการรายงานของงานวิจยั ต่างๆ พบว่า สาเหตุที่ทาให้มีการดื้อยาเพิ่มมากขึ้นเนื่ องมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างไม่เหมาะสมและการขาดมาตรการควบคุม เช่น การรับประทานยาอย่างไม่ต่อเนื่ องตามที่แพทย์สั่ง หรื อการหยุด
รับประทานยาเมื่ออาการดีข้ ึน นอกจากนี้ การใช้ยาปฏิ ชีวนะที่มากเกินความจาเป็ นและไม่เหมาะสมในสัตว์ ทาให้เกิด
ปั ญ หายาปฏิ ชี ว นะตกค้า งในเนื้ อ สัต ว์ จากปั จ จัย นี้ ท าให้เ ชื้ อ ดื้ อ ยามี ก ารแพร่ ก ระจายไปในสิ่ ง แวดล้อ มมากยิ่งขึ้ น
นอกจากนี้ ในการแพร่ ก ระจายของเชื้ อ ดื้ อ ยาอาจมี พ าหะในการท าให้เ กิ ด การแพร่ ก ระจายเชื้ อ ดื้ อ ยาไปสู่ ค นและ
สิ่ งแวดล้อม โดยแมลงวันอาจเป็ นพาหะสาคัญในการนาพาเชื้ อก่ อโรคหลายชนิ ดซึ่ งรวมถึ งเชื้ อที่ สามารถดื้ อต่อยา
ปฏิชีวนะ แพร่ กระจายสู่คนและสิ่ งแวดล้อมได้
จากการศึกษางานวิจยั ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพบว่า แมลงวันสามารถเป็ นพาหะนาเชื้อโรคต่างๆ
มากมาย ซึ่ งมี รายงานการตรวจพบเชื้ อก่ อโรคที่ มีความสาคัญทางการแพทย์ที่แยกได้จากแมลงวัน เช่ น Shigella sp.
Salmonella sp., Klebsiella sp., Enterobacter sp., Proteus sp. รวมถึง E. coli (คม, กาบแก้ว, 2555) นอกจากนี้ ในทวีป
ยุโรป ได้มีการรายงานการพบเชื้อ E. coli ที่สามารถสร้างเอนไซม์ ESBL (ESBL-producing E. coli) จากแมลงวัน ในปี
ค.ศ. 2011 ที่ ป ระเทศสาธารณรั ฐเช็ ก ที่ ส ามารถพบอัตราของเชื้ อ ESBL-producing E. coli ได้ม ากกว่า ร้ อ ยละ 18.0
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(Dolejska et al., 2011) รวมถึงประเทศเนเธอแลนด์และเยอรมัน ที่สามารถพบเชื้อ ESBL-producing E. coli ที่แยกจาก
แมลงวันได้เช่นกัน (Blaak et al., 2014; von Salviati et al., 2015) และสาหรับการศึกษาในประเทศไทยพบว่า ในปี ค.ศ.
1983 สามารถพบเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร (Enteric pathogen) เช่น Enterotoxigenic E. coli (ETEC) ที่แยกได้
จากแมลงวันในจังหวัดนครราชสี มา (Echeverria et al., 1983) ในปี ค.ศ. 2000 จากการเก็บตัวอย่างแมลงวันหัวเขียวใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบแมลงวันหัวเขียวร้อยละ 87.5 สามารถเป็ นพาหะของแบคทีเรี ยในระบบทางเดินอาหาร โดยพบเชื้อ
E. coli ได้ร้อยละ 26.7 (Sukontason et al., 2000) และในปี ค.ศ. 2007 ได้มีการศึ กษาโดยการเก็บตัวอย่างแมลงวันจาก
ตลาดสดพบว่า จากตัวอย่างทั้งหมดสามารถพบแมลงวันหัวเขียวได้สูงถึง ร้อยละ 87.7 (114/130) และพบเชื้อ E. coli ที่
แยกได้จากแมลงวันหัวเขียวคิดเป็ นร้อยละ 21.5 (Sukontason et al., 2007) นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 2014 สามารถพบเชื้อ E.
coli ที่ แ ยกได้จ ากแมลงวัน หัวเขี ย วคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 32.0 (Chaiwong et al., 2014) จากการศึ ก ษาทั้ง หมดชี้ ใ ห้เ ห็ นถึ ง
ความสาคัญของแมลงวันหัวเขียวในการเป็ นพาหะของเชื้อ E. coli ที่อาจมีบทบาทสาคัญในการแพร่ กระจายเชื้อที่อยูใ่ น
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ มาสู่ชุมชนหรื อคนได้
จากการรายงานในประเทศไทย จะเห็ นได้ว่าการศึ กษาเกี่ ยวกับเชื้ อ ESBL-producing E. coli ที่ แยกได้จาก
แมลงวันหัวเขียวนั้นยังคงมีนอ้ ย ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับแมลงวันหัวเขียวที่อาจเป็ นพาหะสาคัญในการนาเชื้อที่สามารถ
ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ หรื อเชื้อ ESBL-producing E. coli แพร่ กระจายมาสู่ สิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงคนจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญ
เนื่ องจากข้อมูลที่ได้สามารถนาไปกาหนดแนวทางการควบคุมและลดความเสี่ ยงของปั ญหาการติดเชื้อและแพร่ กระจาย
ของแบคทีเรี ยดื้อยาต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึกษาความชุกของเชื้อ ESBL-producing E. coli ที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียวในบริ เวณพื้นที่ชุมชนและพื้นที่
เกษตรกรรมจังหวัดพิษณุโลก
วิธีการวิจยั
เชื้อแบคทีเรียทีใ่ ช้ ในการศึกษาและการพิสูจน์ เอกลักษณ์ ของเชื้อ (Bacterial identification)
เชื้ อ E. coli ที่ ทาการศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากภาควิชาจุลชี ววิทยาและปรสิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเชื้อแยกได้จากแมลงวันหัวเขียว บริ เวณพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัด
พิษณุ โลก จานวนพื้นที่ ละ 100 ตัว รวมทั้งหมด 200 ตัว ซึ่ งเชื้ อที่ ได้รับการแยกจะถูกเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ -80 องศา
เซลเซี ยส จากนั้นจะทาการพิสูจน์เอกลักษณ์ ของเชื้ อเบื้ องต้น โดยนาเชื้ อมาเลี้ยงในอาหาร Tryptic soy broth (TSB)
(Oxoid, England) และนาไปบ่มในเครื่ องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Incubator Shaker) ที่ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
18-24 ชั่วโมง เมื่ อนั้นนาเชื้ อมา cross streak ลงบนอาหารเลี้ ยงเชื้ อ Eosin Methylene Blue agar (EMB) (Oxoid LTD,
England) ที่มีการเติมยา cefotaxime ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ น
ระยะเวลา 18-24 ชัว่ โมง เพื่อแยกเชื้อให้เป็ นโคโลนีเดี่ยว เมื่อเชื้อมีการเจริ ญจะทาการเลือกโคโลนี ที่มีลกั ษณะสี มนั วาว
คล้ายโลหะ (metallic sheen) ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของเชื้อ E. coli โดยจะเลือก 1 โคโลนีต่อ 1 ตัวอย่าง
การทดสอบความไวต่ อยาปฏิชีวนะ (Antibiotic susceptibility testing)
การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ จะใช้วิธี Disk diffusion method ตามมาตรฐานที่กาหนดของ Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI, 2014) โดยการเตรี ยมเชื้อให้เท่ากับ McFarland standard No. 0.5 (1.5x108 cfu/ml)
และใช้ไ ม้พ นั ส าลี ที่ปราศจากเชื้ อ swab เชื้ อ ที่ ต ้อ งการทดสอบลงบนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ Mueller Hinton Agar (MHA)
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(Oxoid LTD, England) จากนั้นวางแผ่นยาปฏิ ชีวนะ (Oxoid, England) ลงบนผิวหน้าอาหาร โดยแบ่ งเป็ นกลุ่ม betalactam 6 ชนิ ด ได้แ ก่ ampicillin (AMP), cefotaxime (CTX), ceftazidime (CAZ), cefepime (FEP), aztreonam (ATM)
และ imipenem (IMP) และกลุ่ม non beta-lactam 2 ชนิ ด ได้แก่ gentamicin (CN) และ doxycycline (DO) จากนั้นนาไป
บ่มที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 18-24 ชัว่ โมง อ่านผลการทดสอบโดยการวัดขนาดของโซนใส (inhibition
zone) และนาไปเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานของ CLSI (2014) โดยสามารถแบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ไวต่อยา (susceptible:
S), ไวต่อยาปานกลาง (intermediate: I) และดื้อยา (resistant: R)
การทดสอบความสามารถในการสร้ างเอนไซม์ Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)
การทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์ ESBL จะใช้วิธี Combination disk method ตามวิธีมาตรฐาน
ของ CLSI (2014) โดยอาศัยหลักการที่เอนไซม์ ESBL จะถูกยับยั้งโดย clavulanic acid วิธีการคือ เปรี ยบเทียบ inhibition
zone ของแผ่ น ยากลุ่ ม cephalosporin รุ่ น ที่ 3 เพี ย งอย่า งเดี ย ว กับ เเผ่ น ยาที่ มี ย ากลุ่ ม cephalosporin รุ่ น ที่ 3 ร่ ว มกับ
clavulanic acid โดยจะเปรี ยบเทียบระหว่าง cefotaxime (30 µg) กับ cefotaxime ร่ วมกับ clavulanic acid (30/10 µg) และ
ceftazidime (30 µg) กับ ceftazidime ร่ วมกับ clavulanic acid (30/10 µg) วิธีการอ่านผลคือ ถ้า inhibition zone ของแผ่น
ยาที่มี clavulanic acid กว้างกว่าแผ่นยาที่ไม่มี clavulanic acid มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 มิลลิเมตร แปลผลเป็ น ผลบวก คือ
เชื้อสามารถสร้างเอนไซม์ ESBL ได้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเชื้อ E. coli ดื้อยาที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียวในจังหวัดพิษณุโลก จะรายงานเป็ นร้อยละต่อจานวน
ตัวอย่างทั้งหมดที่ทาการศึกษา นอกจากนั้นจะใช้สถิติวิเคราะห์ค่าสัดส่ วน (proportion) เปรี ยบเทียบอัตราส่ วนของเชื้อ
E. coli ดื้อยาที่แยกได้จากแมลงวันในบริ เวณพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้สถิติ 2
sample Z-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ P<0.05 ด้วยซอฟต์แวร์ Minitab version 18
ผลการวิจยั
เชื้อแบคทีเรียทีใ่ ช้ ในการศึกษาและการพิสูจน์ เอกลักษณ์ ของเชื้อ
จากการพิ สู จ น์ เ อกลัก ษณ์ ข องเชื้ อ E. coli ดื้ อ ยา cefotaxime (cefotaxime-resistant E. coli) ที่ แ ยกได้จ าก
แมลงวันหัวเขียว 100 ตัวของแต่ละพื้นที่ในบริ เวณพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดพิษณุ โลก พบว่า พบเชื้อ
cefotaxime-resistant E. coli ในบริ เวณพื้นที่ชุมชน 78 ไอโซเลท และในบริ เวณพื้นที่เกษตรกรรม 80 ไอโซเลท ซึ่ งคิด
เป็ นร้อยละ 78 และ 80 ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงจานวนเชื้อ Cefotaxime-resistant E. coli และ ESBL-producing E. coli ที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียว
ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก
แมลงวัน
Cefotaxime-resistant E. coli
ESBL-producing E. coli
พื้นที่
จานวนทั้งหมด (ตัว)
ร้อยละ (ไอโซเลท)
ร้อยละ (ไอโซเลท)
ชุมชน
100
78.0 (78/100)
100.0 (78/78)
เกษตรกรรม
100
80.0 (80/100)
98.7 (79/80)
ทั้งหมด
200
79.0 (158/200)
99.3 (157/158)
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การทดสอบความไวต่ อยาปฏิชีวนะ
ผลการศึ ก ษารู ปแบบความไวต่อยาปฏิ ชี ว นะของเชื้ อ E. coli ที่ แ ยกได้จากแมลงวันหัวเขี ย ว ด้วยวิธี disk
diffusion method ซึ่ งทดสอบกับ ยาทั้ง หมด 8 ชนิ ด พบว่า เชื้ อ จากทั้ง สองพื้ น ที่ ส ามารถดื้ อ ต่ อ ยา cefotaxime และ
ampicillin คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100.0 นอกจากนี้ เชื้ อ ส่ ว นใหญ่ ใ นพื้ น ที่ เกษตรกรรม ยัง มี อ ัต ราการดื้ อ ต่ อ ยา ceftazidime
cefepime และ aztreonam สูงกว่าในบริ เวณพื้นที่ชุมชนอย่างมีนยั สาคัญ (ภาพที่ 1)
โดยเชื้อ E. coli ในพื้นที่ชุมชน พบว่ามีการดื้อต่อยา ceftazidime cefepime และ aztreonam คิดเป็ นร้อยละ 19.2,
26.9 และ 26.9 ตามลาดับ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเที ยบกับอัตราการดื้ อยาของเชื้ อ E. coli ในพื้นที่ เกษตรกรรมพบว่า ในพื้นที่
เกษตรกรรมมีอตั ราการดื้อยา ceftazidime cefepime และ aztreonam สูงกว่าคิดเป็ นร้อยละ 38.7 55.0 และ 58.7 ตามลาดับ
แต่เป็ นที่น่าสนใจว่าเชื้อจากทั้งสองพื้นที่ยงั คงไวต่อยา imipenem ได้มากกว่าร้อยละ 90.0 และสาหรับอัตราการดื้อยาใน
กลุ่ม non beta-lactam ในบริ เวณพื้นที่ ชุมชนพบว่า มีอตั ราการดื้ อยา gentamicin และ doxycycline คิดเป็ นร้อยละ 87.1
และ 32.0 ตามลาดับ ซึ่ งสู งกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับพื้นที่ เกษตรกรรมที่มีอตั ราการดื้ อยาคิดเป็ นร้อยละ 86.2 และ 25.0
ตามลาดับ

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละการดื้อยาของเชื้อ E. coli ที่แยกได้จากแมลงวัน
AMP; ampicillin, CTX; cefotaxime, CAZ; ceftazidime, FEP; cefepime, ATM; aztreonam, IMP; imipenem
CN; gentamicin และ DO; doxycycline
การทดสอบความสามารถในการสร้ างเอนไซม์ ESBL
จากการทดสอบการสร้างเอนไซม์ ESBL ของเชื้อ E. coli ที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียวในบริ เวณพื้นที่ชุมชน
และพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 158 ไอโซเลท พบว่า มีเชื้อ ESBL-producing E. coli สูงถึง 157 ไอโซเลท
คิดเป็ นร้อยละ 99.3 (157/158) (ตารางที่ 1)
โดยสาหรับพื้นที่ชุมชนจากทั้งหมด 78 ไอโซเลท พบ ESBL-producing E. coli ได้ท้ งั หมดคิดเป็ นร้อยละ 100.0
และพื้นที่เกษตรกรรมจาก 80 ไอโซเลท พบ ESBL-producing E. coli สู งถึง 70 ไอโซเลท คิดเป็ นร้อยละ 98.7 (ตารางที่ 1)
โดยตัวอย่างเชื้อที่ให้ผลบวกในการทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์ ESBL แสดงดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 การทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์ ESBL ของเชื้อ E. coli ที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียว
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ผลการศึ กษาความชุ กของเชื้ อ E. coli ดื้ อยาที่ แยกได้จากแมลงวันหัวเขียวในบริ เวณพื้นที่ ชุมชนและพื้นที่
เกษตรกรรมของจังหวัดพิษณุโลก พบว่า สามารถแยกเชื้อ cefotaxime-resistant E. coli ในบริ เวณพื้นที่ชุมชนและพื้นที่
เกษตรกรรมได้ร้อยละ 78 (78/100) และ 80 (80/100) ตามลาดับ ซึ่ งจากการเปรี ยบเทียบความชุก ของเชื้ อ cefotaximeresistant E. coli ของทั้งสองพื้นที่พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ จากการศึกษานี้ ช้ ีให้เห็นว่าแมลงวันหัว
เขี ยวสามารถเป็ นพาหะของเชื้ อ E. coli ดื้ อยาได้ เนื่ องจากแมลงวันหัวเขี ยวจัดเป็ นแมลงวันที่ มีบทบาทสาคัญทาง
การแพทย์ โดยสามารถเป็ นพาหะนาโรคแบบเชิ งกล (mechanical transmission) คือ เชื้ อแบคที เรี ยจะติดตาม ขา ปาก
ลาตัว และปี ก (คม, กาบแก้ว, 2548) จากผลการทดลองนี้ สอดคล้องกับผลการทดลองในทวีปแอฟริ กา ปี ค.ศ. 2016
ประเทศอียิปต์ ที่มีการเก็บตัวอย่างแมลงวันมาศึกษาบทบาทในการเป็ นพาหะของเชื้ อดื้อยา ซึ่ งสามารถพบเชื้อ E. coli
ดื้อยาสูงถึงร้อยละ 92.9 (Mohammed et al., 2016)
จากผลการศึ กษาในงานวิจัยนี้ พบว่า เชื้ อจากทั้งพื้นที่ ชุม ชนและพื้นที่ เ กษตรกรรมสามารถที่ จะดื้ อ ต่ อ ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่ม beta-lactam โดยเฉพาะยาในกลุ่ม penicillin และ cephalosporin รุ่ นที่ 3 (cefotaxime) อาจเนื่ องมาจาก
ยาในกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มยาที่นิยมใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรี ยกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด โดยเฉพาะยาในกลุ่ม cephalosporin
รุ่ นที่ 3 ที่มีประสิ ทธิภาพในการยับยั้งเชื้อในวงศ์ Enterobacteriaceae (Sauvage et al., 2008) ที่อาจทาให้เชื้อมีการปรับตัว
ให้ด้ือต่อยา ซึ่งมีความสอดคล้องจากการรายงานในประเทศสเปนและเยอรมัน ปี ค.ศ. 2015-2016 ซึ่งพบว่าเชื้อ E. coli ที่
แยกได้จ ากแมลงวัน สามารถที่ จ ะดื้ อ ต่ อ ยา cefotaxime ในอัต ราที่ สูง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100.0 (Sola-Gines et al., 2015;
Schaumburg et al., 2016) และ ในปี ค.ศ. 2017 ประเทศอิ หร่ าน มี รายงานการพบเชื้ อ E. coli ดื้ อยา cefotaxime และ
Ampicillin ได้ร้อยละ 79.1 และ 45.8 ที่แยกได้จากแมลงวันบ้านบริ เวณโรงพยาบาลและ ร้อยละ 90.9 และ 9.0 บริ เวณ
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ (ร้านขายผลไม้และโรงฆ่าสัตว์) (Nazari et al., 2017) สาหรับในประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2016 มีรายงาน
การพบเชื้ อ E. coli ดื้ อยา ampicillin คิดเป็ นร้อยละ 92.6 (ชิ ดชนก, 2559) ชี้ ให้เห็นว่า แมลงวันสามารถที่จะเป็ นพาหะ
ของเชื้อดื้อยาได้ และเป็ นที่น่าสนใจที่อตั ราการดื้อยา ceftazidime cefepime และ aztreonem ของเชื้อ E. coli ดื้อยาที่แยกได้
จากทั้งสองพื้นที่พบว่า ในบริ เวณพื้นที่เกษตรกรรมมีอตั ราการดื้อยาที่สูงกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อาจเนื่ องมาจาก
ในบริ เวณพื้นที่เกษตรกรรม นอกจากการทาการเกษตรแล้วมักจะมีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่บริ เวณนั้นๆ ซึ่งในการเลี้ยงสัตว์
อาจมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้ องกันการเกิดโรคในสัตว์ เมื่อสัตว์ขบั ถ่าย ในมูลสัตว์อาจมีการปนเปื้ อนของเชื้อดื้อยาได้
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ด้วยเหตุผลนี้อาจทาให้เกิดการแพร่ กระจายเชื้อดื้อยาจากสัตว์หรื อมูลสัตว์มาสู่ สิ่งแวดล้อมในบริ เวณรอบๆ พื้นที่ได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมของแมลงวัน โดยแมลงวันหัวเขียวมีพฤติกรรมชอบหากินตามกองขยะ และสิ่ งปฏิกูล
เมื่อแมลงวันบินไปตอมสิ่ งปฏิกูล จึงอาจทาให้เชื้ อดื้ อยาติดไปตามส่ วนต่างๆ ของแมลงวันได้ (คม, กาบแก้ว, 2548)
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับการศึกษาในปี ค.ศ. 2013 ที่มีการแยกเชื้อ E. coli จากแมลงวัน และมูลสัตว์ ในฟาร์ มเลี้ยงไก่
จากการศึกษาพบว่า เชื้อ E. coli ที่แยกได้จากแมลงวันและมูลสัตว์มีสายพันธุ์เดียวกัน ชี้ให้เห็นว่าแมลงวันอาจได้รับเชื้อ
E. coli ที่ มีการปนเปื้ อนจากมูลสัตว์ และอาจเป็ นพาหะของเชื้ อดื้ อยาและทาให้เกิ ดการแพร่ กระจายของเชื้ อดื้ อยาใน
บริ เวณรอบๆ พื้นที่ได้ (Blaak et al., 2014)
จากการทดสอบคุณสมบัติการสร้างเอนไซม์ ESBL ของเชื้ อ E. coli ดื้ อยาที่ แยกได้จากแมลงวันหัวเขียว ใน
บริ เวณพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมพบเชื้อ ESBL-producing E. coli จากจานวนเชื้อ cefotaxime-resistant E. coli
ทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละ 100.0 (78/78) และ 98.7 (79/80) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องจากการรายงานของศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อ
ยาระดับชาติแห่ งประเทศไทย (National Antimicrobial Resistance Surveillance Center, Thailand) ซึ่ งได้มีการรวบรวม
ข้อ มู ล ตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 2000-2016 พบว่า มี แ นวโน้ม ในการพบเชื้ อ ESBL-producing E. coli เพิ่ ม สู ง มากขึ้ น ในทุ ก ๆ ปี
นอกจากนี้ จากการศึ กษาเชื้ อ ESBL-producing E. coli ที่ แยกได้จากสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ในแถบทวีป เอเชี ย พบว่า ใน
ประเทศไทย ปี ค.ศ. 2008 และ 2018 มีการรายงานการพบเชื้อ ESBL-producing E. coli ที่แยกได้จากทั้งผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลและเนื้อสัตว์ ได้มากกว่าร้อยละ 70.0 (Kiratisin et al., 2008; Tansawai et al., 2018) ในประเทศจีน ปี ค.ศ.
2009 และ 2017 สามารถพบเชื้อ ESBL-producing E. coli ที่แยกได้จากฟาร์มไก่และผูป้ ่ วยที่มีการติดเชื้อในช่องท้อง ได้
มากกว่าร้อยละ 60.0 (Yuan et al., 2009; Liao et al., 2017) และในประเทศเวียดนาม ปี ค.ศ. 2016 ได้มีการศึกษาโดยการ
แยกเชื้อจากศูนย์อาหาร ซึ่งสามารถพบเชื้อ ESBL-producing E. coli ได้สูงกว่าร้อยละ 45.0 (Nguyen et al., 2016) ซึ่งตรง
ข้ามกับประเทศในแถบทวีปยุโรปที่มีการรายงานเชื้อ ESBL-producing E. coli ในอัตราที่ต่ากว่า ดังตัวอย่างการศึกษาใน
ปี ค.ศ. 2015 และ 2016 ที่ประเทศเยอรมัน ได้มีการศึกษาโดยเก็บตัวอย่างแมลงวันจากฟาร์ มปศุสัตว์ จากผลการศึกษา
พบว่า สามารถพบเชื้ อ E. coli ที่ ส ร้ า งเอนไซม์ ESBL ร้ อ ยละ 25.0 และ 3.3 ตามล าดับ (von Salviati et al., 2015;
Schaumburg et al., 2016) ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปั จจัยต่างๆ ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิ โดยประเทศในแถบ
ภูมิภาคเอเชียมักมีอุณหภูมิที่สูงกว่าประเทศในแถบยุโรป ซึ่ งอาจส่ งเสริ มให้เชื้อมีการเจริ ญเติบโตได้ดีกว่า นอกจากนี้
แล้วในประเทศไทย ยังคงขาดมาตรการในการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งกับคนและสัตว์ เช่น สามารถซื้อยาปฏิชีวนะ
จากร้านขายยาโดยไม่มีใบสัง่ จ่ายยาจากแพทย์ หรื อการขาดความรู ้ความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น การรับประทาน
ยาปฏิชีวนะไม่ครบตามที่แพทย์ระบุ เป็ นต้น จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น อาจทาให้เชื้อสามารถปรับตัวให้ด้ือต่อยาเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็ นสาเหตุให้มีการพบเชื้อ ESBL-producing E. coli ในอัตราที่สูง
จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า แมลงวันหัวเขียวสามารถเป็ นพาหะในการแพร่ กระจายแบคทีเรี ยดื้อยามา
สู่ คน ชุมชน รวมถึงสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ซึ่ งอาจทาให้การระบาดของเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วและยากต่อการควบคุม
ดังนั้นการศึกษาความชุกของเชื้อ E. coli ดื้อยาในแมลงวันหัวเขียว จึงสะท้อนให้เห็นถึงปั ญหาเชื้อดื้อยาในสิ่ งแวดล้อม
นอกจากนี้ยงั สามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการควบคุม และป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อดื้อยาจากสิ่ งแวดล้อมมาสู่คน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควิชาจุลชี ววิทยาและปรสิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ อนุ เคราะห์
สถานที่ เครื่ องมือ ในการวิจยั และคณาจารย์ทุกท่านให้คาปรึ กษา เพื่อให้งานวิจยั สาเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจยั ไป
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