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บทคดัย่อ 
การด้ือยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียถือเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลกระทบไปทัว่โลก ในปัจจุบนั ประเทศไทยมี

รายงานของเช้ือด้ือยาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงท าการศึกษาความชุกของเช้ือ Escherichia coli ท่ีสร้าง
เอนไซม์ Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL-producing E. coli) ท่ีแยกได้จากแมลงวนัหัวเขียวบริเวณพ้ืนท่ี
ชุมชนและเกษตรกรรมในจงัหวดัพิษณุโลก จ านวนทั้งหมด 200 ตวั จากนั้นคดัแยกเช้ือโดยใชอ้าหารล้ียงเช้ือท่ีเติมยา 
cefotaxime พบเช้ือ Cefotaxime-resistant E. coli ในพ้ืนท่ีชุมชนและเกษตรกรรม 78 และ 80 ไอโซเลท ตามล าดบั จาก
การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะพบวา่ เช้ือทั้งหมดด้ือต่อยา cefotaxime และ ampicillin นอกจากน้ีเช้ือท่ีพบในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมมีอตัราการด้ือยา ceftazidime cefepime และ aztreonam สูงกว่าพ้ืนท่ีชุมชนอย่างมีนัยส าคญั และพบเช้ือ 
E. coli ท่ีสร้างเอนไซม ์ESBL ในพ้ืนท่ีชุมชนและเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 100.0 และ 98.7 ตามล าดบั จากผลการวิจยั
น้ีแสดงให้เห็นวา่แมลงวนัหัวเขียวสามารถเป็นพาหะของเช้ือด้ือยารวมถึงอาจมีบทบาทส าคญัในการแพร่กระจายเช้ือ 
ESBL-producing E. coli มาสู่ชุมชน รวมถึงส่ิงแวดลอ้ม 

ABSTRACT 
Antibiotic resistance bacteria is one of the most important problems worldwide.  In Thailand, antibiotic-

resistance 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. 
ค าส าคญั:   แบคทีเรียด้ือยา เช้ือ E. coli ท่ีสร้างเอนไซม ์ESBL แมลงวนัหวัเขียว 
Keywords:  Antibiotic-resistant bacteria, ESBL-producing E. Coli, Blowflies 
* นิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
** นิสิต หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
**** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

687



MMO4-2 
 

บทน า 
 การด้ือยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียถือเป็นปัญหาส าคญัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีส่งผลกระทบไปทัว่โลก 
โดยสามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกคนและทุกช่วงอาย ุนอกจากน้ียงัมีอตัราการด้ือยาท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมาจากการท่ีเช้ือ
สามารถปรับตวัใหด้ื้อต่อยาปฏิชีวนะโดยอาศยักลไกต่างๆ ร่วมกนั ท าใหก้ารรักษาทางการแพทยเ์ร่ิมไม่ไดผ้ล ส่งผลใหมี้
อตัราการเสียชีวติและค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชใ้นการรักษาสูงมากข้ึน ปัจจุบนัเช้ือด้ือยาไม่ไดพ้บเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น 
แต่สามารถพบในสตัวห์รือส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ช่นกนั (Dahms et al., 2015)  
 เช้ือ Escherichia coli เป็นแบคทีเรียแกรมลบ จดัอยูใ่นวงศ์ Enterobacteriaceae สามารถพบไดใ้นส่ิงแวดลอ้ม 
และยงัเป็นเช้ือประจ าถ่ินในล าไสข้องคนและสัตว ์อยา่งไรก็ตาม เช้ือ E. coli บางสายพนัธ์ุสามารถก่อใหเ้กิดโรครุนแรง
ได ้จากการศึกษาผลกระทบของการติดเช้ือด้ือยาปฏิชีวนะในประเทศไทย โดยสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุขไดร้ายงาน
การส ารวจขอ้มูลจากโรงพยาบาล 1,023 แห่งทัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2553 พบว่าเช้ือ E. coli เป็นเช้ือท่ีพบบ่อยท่ีสุดใน
โรงพยาบาลและยงัสามารถท่ีจะด้ือต่อยาปฏิชีวนะไดม้ากกวา่ 1 ชนิด (ภาณุมาศ, 2556) 
 ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม beta-lactam จัดเป็นยาต้านแบคทีเรียกลุ่มใหญ่และมีการน ามาใช้รักษาโรคติดเช้ือ
แบคทีเรียมากท่ีสุด เน่ืองดว้ยยาสามารถออกฤทธ์ิไดก้วา้ง (broad spectrum) และมีฤทธ์ิฆ่าแบคทีเรีย (bactericidal effect) 
ตวัอย่างยาในกลุ่มน้ี เช่น penicillin, cephalosporin, monobactam, carbapenem และ beta-lactamase inhibitor (Sauvage 
et al., 2008) ส าหรับยาในกลุ่ม cephalosporin สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายกลุ่ม แต่กลุ่มท่ีจดัเป็นยาท่ีสามารถออกฤทธ์ิ
ไดก้วา้งคือ cephalosporin รุ่นท่ี 3-5 ซ่ึงสามารถยบัย ั้งไดท้ั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมถึงมีประสิทธิภาพใน
การยบัย ั้งแบคทีเรียในวงศ ์Enterobacteriaceae โดยยาในกลุ่มน้ี เช่น cefotaxime และ ceftazidime การใชย้าปฏิชีวนะใน
กลุ่ม beta-lactam ในการน ามารักษาโรคติดเช้ือ ท าให้เช้ือสามารถปรับตวัใหด้ื้อต่อยาในกลุ่ม beta-lactam ได ้โดยอาศยั
กลไกต่างๆ เช่น การยบัย ั้งหรือเปล่ียนแปลงโครงสร้างยา การเปล่ียนแปลงเป้าหมายของยา และการลดการซึมผา่นของ
ยาเขา้สู่เซลล ์เป็นตน้ แต่กลไกท่ีส าคญัท่ีสุดของแบคทีเรียแกรมลบในการด้ือต่อยา คือการท่ีเช้ือสามารถสร้างเอนไซม ์
Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) ออกมาท าลายยา โดยเอนไซม ์ESBL มีคุณสมบติัคือ สามารถท าลายยาใน
กลุ่ม beta-lactam ท่ีออกฤทธ์ิกวา้ง เช่น cephalosporin รุ่นท่ี 3 และ 4 รวมถึงสามารถท าลายยาในกลุ่ม ampicillin และ 
monobactam แต่จะถูกยบัย ั้งไดด้ว้ย clavulanic acid ซ่ึงการสร้างเอนไซม ์ESBL สามารถพบไดบ่้อยในแบคทีเรียแกรม
ลบในวงศ ์Enterobacteriaceae (Harris et al., 2015) 
 จากการรายงานของงานวิจยัต่างๆ พบวา่ สาเหตุท่ีท าใหมี้การด้ือยาเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองมาจากการใชย้าปฏิชีวนะ
อยา่งไม่เหมาะสมและการขาดมาตรการควบคุม เช่น การรับประทานยาอยา่งไม่ต่อเน่ืองตามท่ีแพทยส์ั่ง หรือการหยดุ
รับประทานยาเม่ืออาการดีข้ึน นอกจากน้ีการใชย้าปฏิชีวนะท่ีมากเกินความจ าเป็นและไม่เหมาะสมในสัตว ์ท าให้เกิด
ปัญหายาปฏิชีวนะตกค้างในเน้ือสัตว์ จากปัจจัยน้ีท าให้เช้ือด้ือยามีการแพร่กระจายไปในส่ิงแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ีในการแพร่กระจายของเช้ือด้ือยาอาจมีพาหะในการท าให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือด้ือยาไปสู่คนและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยแมลงวนัอาจเป็นพาหะส าคญัในการน าพาเช้ือก่อโรคหลายชนิดซ่ึงรวมถึงเช้ือท่ีสามารถด้ือต่อยา
ปฏิชีวนะ แพร่กระจายสู่คนและส่ิงแวดลอ้มได ้
 จากการศึกษางานวิจยัทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพบวา่ แมลงวนัสามารถเป็นพาหะน าเช้ือโรคต่างๆ 
มากมาย ซ่ึงมีรายงานการตรวจพบเช้ือก่อโรคท่ีมีความส าคญัทางการแพทยท่ี์แยกได้จากแมลงวนั เช่น Shigella sp. 
Salmonella sp., Klebsiella sp., Enterobacter sp., Proteus sp. รวมถึง E. coli (คม, กาบแกว้, 2555) นอกจากน้ี ในทวีป
ยโุรป ไดมี้การรายงานการพบเช้ือ E. coli ท่ีสามารถสร้างเอนไซม ์ESBL (ESBL-producing E. coli) จากแมลงวนั ในปี 
ค.ศ. 2011 ท่ีประเทศสาธารณรัฐเช็ก ท่ีสามารถพบอัตราของเช้ือ ESBL-producing E. coli ได้มากกว่าร้อยละ 18.0 
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(Dolejska et al., 2011) รวมถึงประเทศเนเธอแลนด์และเยอรมนั ท่ีสามารถพบเช้ือ ESBL-producing E. coli ท่ีแยกจาก
แมลงวนัไดเ้ช่นกนั (Blaak et al., 2014; von Salviati et al., 2015) และส าหรับการศึกษาในประเทศไทยพบวา่ ในปี ค.ศ. 
1983 สามารถพบเช้ือก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร (Enteric pathogen) เช่น Enterotoxigenic E. coli (ETEC) ท่ีแยกได้
จากแมลงวนัในจงัหวดันครราชสีมา (Echeverria et al., 1983) ในปี ค.ศ. 2000 จากการเก็บตวัอยา่งแมลงวนัหัวเขียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ พบแมลงวนัหวัเขียวร้อยละ 87.5 สามารถเป็นพาหะของแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร โดยพบเช้ือ 
E. coli ไดร้้อยละ 26.7 (Sukontason et al., 2000) และในปี ค.ศ. 2007 ไดมี้การศึกษาโดยการเก็บตวัอยา่งแมลงวนัจาก
ตลาดสดพบวา่ จากตวัอยา่งทั้งหมดสามารถพบแมลงวนัหวัเขียวไดสู้งถึง ร้อยละ 87.7 (114/130) และพบเช้ือ E. coli ท่ี
แยกไดจ้ากแมลงวนัหัวเขียวคิดเป็นร้อยละ 21.5 (Sukontason et al., 2007) นอกจากน้ีในปี ค.ศ. 2014 สามารถพบเช้ือ E. 
coli ท่ีแยกได้จากแมลงวนัหัวเขียวคิดเป็นร้อยละ 32.0 (Chaiwong et al., 2014) จากการศึกษาทั้ งหมดช้ีให้เห็นถึง
ความส าคญัของแมลงวนัหวัเขียวในการเป็นพาหะของเช้ือ E. coli ท่ีอาจมีบทบาทส าคญัในการแพร่กระจายเช้ือท่ีอยูใ่น
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ มาสู่ชุมชนหรือคนได ้
 จากการรายงานในประเทศไทย จะเห็นไดว้่าการศึกษาเก่ียวกับเช้ือ ESBL-producing E. coli ท่ีแยกได้จาก
แมลงวนัหวัเขียวนั้นยงัคงมีนอ้ย ดงันั้นการศึกษาเก่ียวกบัแมลงวนัหวัเขียวท่ีอาจเป็นพาหะส าคญัในการน าเช้ือท่ีสามารถ
ด้ือต่อยาปฏิชีวนะ หรือเช้ือ ESBL-producing E. coli แพร่กระจายมาสู่ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รวมถึงคนจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั 
เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน าไปก าหนดแนวทางการควบคุมและลดความเส่ียงของปัญหาการติดเช้ือและแพร่กระจาย
ของแบคทีเรียด้ือยาต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 ศึกษาความชุกของเช้ือ ESBL-producing E. coli ท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนัหวัเขียวในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมจงัหวดัพิษณุโลก 
 
วธีิการวจิยั 
 เช้ือแบคทเีรียทีใ่ช้ในการศึกษาและการพสูิจน์เอกลกัษณ์ของเช้ือ (Bacterial identification) 
 เช้ือ E. coli ท่ีท าการศึกษาไดรั้บความอนุเคราะห์จากภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร โดยเช้ือแยกไดจ้ากแมลงวนัหวัเขียว บริเวณพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในจงัหวดั
พิษณุโลก จ านวนพ้ืนท่ีละ 100 ตวั รวมทั้ งหมด 200 ตวั ซ่ึงเช้ือท่ีได้รับการแยกจะถูกเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -80 องศา
เซลเซียส จากนั้นจะท าการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของเช้ือเบ้ืองตน้ โดยน าเช้ือมาเล้ียงในอาหาร Tryptic soy broth (TSB) 
(Oxoid, England) และน าไปบ่มในเคร่ืองเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Incubator Shaker) ท่ี 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
18-24 ชั่วโมง เม่ือนั้นน าเช้ือมา cross streak ลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ Eosin Methylene Blue agar (EMB) (Oxoid LTD, 
England) ท่ีมีการเติมยา cefotaxime ความเขม้ขน้ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลา 18-24 ชัว่โมง เพ่ือแยกเช้ือใหเ้ป็นโคโลนีเด่ียว เม่ือเช้ือมีการเจริญจะท าการเลือกโคโลนีท่ีมีลกัษณะสีมนัวาว
คลา้ยโลหะ (metallic sheen) ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของเช้ือ E. coli โดยจะเลือก 1 โคโลนีต่อ 1 ตวัอยา่ง 
 การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ (Antibiotic susceptibility testing) 
 การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ จะใชว้ิธี Disk diffusion method ตามมาตรฐานท่ีก าหนดของ Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI, 2014) โดยการเตรียมเช้ือใหเ้ท่ากบั McFarland standard No. 0.5 (1.5x108 cfu/ml) 
และใช้ไม้พนัส าลีท่ีปราศจากเช้ือ swab เช้ือท่ีต้องการทดสอบลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ Mueller Hinton Agar (MHA) 
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(Oxoid LTD, England) จากนั้นวางแผ่นยาปฏิชีวนะ (Oxoid, England) ลงบนผิวหน้าอาหาร โดยแบ่งเป็นกลุ่ม beta-
lactam 6 ชนิด ได้แก่ ampicillin (AMP), cefotaxime (CTX), ceftazidime (CAZ), cefepime (FEP), aztreonam (ATM) 
และ imipenem (IMP) และกลุ่ม non beta-lactam 2 ชนิด ไดแ้ก่ gentamicin (CN) และ doxycycline (DO) จากนั้นน าไป
บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชัว่โมง อ่านผลการทดสอบโดยการวดัขนาดของโซนใส (inhibition 
zone) และน าไปเปรียบเทียบกบัมาตรฐานของ CLSI (2014) โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ไวต่อยา (susceptible: 
S), ไวต่อยาปานกลาง (intermediate: I) และด้ือยา (resistant: R) 
 การทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์ Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) 
 การทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์ ESBL จะใชว้ิธี Combination disk method ตามวิธีมาตรฐาน
ของ CLSI (2014) โดยอาศยัหลกัการท่ีเอนไซม ์ESBL จะถูกยบัย ั้งโดย clavulanic acid วธีิการคือ เปรียบเทียบ inhibition 
zone ของแผ่นยากลุ่ม cephalosporin รุ่นท่ี 3 เพียงอย่างเดียว กับเเผ่นยาท่ีมียากลุ่ม cephalosporin รุ่นท่ี 3 ร่วมกับ 
clavulanic acid โดยจะเปรียบเทียบระหวา่ง cefotaxime (30 µg) กบั cefotaxime ร่วมกบั clavulanic acid (30/10 µg) และ 
ceftazidime (30 µg) กบั ceftazidime ร่วมกบั clavulanic acid (30/10 µg) วิธีการอ่านผลคือ ถา้ inhibition zone ของแผ่น
ยาท่ีมี clavulanic acid กวา้งกวา่แผ่นยาท่ีไม่มี clavulanic acid มากกวา่หรือเท่ากบั 5 มิลลิเมตร แปลผลเป็น ผลบวก คือ
เช้ือสามารถสร้างเอนไซม ์ESBL ได ้
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาเช้ือ E. coli ด้ือยาท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนัหวัเขียวในจงัหวดัพิษณุโลก จะรายงานเป็นร้อยละต่อจ านวน
ตวัอยา่งทั้งหมดท่ีท าการศึกษา นอกจากนั้นจะใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าสัดส่วน (proportion) เปรียบเทียบอตัราส่วนของเช้ือ 
E. coli ด้ือยาท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนัในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมภายในจงัหวดัพิษณุโลก โดยใชส้ถิติ 2 
sample Z-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี P<0.05 ดว้ยซอฟตแ์วร์ Minitab version 18 
 
ผลการวจิยั 
 เช้ือแบคทเีรียทีใ่ช้ในการศึกษาและการพสูิจน์เอกลกัษณ์ของเช้ือ 
 จากการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเช้ือ E. coli ด้ือยา cefotaxime (cefotaxime-resistant E. coli) ท่ีแยกได้จาก
แมลงวนัหัวเขียว 100 ตวัของแต่ละพ้ืนท่ีในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า พบเช้ือ 
cefotaxime-resistant E. coli ในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชน 78 ไอโซเลท และในบริเวณพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 80 ไอโซเลท ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 78 และ 80 ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที ่1  แสดงจ านวนเช้ือ Cefotaxime-resistant E. coli และ ESBL-producing E. coli ท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนัหวัเขียว 

ในแต่ละพ้ืนท่ีของจงัหวดัพิษณุโลก 

พ้ืนท่ี 
แมลงวนั  Cefotaxime-resistant E. coli   ESBL-producing E. coli 

จ านวนทั้งหมด (ตวั)  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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 การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ 
 ผลการศึกษารูปแบบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเช้ือ E. coli ท่ีแยกได้จากแมลงวนัหัวเขียว ด้วยวิธี disk 
diffusion method ซ่ึงทดสอบกับยาทั้ งหมด 8 ชนิด พบว่า เช้ือจากทั้ งสองพ้ืนท่ีสามารถด้ือต่อยา cefotaxime และ 
ampicillin คิดเป็นร้อยละ 100.0 นอกจากน้ีเช้ือส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ยงัมีอัตราการด้ือต่อยา ceftazidime 
cefepime และ aztreonam สูงกวา่ในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนอยา่งมีนยัส าคญั (ภาพท่ี 1) 
 โดยเช้ือ E. coli ในพ้ืนท่ีชุมชน พบวา่มีการด้ือต่อยา ceftazidime cefepime และ aztreonam คิดเป็นร้อยละ 19.2, 
26.9 และ 26.9 ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราการด้ือยาของเช้ือ E. coli ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมพบว่า ในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมมีอตัราการด้ือยา ceftazidime cefepime และ aztreonam สูงกวา่คิดเป็นร้อยละ 38.7 55.0 และ 58.7 ตามล าดบั 
แต่เป็นท่ีน่าสนใจวา่เช้ือจากทั้งสองพ้ืนท่ียงัคงไวต่อยา imipenem ไดม้ากกวา่ร้อยละ 90.0 และส าหรับอตัราการด้ือยาใน
กลุ่ม non beta-lactam ในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนพบว่า มีอตัราการด้ือยา gentamicin และ doxycycline คิดเป็นร้อยละ 87.1 
และ 32.0 ตามล าดบั ซ่ึงสูงกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีอตัราการด้ือยาคิดเป็นร้อยละ 86.2 และ 25.0 
ตามล าดบั  

 

 
ภาพที ่1  แสดงร้อยละการด้ือยาของเช้ือ E. coli ท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนั 
 AMP; ampicillin, CTX; cefotaxime, CAZ; ceftazidime, FEP; cefepime, ATM; aztreonam, IMP; imipenem 
 CN; gentamicin และ DO; doxycycline 
 
 การทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์ ESBL 
 จากการทดสอบการสร้างเอนไซม ์ESBL ของเช้ือ E. coli ท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนัหวัเขียวในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชน
และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจงัหวดัพิษณุโลก ทั้งหมด 158 ไอโซเลท พบวา่ มีเช้ือ ESBL-producing E. coli สูงถึง 157 ไอโซเลท 
คิดเป็นร้อยละ 99.3 (157/158) (ตารางท่ี 1)  
 โดยส าหรับพ้ืนท่ีชุมชนจากทั้งหมด 78 ไอโซเลท พบ ESBL-producing E. coli ไดท้ั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100.0 
และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจาก 80 ไอโซเลท พบ ESBL-producing E. coli สูงถึง 70 ไอโซเลท คิดเป็นร้อยละ 98.7 (ตารางท่ี 1) 
โดยตวัอยา่งเช้ือท่ีใหผ้ลบวกในการทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม ์ESBL แสดงดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2  การทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม ์ESBL ของเช้ือ E. coli ท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนัหวัเขียว 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาความชุกของเช้ือ E. coli ด้ือยาท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนัหัวเขียวในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมของจงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ สามารถแยกเช้ือ cefotaxime-resistant E. coli ในบริเวณพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมไดร้้อยละ 78 (78/100) และ 80 (80/100) ตามล าดบั ซ่ึงจากการเปรียบเทียบความชุกของเช้ือ cefotaxime-
resistant E. coli ของทั้งสองพ้ืนท่ีพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั จากการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าแมลงวนัหัว
เขียวสามารถเป็นพาหะของเช้ือ E. coli ด้ือยาได้ เน่ืองจากแมลงวนัหัวเขียวจัดเป็นแมลงวนัท่ีมีบทบาทส าคญัทาง
การแพทย ์โดยสามารถเป็นพาหะน าโรคแบบเชิงกล (mechanical transmission) คือ เช้ือแบคทีเรียจะติดตาม ขา ปาก 
ล าตวั และปีก (คม, กาบแกว้, 2548) จากผลการทดลองน้ีสอดคลอ้งกบัผลการทดลองในทวีปแอฟริกา ปี ค.ศ. 2016 
ประเทศอียิปต ์ท่ีมีการเก็บตวัอยา่งแมลงวนัมาศึกษาบทบาทในการเป็นพาหะของเช้ือด้ือยา ซ่ึงสามารถพบเช้ือ E. coli 
ด้ือยาสูงถึงร้อยละ 92.9 (Mohammed et al., 2016)  
 จากผลการศึกษาในงานวิจัยน้ีพบว่า เช้ือจากทั้ งพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสามารถท่ีจะด้ือต่อยา
ปฏิชีวนะในกลุ่ม beta-lactam โดยเฉพาะยาในกลุ่ม penicillin และ cephalosporin รุ่นท่ี 3 (cefotaxime) อาจเน่ืองมาจาก
ยาในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มยาท่ีนิยมใชใ้นการรักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุด โดยเฉพาะยาในกลุ่ม cephalosporin 
รุ่นท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเช้ือในวงศ ์Enterobacteriaceae (Sauvage et al., 2008) ท่ีอาจท าใหเ้ช้ือมีการปรับตวั
ใหด้ื้อต่อยา ซ่ึงมีความสอดคลอ้งจากการรายงานในประเทศสเปนและเยอรมนั ปี ค.ศ. 2015-2016 ซ่ึงพบวา่เช้ือ E. coli ท่ี
แยกได้จากแมลงวนัสามารถท่ีจะด้ือต่อยา cefotaxime ในอัตราท่ีสูงคิดเป็นร้อยละ 100.0 (Sola-Gines et al., 2015; 
Schaumburg et al., 2016) และ ในปี ค.ศ. 2017 ประเทศอิหร่าน มีรายงานการพบเช้ือ E. coli ด้ือยา cefotaxime และ 
Ampicillin ไดร้้อยละ 79.1 และ 45.8 ท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนับา้นบริเวณโรงพยาบาลและ ร้อยละ 90.9 และ 9.0 บริเวณ
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ (ร้านขายผลไมแ้ละโรงฆ่าสตัว)์ (Nazari et al., 2017) ส าหรับในประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2016 มีรายงาน
การพบเช้ือ E. coli ด้ือยา ampicillin คิดเป็นร้อยละ 92.6 (ชิดชนก, 2559) ช้ีให้เห็นว่า แมลงวนัสามารถท่ีจะเป็นพาหะ
ของเช้ือด้ือยาได ้และเป็นท่ีน่าสนใจท่ีอตัราการด้ือยา ceftazidime cefepime และ aztreonem ของเช้ือ E. coli ด้ือยาท่ีแยกได้
จากทั้งสองพ้ืนท่ีพบวา่ ในบริเวณพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีอตัราการด้ือยาท่ีสูงกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อาจเน่ืองมาจาก
ในบริเวณพ้ืนท่ีเกษตรกรรม นอกจากการท าการเกษตรแลว้มกัจะมีการเล้ียงสตัวใ์นพ้ืนท่ีบริเวณนั้นๆ ซ่ึงในการเล้ียงสตัว์
อาจมีการใชย้าปฏิชีวนะเพ่ือป้องกนัการเกิดโรคในสัตว ์เม่ือสัตวข์บัถ่าย ในมูลสัตวอ์าจมีการปนเป้ือนของเช้ือด้ือยาได ้
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ดว้ยเหตุผลน้ีอาจท าใหเ้กิดการแพร่กระจายเช้ือด้ือยาจากสัตวห์รือมูลสัตวม์าสู่ส่ิงแวดลอ้มในบริเวณรอบๆ พ้ืนท่ีได ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาพฤติกรรมของแมลงวนั โดยแมลงวนัหวัเขียวมีพฤติกรรมชอบหากินตามกองขยะ และส่ิงปฏิกูล 
เม่ือแมลงวนับินไปตอมส่ิงปฏิกูล จึงอาจท าให้เช้ือด้ือยาติดไปตามส่วนต่างๆ ของแมลงวนัได ้(คม, กาบแกว้, 2548) 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาในปี ค.ศ. 2013 ท่ีมีการแยกเช้ือ E. coli จากแมลงวนั และมูลสัตว ์ในฟาร์มเล้ียงไก่ 
จากการศึกษาพบวา่ เช้ือ E. coli ท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนัและมูลสตัวมี์สายพนัธ์ุเดียวกนั ช้ีใหเ้ห็นวา่แมลงวนัอาจไดรั้บเช้ือ 
E. coli ท่ีมีการปนเป้ือนจากมูลสัตว ์และอาจเป็นพาหะของเช้ือด้ือยาและท าให้เกิดการแพร่กระจายของเช้ือด้ือยาใน
บริเวณรอบๆ พ้ืนท่ีได ้(Blaak et al., 2014) 
 จากการทดสอบคุณสมบติัการสร้างเอนไซม์ ESBL ของเช้ือ E. coli ด้ือยาท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนัหัวเขียว ใน
บริเวณพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมพบเช้ือ ESBL-producing E. coli จากจ านวนเช้ือ cefotaxime-resistant E. coli 
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100.0 (78/78) และ 98.7 (79/80) ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งจากการรายงานของศูนยเ์ฝ้าระวงัเช้ือด้ือ
ยาระดบัชาติแห่งประเทศไทย (National Antimicrobial Resistance Surveillance Center, Thailand) ซ่ึงไดมี้การรวบรวม
ข้อมูลตั้ งแต่ปี ค.ศ. 2000-2016 พบว่ามีแนวโน้มในการพบเช้ือ ESBL-producing E. coli เพ่ิมสูงมากข้ึนในทุกๆ ปี 
นอกจากน้ีจากการศึกษาเช้ือ ESBL-producing E. coli ท่ีแยกได้จากส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ในแถบทวีปเอเชีย พบว่า ใน
ประเทศไทย ปี ค.ศ. 2008 และ 2018 มีการรายงานการพบเช้ือ ESBL-producing E. coli ท่ีแยกไดจ้ากทั้งผูป่้วยท่ีติดเช้ือ
ในโรงพยาบาลและเน้ือสตัว ์ไดม้ากกวา่ร้อยละ 70.0 (Kiratisin et al., 2008; Tansawai et al., 2018) ในประเทศจีน ปี ค.ศ. 
2009 และ 2017 สามารถพบเช้ือ ESBL-producing E. coli ท่ีแยกไดจ้ากฟาร์มไก่และผูป่้วยท่ีมีการติดเช้ือในช่องทอ้ง ได้
มากกวา่ร้อยละ 60.0 (Yuan et al., 2009; Liao et al., 2017) และในประเทศเวยีดนาม ปี ค.ศ. 2016 ไดมี้การศึกษาโดยการ
แยกเช้ือจากศูนยอ์าหาร ซ่ึงสามารถพบเช้ือ ESBL-producing E. coli ไดสู้งกวา่ร้อยละ 45.0 (Nguyen et al., 2016) ซ่ึงตรง
ขา้มกบัประเทศในแถบทวปียโุรปท่ีมีการรายงานเช้ือ ESBL-producing E. coli ในอตัราท่ีต ่ากวา่ ดงัตวัอยา่งการศึกษาใน
ปี ค.ศ. 2015 และ 2016 ท่ีประเทศเยอรมนั ไดมี้การศึกษาโดยเก็บตวัอยา่งแมลงวนัจากฟาร์มปศุสัตว ์จากผลการศึกษา
พบว่า สามารถพบเช้ือ E. coli ท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL ร้อยละ 25.0 และ 3.3 ตามล าดับ (von Salviati et al., 2015; 
Schaumburg et al., 2016) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ ทั้งทางดา้นสภาพแวดลอ้มและอุณหภูมิ โดยประเทศในแถบ
ภูมิภาคเอเชียมกัมีอุณหภูมิท่ีสูงกว่าประเทศในแถบยโุรป ซ่ึงอาจส่งเสริมให้เช้ือมีการเจริญเติบโตไดดี้กว่า นอกจากน้ี
แลว้ในประเทศไทย ยงัคงขาดมาตรการในการควบคุมการใชย้าปฏิชีวนะทั้งกบัคนและสตัว ์เช่น สามารถซ้ือยาปฏิชีวนะ
จากร้านขายยาโดยไม่มีใบสัง่จ่ายยาจากแพทย ์หรือการขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชย้าปฏิชีวนะ เช่น การรับประทาน
ยาปฏิชีวนะไม่ครบตามท่ีแพทยร์ะบุ เป็นตน้ จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อาจท าใหเ้ช้ือสามารถปรับตวัให้ด้ือต่อยาเพ่ิม
มากข้ึน ดงันั้นจึงเป็นสาเหตุใหมี้การพบเช้ือ ESBL-producing E. coli ในอตัราท่ีสูง 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ แมลงวนัหัวเขียวสามารถเป็นพาหะในการแพร่กระจายแบคทีเรียด้ือยามา
สู่คน ชุมชน รวมถึงส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงอาจท าให้การระบาดของเช้ือด้ือยาเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและยากต่อการควบคุม 
ดงันั้นการศึกษาความชุกของเช้ือ E. coli ด้ือยาในแมลงวนัหวัเขียว จึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาเช้ือด้ือยาในส่ิงแวดลอ้ม 
นอกจากน้ียงัสามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการควบคุม และป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือด้ือยาจากส่ิงแวดลอ้มมาสู่คน 
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