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บทคัดย่ อ
การพบแบคที เ รี ย ดื้ อ ยาปฏิ ชี ว นะหลายขนานนับเป็ นปั ญ หาส าคัญ ทางด้า นสาธารณสุ ข ซึ่ ง งานวิจัย นี้ ได้
ทาการศึกษาเชื้อ Escherichia coli ดื้อยาที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียว บริ เวณพื้นที่ตลาดในจังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บ
ตัวอย่างแมลงวันหัวเขียวจากตลาด A (n=100) และตลาด B (n=100) พบเชื้อ E. coli ทั้งหมด 48 ไอโซเลท พบเป็ นเชื้อ E.
coli ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนาน คิดเป็ นร้อยละ 66.6 (10/15) และ 57.5 (19/33) จากตลาด A และตลาด B ตามลาดับ เมื่อ
ศึ กษาความสัมพันธ์ทางพันธุ กรรมของเชื้ อด้วยวิธี repetitive extragenic palindromic PCR (rep-PCR) พบรู ปแบบ repPCR 3 รู ปแบบที่ เหมื อนกันระหว่างตลาดทั้งสองแห่ ง แสดงให้เห็ นถึ งการแพร่ กระจายของเชื้ อ E. coli ดื้ อยาโดยมี
แมลงวันหัวเขียวเป็ นพาหะ ทั้งภายในและระหว่างตลาดทั้งสองแห่ ง การศึ กษานี้ อาจใช้เป็ นข้อมูลเพื่อประกอบการ
ควบคุมและป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อ E. coli ดื้อยาภายในชุมชนได้
ABSTRACT
The presence of multidrug-resistant bacteria in community is an important public health issue. This study
investigated antibiotic-resistant Escherichia coli isolated from blowflies in the open-air market in Phitsanulok province.
Blowflies were collected from market A (n=100) and market B (n=100). A total of 48 E. coli isolates were identified
as multidrug-resistant E. coli 66.6% (10/15) and 57.5% (19/33) in market A and B, respectively. Genotypic study of
E. coli by repetitive extragenic palindromic PCR (rep-PCR) showed 3 identical rep-PCR patterns between the two
markets. This result suggested the dissemination of antibiotic-resistant E. coli within and between the two markets via
blowflies. Our study provided useful information on the antibiotic-resistant E. coli among blowflies that may be used
to control and prevent the dissemination of these organisms within community.
คาสาคัญ: แมลงพาหะ แมลงวันหัวเขียว Escherichia coli การดื้อยาหลายขนาน rep-PCR
Keywords: Insect vectors Blowflies Multi-drug resistant Escherichia coli rep-PCR
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MMP5-2
บทนา
การเพิ่มขึ้นของแบคทีเรี ยดื้อยาปฏิชีวนะนับเป็ นปั ญหาสาคัญทางด้านสาธารณสุ ขและได้รับความสนใจอย่าง
มากในปั จจุบนั สาเหตุสาคัญเกิ ดจากการใช้ยาปฏิ ชีวนะอย่างไม่เหมาะสม หรื อใช้มากเกิ นความจาเป็ น เช่น การใช้ยา
ปฏิชีวนะในทางการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ ทาให้สัตว์มีสุขภาพดีและไม่เป็ นโรค ส่ งผล
ให้เชื้อมีการพัฒนาตนเองและปรับตัวเพื่อความอยูร่ อด เนื่ องจากยีนดื้อยาส่ วนใหญ่อยูบ่ นหน่วยพันธุกรรมเคลื่อนที่ได้
ท าให้เ ชื้ อ ดื้ อ ยาถ่ า ยทอดความสามารถในการดื้ อ ยาไปสู่ เ ชื้ อ อื่ น โดยการถ่ า ยทอดยีน ในแนวราบ (horizontal gene
transfer) (von Wintersdorff et al., 2016) ปั ญหาเชื้อดื้อยาจึงมีการแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ ว
เชื้อ Escherichia coli เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบ รู ปท่อน อยูใ่ นวงศ์ Enterobacteriaceae เป็ นเชื้อประจาถิ่นที่ พบ
ได้ในลาไส้ของสัตว์เลือดอุ่น และสิ่ งแวดล้อมในธรรมชาติ สามารถก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร และโรคนอกระบบ
ทางเดินอาหารได้ นับว่าเป็ นเชื้อที่มีความสาคัญทางการแพทย์ มีรายงานอุบตั ิการณ์การเจ็บป่ วยจากเชื้อ E. coli ในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะในเขตที่มีสภาพอาการร้อนชื้น รวมถึงประเทศไทย (Themphachana et al., 2014) นอกจากนี้สามารถ
พบการปนเปื้ อนของเชื้ อ E. coli ในอาหารหรื อ น้ า ดื่ ม จากบริ เ วณสิ่ งแวดล้อมต่า งๆ รวมถึ ง แหล่ง จาหน่ า ยอาหาร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตลาด เนื่องจากเป็ นศูนย์รวมอาหารและขยะต่างๆ จึงเหมาะเป็ นแหล่งชุกชุมของเชื้อก่อโรค รวมถึง
แมลงพาหะซึ่งเป็ นแหล่งโรคที่สาคัญ (พิสิษฐ์, 2555)
การแพร่ กระจายของแบคทีเรี ยดื้อยาภายในสิ่ งแวดล้อม เช่น ดิน น้ าและอาหาร เกิดได้จากหลายสาเหตุ หนึ่งใน
นั้นคือแมลงวัน เนื่ องจากแมลงวันมีจานวนมากและมีความหลากหลายของสายพันธุ์ เพิ่มจานวนได้รวดเร็ ว และยัง
สามารถแพร่ กระจายเชื้อก่อโรคได้อย่างกว้างขวาง แมลงวันจึงถือเป็ นพาหะชนิดหนึ่งที่พบได้ทวั่ ไปในสิ่ งแวดล้อม โดย
แมลงวันหัวเขียว (Blowflies) มักพบได้มากในพื้นที่แหล่งอาหารประเภทโปรตีนสูง โดยเฉพาะตลาดสดและโรงฆ่าสัตว์
เป็ นต้น (จักรวาล, 2556) เนื่ องจากมีพฤติกรรมที่ชอบตอมอาหารสด ทาให้แบคทีเรี ยต่างๆ สามารถติดตามลาตัวและขา
ของแมลงวัน นอกจากนี้ แมลงวันยังมีพฤติกรรมชอบถ่ายและสารอกของเหลวออกมาเวลากินอาหาร ทาให้แบคทีเรี ยที่
อยูใ่ นระบบทางเดินอาหารของแมลงวันมีการแพร่ กระจายลงสู่อาหาร (Sasaki et al., 2000) ซึ่งการบริ โภคอาหารที่มีการ
ปนเปื้ อนของเชื้อเป็ นหนึ่งในสาเหตุของการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้ นอกจากนี้แมลงวันมักอาศัยอยูใ่ นบริ เวณ
เดียวกันกับมนุษย์ ทาให้มีโอกาสที่จะแพร่ กระจายเชื้อดื้อยามาสู่ มนุษย์ได้ ดังนั้นแมลงวันหัวเขียวจึงมีบทบาทสาคัญใน
การแพร่ กระจายของแบคทีเรี ยดื้อยา
ในปั จจุบนั มีการใช้ยา cephalosporin รุ่ นที่ 3 (third-generation cephalosporin) เช่น cefotaxime และ ceftazidime
เป็ นต้น ในการรักษาโรคจากแบคทีเรี ยแกรมลบเพิ่มขึ้น โดยเชื้อที่ด้ือยาในกลุ่มนี้มกั จะเป็ นเชื้อดื้อยาหลายขนาน (multidrug resistant; MDR) (Moghnieh et al., 2015) มีหลายการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อ E. coli ดื้อยาที่แยกได้จากแมลงวันบริ เวณ
สิ่ งแวดล้อมในโรงพยาบาล ฟาร์ มปศุสัตว์ หรื อแม้แต่บริ เวณสนามบิ นก็สามารถพบเชื้ อ MDR ได้ (Boulesteix et al.,
2005; Solà-Ginés et al., 2015; Liu et al., 2013) ซึ่ ง โดยทั่ว ไป MDR มัก พบการติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล (nosocomial
infections) แต่เมื่อมีการแพร่ กระจายของ MDR เข้าสู่ ชุมชน จึงถือว่าเป็ นวิกฤตการณ์ที่สาคัญ ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั การ
เพิ่มขึ้นของการใช้ยาปฏิชีวนะ ค่ารักษาพยาบาล อัตราการเจ็บป่ วยและการเสี ยชีวติ (van Duin, Paterson, 2016)
การศึ กษาการแพร่ กระจายของเชื้ อ E. coli ดื้ อยาที่ แยกได้จากแมลงวันหัวเขี ยวในประเทศไทยยังมี จ ากัด
งานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุ กรรมของเชื้อ E. coli ดื้อยาที่พบในแมลงวันหัวเขียวบริ เวณพื้นที่
ตลาดในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอาจใช้เป็ นข้อมูลเพื่อประกอบการควบคุมและป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อ
E. coli ดื้อยาของพื้นที่ดงั กล่าวได้
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึ กษารู ปแบบการดื้อยาและการแพร่ กระจายของเชื้ อ E. coli ดื้ อยาที่ แยกได้จากแมลงวันหัวเขียวบริ เวณ
ตลาดในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีการวิจยั
เชื้อทีท่ าการศึกษา
งานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาเชื้อ E. coli ดื้อยา cefotaxime (cefotaxime-resistance E. coli; CTX-R E. coli) ที่แยก
ได้จากแมลงวันหัวเขียวบริ เวณพื้นที่ของตลาด A และ B จานวน 100 ตัวในแต่ละพื้นที่ ซึ่ งทั้งสองตลาดนี้ เป็ นตลาดสด
ขายอาหารสดและอาหารแปรรู ป ตั้งอยูใ่ นอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็ นเชื้อ CTX-R E. coli จากตลาด A และ B
จานวน 15 และ 33 ไอโซเลท ตามลาดับ ซึ่ งเชื้อดังกล่าวได้ถูกเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซี ยส โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การพิสูจน์ เอกลักษณ์ ของเชื้อเบื้องต้ น
นาเชื้ อ CTX-R E. coli จานวนทั้งหมด 48 ไอโซเลท มา cross streak บนอาหาร Eosin Methylene Blue agar
(EMB) (Oxoid LTD, England) บ่มที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส 24 ชัว่ โมง เชื้ อที่ เจริ ญและให้โคโลนี ที่มีลกั ษณะเป็ น
metallic sheen ถือว่าเป็ นลักษณะเฉพาะของเชื้อ E. coli โดยอัตราการพบเชื้อจะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ จากการ
วิเคราะห์ค่าสัดส่ วน (proportion) โดยใช้ 2 sample Z-test ที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ P<0.05 ด้วยโปรแกรม Minitab
version 18
การทดสอบความไวต่ อยาปฏิชีวนะ
ทดสอบความไวต่อยาปฏิ ชีวนะของเชื้ อ E. coli ด้วยวิธี disk diffusion method ตามวิธีการของ Clinical and
Laboratory Standard Institute (CLSI, 2014) โดยการเตรี ยมเชื้อถ่ายลงในอาหาร Tryptic soy broth (TSB) (Oxoid LTD,
England) จากนั้นปรับความขุ่นให้เท่ากับ 0.5 McFarland (1.5 x108 CFU/ml) แล้วใช้ไม้พนั สาลีปราศจากเชื้อ swab เชื้อ
ลงบนอาหาร Mueller-Hinton agar (MHA) (Oxoid LTD, England) จากนั้นวาง antibiotic disk นาไปบ่มที่ อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 18-24 ชัว่ โมง ซึ่ งในการศึกษานี้ ใช้ antibiotic disk ทั้งหมด 6 ชนิ ด ได้แก่ ceftazidime (30 µg),
amikacin (30 µg), gentamicin (10 µg), trimethoprim/sulfamethoxazole (30 µg), doxycycline (30 µg) และ ciprofloxacin
(5 µg) (Oxoid, England) จากนั้นทาการแปลผลความไวต่อยาปฏิชีวนะตามค่ามาตรฐานของ CLSI (2014) โดยแบ่งเป็ น
3 ระดับ ได้แก่ ไวต่อยา (susceptible: S), ไวต่อยาปานกลาง (intermediate: I) และดื้อยา (resistant: R) โดยผลการทดสอบ
I หรื อ R จะถือว่าเป็ นเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ มีการพิจารณาคุณสมบัติการดื้อยาหลายขนาน (Multidrug-resistant;
MDR) โดยที่เชื้อต้องลดความไวต่อยาปฏิชีวนะอย่างน้อย 1 ชนิ ดในกลุ่มยาปฏิชีวนะตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปตามเกณฑ์ของ
Magiorakos และคณะ (Magiorakos et al., 2012)
การศึกษารู ปแบบพันธุกรรมของเชื้อด้ วยวิธี repetitive extragenic palindromic PCR (rep-PCR)
rep-PCR เป็ นการเปรี ยบเทียบรู ปแบบดีเอ็นเอที่มีตาแหน่งของลาดับเบสที่ซ้ ากัน (repetitive sequence) โดยใน
แบคทีเรี ยที่เป็ นสายพันธุ์เดียวกันจะมีช่วงลาดับเบสที่ซ้ าเหมือนกัน การเตรี ยม DNA template สามารถทาได้โดยการนา
โคโลนี ของเชื้อมาละลายในน้ ากลัน่ 1 มิลลิลิตร ต้มในน้ าเดือด 5 นาที จากนั้นนาไปปั่ นที่ 13,000 รอบต่อนาที ดูดส่ วน
supernatant ใช้เป็ น DNA template ซึ่ งในปฏิกิริยา PCR ปริ มาตรสุ ทธิ 20 ไมโครลิตร ประกอบด้วย 1X buffer, 1.5 mM
MgCl2, 0. 2 mM dNTPs, 1 µM primer ที่ จ า เ พ า ะ ( rep- 1R 5´- IIIICDICDICATCIGGC- 3´ แ ล ะ rep- 2T 5´-
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TCGTCTTATCTGGCCTAC-3´), DNA template 1 ไมโครลิ ตร และ 1 U Taq polymerase ในสภาวะที่ เหมาะสม คื อ
pre-denaturation 95 องศาเซลเซี ยส 7 นาที, 90 องศาเซลเซี ยส 30 วินาที, 40 องศาเซลเซี ยส 1 นาที, 65 องศาเซลเซี ยส 5
นาที 30 รอบ, final extension 65 องศาเซลเซี ยส 10 นาที (Versalovic et al., 1991) แล้วตรวจสอบผลด้วย 1.5% (w/v)
agarose gel electrophoresis จากนั้นนามาเปรี ยบเทียบรู ปแบบของดีเอ็นเอ ซึ่ งถ้าให้ผลรู ปแบบเหมือนกันถือว่าเป็ นเชื้ อ
สายพันธุ์เดียวกัน
ผลการวิจยั
ผลการพิสูจน์ เอกลักษณ์ ของเชื้อเบื้องต้ น
จากการนาเชื้อ E. coli ดื้อยา cefotaxime (cefotaxime-resistance E. coli; CTX-R E. coli) จากแมลงวันหัวเขียว
ทั้งหมด 200 ตัว จานวนทั้งหมด 48 ไอโซเลท ที่ถูกเก็บอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส มา cross streak บนอาหาร EMB agar
พบเชื้อแบ่งเป็ นพื้นที่ตลาด A ร้อยละ 31.2 (15/48) และพื้นที่ตลาด B 68.7 (33/48) (ตารางที่ 1) ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.001) ระหว่าง 2 พื้นที่
ผลการทดสอบความไวต่ อยาปฏิชีวนะ
จากการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อด้วยวิธี disk diffusion method โดยใช้ยาทั้งหมด 6 ชนิ ด ได้แก่
ceftazidime (CAZ), amikacin (AK), gentamicin (CN), trimethoprim /sulfamethoxazole (SXT), ciprofloxacin (CIP)
และ doxycycline (DO) พบเชื้ อ CTX-R E. coli ดื้ อ ยาดัง กล่ า วคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 77.2, 36.6, 72.6, 59.0, 56.0 และ 36.3
ตามลาดับ โดยมีร้อยละการดื้อยาในตลาด A และ ตลาด B แสดงดังภาพ 1 นอกจากนี้พบเชื้อ CTX-R E. coli ที่เป็ น MDR
ทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละ 60.4 (29/48) โดยแบ่งเป็ นตลาด A ร้อยละ 66.6 (10/15) และตลาด B ร้อยละ 57.5 (19/33) (ตาราง
ที่ 1) ซึ่งตลาด B พบเชื้อ CTX-R E. coli มากกว่าตลาด A อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.001)
ตารางที่ 1 แสดงจานวนของเชื้อ MDR และรู ปแบบ rep-PCR ของเชื้อ CTX-R E. coli จานวนทั้งหมด 48 ไอโซเลท
แหล่งของเชื้อ
จานวนเชื้อ
จานวนเชื้อ
จานวนรู ปแบบ rep-PCR
CTX-R E. coli
MDR (ร้อยละ)
ตลาด A
15
10 (66.6)
9
ตลาด B
33
19 (57.5)
14
รวม
48
29 (60.4)
20
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ภาพที่ 1 แสดงร้อยละการดื้อยาของเชื้อ CTX-R E. coli (n=48) ที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียวในแต่ละพื้นที่ของตลาด
A (n=15) และตลาด B (n=33)
หมายเหตุ: CAZ = ceftazidime, AK = Amikacin, CN = gentamicin, SXT = trimethoprim/sulfamethoxazole, DO = doxycycline และ CIP =
ciprofloxacin

ผลการการศึกษารู ปแบบพันธุกรรมของเชื้อ E. coli
จากการศึ กษารู ปแบบพันธุ กรรมของเชื้ อ E. coli ด้วยวิธี rep-PCR พบรู ปแบบ rep-PCR (rep-PCR patterns)
ของเชื้อ CTX-R E. coli จานวน 48 ไอโซเลท พบรู ปแบบ rep-PCR ที่แตกต่างกัน 20 รู ปแบบโดยมี 9 รู ปแบบจาก 15 ไอ
โซเลทที่แยกได้จากตลาด A และ 14 รู ปแบบจาก 33 ไอโซเลทจากตลาด B (ตารางที่ 1) ซึ่ งรู ปแบบที่พบมากที่สุด คือ
รู ปแบบที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 31.2 (15/48) รองลงมาคือรู ปแบบที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 20.0 (12/48) และรู ปแบบที่ 4 คิดเป็ น
ร้อยละ 6.2 (3/48) (ภาพ 2) นอกจากนี้พบรู ปแบบ rep-PCR 3 รู ปแบบที่เหมือนกันระหว่างตลาดทั้งสอง เช่น รู ปแบบที่ 1
(P1) เลนที่ 2, 3 และ 7 (ภาพ 2A) กับเลนที่ 5, 6 และ 7 (ภาพ 2B)

ภาพ 2A
ภาพที่ 2 แสดงรู ปแบบ rep-PCR ของเชื้อ E. coli ที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียว บริ เวณพื้นที่ตลาด A
(ภาพ 2A) และบริ เวณพื้นที่ตลาด B (ภาพ 2B)
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ภาพ 2B
ภาพที่ 2 แสดงรู ปแบบ rep-PCR ของเชื้อ E. coli ที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียว บริ เวณพื้นที่ตลาด A
(ภาพ 2A) และบริ เวณพื้นที่ตลาด B (ภาพ 2B) (ต่อ)
หมายเหตุ: เลนที่ 1 และ 11 = DNA marker 1,000 bp (RBC Bioscience, Taiwan) และ DNA marker 100 bp (Genedirex) , เลนที่ 2-10 =
ตัวอย่างเชื้อ CTX-R E. coli ในแต่ละพื้นที่ และ P1-P9 = รู ปแบบ rep-PCR

เมื่อเปรี ยบเทียบผลรู ปแบบ rep-PCR และลักษณะทางฟี โนไทป์ พบว่า เชื้อ CTX-R E. coli มีรูปแบบ rep-PCR
และรู ปแบบการดื้อยาที่เหมือนกันทั้งในตลาดเดียวกันหรื อระหว่างตลาดทั้ง 2 แห่ง เช่น Caz Ak Cn Sxt Do Cip ซึ่งพบ 3
จาก 12 ไอโซเลทในรู ปแบบที่ 3 (P3) เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั พบเชื้อที่มีรูปแบบ rep-PCR เหมือนกัน แต่มีรูปแบบการดื้อ
ยาแตกต่างกัน (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 แสดงผลรู ปแบบ rep-PCR และรู ปแบบการดื้อยาของเชื้อ CTX-R E. coli ในแต่ละพื้นที่
รู ปแบบ rep-PCR
จานวนไอโซเลทเชื้อ
รู ปแบบการดื้อยา
P1
ตลาด A = 2
Caz Ak Cn Sxt Do Cip
ตลาด A = 1
Cn Sxt Do Cip
ตลาด A = 1
ตลาด B = 1
Caz Ak Cn Sxt Cip
ตลาด B = 2
Caz Cn Sxt Do Cip
ตลาด B = 3
Caz Ak Cn Sxt Do
ตลาด B = 1
Caz Cn Sxt Cip
ตลาด B = 1
Caz Ak Cn
ตลาด B = 2
Caz Cn
ตลาด B = 1
Caz
รวม
15
P3
ตลาด A = 2, ตลาด B = 1
Caz Ak Cn Sxt Do Cip
ตลาด A = 2
Caz Cn Sxt Cip
ตลาด B = 1
Caz Cn Sxt Do Cip
ตลาด B = 1
Cn Sxt Do Cip
ตลาด B = 1
Caz Cn Do
ตลาด B = 2
Caz Cn
ตลาด B = 1
Caz
ตลาด B = 1
รวม
12
P4
ตลาด A = 1
Ak Cn Do Cip
ตลาด A = 1
Caz Cn
ตลาด B = 1
Caz Sxt Cip
รวม
3
รวมทั้งหมด
30
หมายเหตุ: Caz = ceftazidime, Ak = Amikacin, Cn = gentamicin, Sxt = trimethoprim/sulfamethoxazole, Do = doxycycline,
Cip = ciprofloxacin และ - = ไวต่อยาปฏิชีวนะทั้ง 6 ชนิด

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ปั ญหาการแพร่ กระจายของเชื้อ CTX-R E. coli เป็ นปั ญหาทางสาธารณสุ ขที่สาคัญ โดยแมลงวันจัดเป็ นแมลง
พาหะที่สามารถทาให้เชื้อดื้อยาแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ ว จากผลการศึกษาการคัดแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อ
CTX-R E. coli ที่ แยกได้จากแมลงวันหัวเขียวจานวน 200 ตัว บริ เวณพื้นที่ ของตลาด 2 แห่ ง ในอาเภอเมื อง จังหวัด
พิษณุโลก พบเชื้อ CTX-R E. coli ทั้งหมด 48 ไอโซเลท โดยแบ่งเป็ นตลาด A ร้อยละ 31.2 และตลาด B ร้อยละ 68.7 ซึ่ง
ตลาด B พบเชื้อ CTX-R E. coli มากกว่าตลาด A อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.001)
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จากผลการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ แสดงให้เห็นว่าเชื้อ CTX-R E. coli ทั้งหมดดื้อยา ceftazidime และ
gentamicin มากกว่าร้อยละ 70 และดื้อยา trimethoprim/sulfamethoxazole และ doxycycline มากกว่าร้อยละ 50 โดยเชื้อ
CTX-R E. coli ทั้งหมดพบเป็ น MDR สูงถึงร้อยละ 60.4 (29/48) การที่ไม่พบความแตกต่างของ MDR จากตลาดทั้งสอง
อาจเป็ นเพราะเชื้อดื้อยามีการแพร่ กระจายภายในตลาดและระหว่างตลาด ทาให้เชื้อระหว่าง 2 ตลาด มีความเหมือนกัน
หรื อในตลาดมีการขายอาหารจาพวกเนื้ อสดที่อาจมาจากแหล่งเดียวกัน ซึ่งเนื้อเหล่านั้นอาจมีการปนเปื้ อนเชื้อดื้อยาผ่าน
การใช้ยาปฏิชีวนะในการปศุสตั ว์ เป็ นต้น
จากงานวิจยั นี้พบเชื้อ MDR ค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับหลายรายงานที่ศึกษาเชื้อ E. coli ดื้อยาในแมลงพาหะ
ทั้งในฟาร์ มปศุสัตว์และชุมชน เช่น ในปี ค.ศ. 2013 มีการศึ กษาแบคทีเรี ยแกรมลบในลาไส้ของแมลงวันหัวเขียวและ
แมลงวันอื่นๆ บริ เวณท่าอากาศยานในประเทศจีน พบว่าทุกไอโซเลทเป็ นเชื้อ MDR (Lui et al., 2013) ต่อมาในปี ค.ศ.
2015 ได้ศึกษาเชื้ อ E. coli จากแมลงวันบ้านบริ เวณฟาร์ มไก่ เนื้ อในประเทศสเปน พบว่าทุกไอโซเลทเป็ นเชื้ อ MDR
(Solà-Ginés et al., 2015) และในปี ค.ศ. 2016 การศึกษาเชื้อแบคทีเรี ยดื้อยาที่แยกได้จากแมลงวันบ้านและแมลงวันหัว
เขียว บริ เวณมหาวิทยาลัย Jahangirnagar ประเทศบังกลาเทศ พบเชื้อ MDR ร้อยละ 55 (Parvez et al., 2016) จากการศึกษา
เหล่านี้พบว่าเชื้อ E. coli ส่วนใหญ่ด้ือยาในกลุ่ม cephalosporin รุ่ นที่ 3 และเป็ นสายพันธุ์ MDR นอกจากนี้ยงั มีการศึกษา
ที่ให้ผลแตกต่างกันออกไป โดยพบเชื้อ MDR ในปริ มาณต่า เช่น ในปี 2010 มีการศึกษาเชื้อ E. coli ดื้อยา จากแมลงวัน
บริ เวณคอกสัตว์และแมลงวันบ้านบริ เวณฟาร์มโคของสาธารณรัฐเช็ก (Rybaricova et al., 2010) และการศึกษาแบคทีเรี ย
ดื้อยาในแมลงวันบ้านและแมลงสาบบริ เวณชุมชนเมืองแทนเจียร์ ประเทศ (Bouamama et al., 2010) การพบจานวนเชื้อ
MDR ในปริ มาณที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ อาจมีสาเหตุมาจากการควบคุมระบบสุขอนามัย ซึ่งในงานวิจยั นี้พบจานวน
เชื้อ MDR สูงถึงร้อยละ 60.4 อันเนื่องมาจากบริ เวณที่ทาการศึกษาเป็ นตลาดแบบเปิ ดโล่ง รวมทั้งเป็ นแหล่งรวมของเศษ
อาหาร และสิ่ งปฏิกลู ต่างๆ ทาให้เชื้อดื้อยามีโอกาสแพร่ กระจายได้มากขึ้นโดยมีแมลงวันหัวเขียวเป็ นพาหะ รวมถึงการ
ใช้ยาปฏิ ชีวนะสู งขึ้นในการเลี้ยงสัตว์ก่อนออกจาหน่ายที่ตลาด ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานการพบเชื้ อ E. coli ดื้ อยาจาก
ตัวอย่างเนื้อสัตว์และผักที่จาหน่ายในตลาด (Rasheed et al., 2014)
ผลการศึกษารู ปแบบทางพันธุกรรมของเชื้อ CTX-R E. coli ที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียวในบริ เวณตลาด ด้วย
วิธี rep-PCR แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ E. coli ดื้อยาในแต่ละพื้นที่ รวมถึงสามารถบ่งบอก
การแพร่ กระจายภายในพื้นที่และระหว่างพื้นที่ได้ โดยผลของรู ปแบบ rep-PCR ของเชื้อ E. coli ที่แยกได้จากตลาดทั้ง 2
แห่ ง พบว่ามีรูปแบบ rep-PCR และรู ปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะที่เหมือนกัน (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่า แมลงวันอาจ
เป็ นพาหะและปั จจัยสาคัญต่อการแพร่ กระจายเชื้อ E. coli ดื้อยาระหว่างตลาดทั้ง 2 แห่ ง โดยระยะห่างของตลาดทั้ง 2 มี
ระยะห่ างประมาณ 1 กิ โลเมตร ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานในปี ค.ศ. 2005 พบว่า แมลงวันสามารถบิ นได้ไกลถึ ง 30
กิโลเมตร (Nazni et al., 2005) จึงเป็ นไปได้วา่ แมลงวันหัวเขียวสามารถเป็ นพาหะและแพร่ กระจายเชื้อดื้อยาในระยะไกล
ได้ สาหรั บ เชื้ อดื้ อยาที่ มีรูปแบบ rep-PCR เหมื อนกัน แต่มีรูปแบบการดื้ อยาที่ แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะเชื้ อได้รับ
คุณสมบัติการดื้อยาในภายหลังผ่านทางหน่วยพันธุกรรมเคลื่อนที่ เช่น พลาสมิด และทรานสโปซอน เป็ นต้น ทาให้เชื้อ
มีการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มอื่นๆ หรื อกลายเป็ นสายพันธุ์ที่ด้ือต่อยาหลายขนานได้ (von Wintersdorff et al., 2016)
มี หลายรายงานเกี่ ยวกับการศึ กษาการแพร่ กระจายของเชื้ อ E. coli ดื้ อยา ซึ่ งแมลงถื อว่าเป็ นพาหะที่ สาคัญ
สามารถส่ ง เสริ ม การแพร่ ก ระจายของเชื้ อ ดื้ อ ยาได้ โดยในปี ค.ศ. 2009-2013 มี ก ารศึ ก ษาในประเทศต่ า งๆ เช่ น
สาธารณรัฐเช็ก สเปน เยอรมนี และ ญี่ปุ่น ได้ทาการการแพร่ กระจายของเชื้ อ E. coli ดื้ อยาในบริ เวณฟาร์ มเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจเช่น ไก่ สุ กรและวัว พบว่า เชื้อ E. coli ดื้อยามีการแพร่ กระจายระหว่างอุจจาระของสัตว์กบั แมลงวัน (Literak
et al., 2009; Rybarikova et al., 2010; Usui et al., 2013; Solà-Ginés et al., 2015) และในปี ค.ศ. 2015 Salviati และคณะ
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ได้แยกเชื้ อ E. coli ดื้ อยาบริ เวณฟาร์ มเลี้ยงสุ กร พบว่ามีการแพร่ กระจายของเชื้ อ E. coli ดื้ อยาระหว่างแมลงวันและ
สิ่ งแวดล้อมภายในของฟาร์ ม (Salviati et al., 2015) ซึ่ งการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาการแพร่ กระจายของ
E. coli ดื้ อยาที่ แยกได้จากแมลงวันหัวเขี ยวในพื้นที่ ตลาดของจังหวัดพิษณุ โลก แสดงให้เห็ นถึ งความสามารถของ
แมลงวันหัวเขียวในการเป็ นพาหะของเชื้อ E. coli ดื้อยาหลายชนิ ด และแมลงวันยังมีบทบาทสาคัญต่อการแพร่ กระจาย
เชื้ อ E. coli ดื้ อยาในตลาด เนื่ องจากแมลงวันหัวเขียวส่ วนใหญ่มกั อาศัยอยูต่ ามอาคารบ้านเรื อน ตลาดสด โรงฆ่าสัตว์
โดยแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันชนิ ดนี้คือแหล่งที่มีอาหารเน่าเสี ย กองขยะ เนื้ อสด และสิ่ งปฏิกลู ต่างๆ (พิสิษฐ์, 2555)
รวมถึงมีพฤติกรรมชอบตอมและสารอกเวลากิ นอาหาร เชื้ อจึ งสามารถติดตามตัว รวมทั้งเข้าสู่ ภายในระบบทางเดิน
อาหารของแมลง ซึ่ งงานวิจยั ก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดยีนในแนวราบ สามารถเกิดขึ้นได้ทวั่ ไปในลาไส้
ของแมลงวัน (Petridis et al., 2006) ทาให้เชื้ อสามารถถ่ายทอดคุณสมบัติการดื้ อยา ส่ งผลให้มีการเพิ่มโอกาสในการ
แพร่ กระจายเชื้อดื้อยามากขึ้น นอกจากนี้ มีรายงานแสดงให้เห็นว่าแมลงวันสามารถถ่ายทอดปั จจัยการก่อโรคต่างๆ ได้
(Akhtar et al., 2009) ทาให้ผบู ้ ริ โภคที่รับประทานอาหารที่มีการปนเปื้ อนเชื้อดื้อยาจากแมลงวัน อาจเกิดการติดเชื้อดื้อยา
และนาไปสู่ การเกิดโรคได้ ดังนั้นข้อมูลจากงานวิจยั นี้ อาจนาไปใช้ประโยชน์ทางด้านสาธารณสุ ขในการพัฒนาหรื อใช้
ประกอบการออกนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมและป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อ E. coli ดื้อยาโดยมีแมลงวันหัวเขียว
เป็ นพาหะในอนาคตต่อไป
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