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บทคดัย่อ 

การพบแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะหลายขนานนับเป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสุข ซ่ึงงานวิจัยน้ีได้
ท าการศึกษาเช้ือ Escherichia coli ด้ือยาท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนัหัวเขียว บริเวณพ้ืนท่ีตลาดในจงัหวดัพิษณุโลก โดยเก็บ
ตวัอยา่งแมลงวนัหวัเขียวจากตลาด A (n=100) และตลาด B (n=100) พบเช้ือ E. coli ทั้งหมด 48 ไอโซเลท พบเป็นเช้ือ E. 
coli ด้ือยาปฏิชีวนะหลายขนาน คิดเป็นร้อยละ 66.6 (10/15) และ 57.5 (19/33) จากตลาด A และตลาด B ตามล าดบั เม่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของเช้ือดว้ยวิธี repetitive extragenic palindromic PCR (rep-PCR) พบรูปแบบ rep-
PCR 3 รูปแบบท่ีเหมือนกันระหว่างตลาดทั้ งสองแห่ง แสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายของเช้ือ E. coli ด้ือยาโดยมี
แมลงวนัหัวเขียวเป็นพาหะ ทั้งภายในและระหว่างตลาดทั้งสองแห่ง การศึกษาน้ีอาจใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือประกอบการ
ควบคุมและป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือ E. coli ด้ือยาภายในชุมชนได ้

 
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. 
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บทน า 
การเพ่ิมข้ึนของแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะนบัเป็นปัญหาส าคญัทางดา้นสาธารณสุขและไดรั้บความสนใจอยา่ง

มากในปัจจุบนั สาเหตุส าคญัเกิดจากการใชย้าปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม หรือใชม้ากเกินความจ าเป็น เช่น การใชย้า
ปฏิชีวนะในทางการเกษตรและปศุสัตว ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในฟาร์มเล้ียงสัตว ์ท าให้สัตวมี์สุขภาพดีและไม่เป็นโรค ส่งผล
ให้เช้ือมีการพฒันาตนเองและปรับตวัเพ่ือความอยูร่อด เน่ืองจากยีนด้ือยาส่วนใหญ่อยูบ่นหน่วยพนัธุกรรมเคล่ือนท่ีได ้
ท าให้เช้ือด้ือยาถ่ายทอดความสามารถในการด้ือยาไปสู่เช้ืออ่ืน โดยการถ่ายทอดยีนในแนวราบ (horizontal gene 
transfer) (von Wintersdorff et al., 2016) ปัญหาเช้ือด้ือยาจึงมีการแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

เช้ือ Escherichia coli เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปท่อน อยูใ่นวงศ์ Enterobacteriaceae เป็นเช้ือประจ าถ่ินท่ีพบ
ไดใ้นล าไสข้องสัตวเ์ลือดอุ่น และส่ิงแวดลอ้มในธรรมชาติ สามารถก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร และโรคนอกระบบ
ทางเดินอาหารได ้นบัวา่เป็นเช้ือท่ีมีความส าคญัทางการแพทย ์มีรายงานอุบติัการณ์การเจ็บป่วยจากเช้ือ E. coli ในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะในเขตท่ีมีสภาพอาการร้อนช้ืน รวมถึงประเทศไทย (Themphachana et al., 2014) นอกจากน้ีสามารถ
พบการปนเป้ือนของเช้ือ E. coli ในอาหารหรือน ้ าด่ืม จากบริเวณส่ิงแวดล้อมต่างๆ รวมถึงแหล่งจ าหน่ายอาหาร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตลาด เน่ืองจากเป็นศูนยร์วมอาหารและขยะต่างๆ จึงเหมาะเป็นแหล่งชุกชุมของเช้ือก่อโรค รวมถึง
แมลงพาหะซ่ึงเป็นแหล่งโรคท่ีส าคญั (พิสิษฐ,์ 2555) 

การแพร่กระจายของแบคทีเรียด้ือยาภายในส่ิงแวดลอ้ม เช่น ดิน น ้ าและอาหาร เกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ หน่ึงใน
นั้นคือแมลงวนั เน่ืองจากแมลงวนัมีจ านวนมากและมีความหลากหลายของสายพนัธ์ุ เพ่ิมจ านวนไดร้วดเร็ว และยงั
สามารถแพร่กระจายเช้ือก่อโรคไดอ้ยา่งกวา้งขวาง แมลงวนัจึงถือเป็นพาหะชนิดหน่ึงท่ีพบไดท้ัว่ไปในส่ิงแวดลอ้ม โดย
แมลงวนัหวัเขียว (Blowflies) มกัพบไดม้ากในพ้ืนท่ีแหล่งอาหารประเภทโปรตีนสูง โดยเฉพาะตลาดสดและโรงฆ่าสัตว ์
เป็นตน้ (จกัรวาล, 2556) เน่ืองจากมีพฤติกรรมท่ีชอบตอมอาหารสด ท าให้แบคทีเรียต่างๆ สามารถติดตามล าตวัและขา
ของแมลงวนั นอกจากน้ีแมลงวนัยงัมีพฤติกรรมชอบถ่ายและส ารอกของเหลวออกมาเวลากินอาหาร ท าให้แบคทีเรียท่ี
อยูใ่นระบบทางเดินอาหารของแมลงวนัมีการแพร่กระจายลงสู่อาหาร (Sasaki et al., 2000) ซ่ึงการบริโภคอาหารท่ีมีการ
ปนเป้ือนของเช้ือเป็นหน่ึงในสาเหตุของการติดเช้ือในระบบทางเดินอาหารได ้นอกจากน้ีแมลงวนัมกัอาศยัอยูใ่นบริเวณ
เดียวกนักบัมนุษย ์ท าให้มีโอกาสท่ีจะแพร่กระจายเช้ือด้ือยามาสู่มนุษยไ์ด ้ดงันั้นแมลงวนัหวัเขียวจึงมีบทบาทส าคญัใน
การแพร่กระจายของแบคทีเรียด้ือยา 

ในปัจจุบนัมีการใชย้า cephalosporin รุ่นท่ี 3 (third-generation cephalosporin) เช่น cefotaxime และ ceftazidime 
เป็นตน้ ในการรักษาโรคจากแบคทีเรียแกรมลบเพ่ิมข้ึน โดยเช้ือท่ีด้ือยาในกลุ่มน้ีมกัจะเป็นเช้ือด้ือยาหลายขนาน (multi-
drug resistant; MDR) (Moghnieh et al., 2015) มีหลายการศึกษาเก่ียวกบัเช้ือ E. coli ด้ือยาท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนับริเวณ
ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล ฟาร์มปศุสัตว ์หรือแมแ้ต่บริเวณสนามบินก็สามารถพบเช้ือ MDR ได ้(Boulesteix et al., 
2005; Solà-Ginés et al., 2015; Liu et al., 2013) ซ่ึงโดยทั่วไป MDR มักพบการติดเช้ือในโรงพยาบาล (nosocomial 
infections) แต่เม่ือมีการแพร่กระจายของ MDR เขา้สู่ชุมชน จึงถือวา่เป็นวิกฤตการณ์ท่ีส าคญั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการ
เพ่ิมข้ึนของการใชย้าปฏิชีวนะ ค่ารักษาพยาบาล อตัราการเจ็บป่วยและการเสียชีวติ (van Duin, Paterson, 2016)  

การศึกษาการแพร่กระจายของเช้ือ E. coli ด้ือยาท่ีแยกได้จากแมลงวนัหัวเขียวในประเทศไทยยงัมีจ ากัด 
งานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้การศึกษาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของเช้ือ E. coli ด้ือยาท่ีพบในแมลงวนัหัวเขียวบริเวณพ้ืนท่ี
ตลาดในอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ซ่ึงอาจใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือประกอบการควบคุมและป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือ 
E. coli ด้ือยาของพ้ืนท่ีดงักล่าวได ้
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
เพ่ือศึกษารูปแบบการด้ือยาและการแพร่กระจายของเช้ือ E. coli ด้ือยาท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนัหัวเขียวบริเวณ

ตลาดในอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
 
วธีิการวจิยั 

เช้ือทีท่ าการศึกษา  
งานวิจยัน้ีไดท้ าการศึกษาเช้ือ E. coli ด้ือยา cefotaxime (cefotaxime-resistance E. coli; CTX-R E. coli) ท่ีแยก

ไดจ้ากแมลงวนัหัวเขียวบริเวณพ้ืนท่ีของตลาด A และ B จ านวน 100 ตวัในแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงทั้งสองตลาดน้ีเป็นตลาดสด 
ขายอาหารสดและอาหารแปรรูป ตั้งอยูใ่นอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยเป็นเช้ือ CTX-R E. coli จากตลาด A และ B 
จ านวน 15 และ 33 ไอโซเลท ตามล าดบั ซ่ึงเช้ือดงักล่าวไดถู้กเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส โดยไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากภาควชิาจุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร  

การพสูิจน์เอกลกัษณ์ของเช้ือเบ้ืองต้น 
น าเช้ือ CTX-R E. coli จ านวนทั้งหมด 48 ไอโซเลท มา cross streak บนอาหาร Eosin Methylene Blue agar 

(EMB) (Oxoid LTD, England) บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 24 ชัว่โมง เช้ือท่ีเจริญและให้โคโลนีท่ีมีลกัษณะเป็น 
metallic sheen ถือวา่เป็นลกัษณะเฉพาะของเช้ือ E. coli โดยอตัราการพบเช้ือจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ จากการ
วิเคราะห์ค่าสัดส่วน (proportion) โดยใช ้2 sample Z-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี P<0.05 ดว้ยโปรแกรม Minitab 
version 18 

การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ 
ทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเช้ือ E. coli ด้วยวิธี disk diffusion method ตามวิธีการของ Clinical and 

Laboratory Standard Institute (CLSI, 2014) โดยการเตรียมเช้ือถ่ายลงในอาหาร Tryptic soy broth (TSB) (Oxoid LTD, 
England) จากนั้นปรับความขุ่นให้เท่ากบั 0.5 McFarland (1.5 x108 CFU/ml) แลว้ใชไ้มพ้นัส าลีปราศจากเช้ือ swab เช้ือ
ลงบนอาหาร Mueller-Hinton agar (MHA) (Oxoid LTD, England) จากนั้นวาง antibiotic disk น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชัว่โมง ซ่ึงในการศึกษาน้ีใช ้antibiotic disk ทั้งหมด 6 ชนิด ไดแ้ก่ ceftazidime (30 µg), 
amikacin (30 µg), gentamicin (10 µg), trimethoprim/sulfamethoxazole (30 µg), doxycycline (30 µg) และ ciprofloxacin 
(5 µg) (Oxoid, England) จากนั้นท าการแปลผลความไวต่อยาปฏิชีวนะตามค่ามาตรฐานของ CLSI (2014) โดยแบ่งเป็น 
3 ระดบั ไดแ้ก่ ไวต่อยา (susceptible: S), ไวต่อยาปานกลาง (intermediate: I) และด้ือยา (resistant: R) โดยผลการทดสอบ 
I หรือ R จะถือวา่เป็นเช้ือด้ือยาปฏิชีวนะ นอกจากน้ีมีการพิจารณาคุณสมบติัการด้ือยาหลายขนาน (Multidrug-resistant; 
MDR) โดยท่ีเช้ือตอ้งลดความไวต่อยาปฏิชีวนะอยา่งนอ้ย 1 ชนิดในกลุ่มยาปฏิชีวนะตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปตามเกณฑข์อง 
Magiorakos และคณะ (Magiorakos et al., 2012)  

การศึกษารูปแบบพนัธุกรรมของเช้ือด้วยวธีิ repetitive extragenic palindromic PCR (rep-PCR) 
rep-PCR เป็นการเปรียบเทียบรูปแบบดีเอ็นเอท่ีมีต าแหน่งของล าดบัเบสท่ีซ ้ ากนั (repetitive sequence) โดยใน

แบคทีเรียท่ีเป็นสายพนัธ์ุเดียวกนัจะมีช่วงล าดบัเบสท่ีซ ้ าเหมือนกนั การเตรียม DNA template สามารถท าไดโ้ดยการน า
โคโลนีของเช้ือมาละลายในน ้ ากลัน่ 1 มิลลิลิตร ตม้ในน ้ าเดือด 5 นาที จากนั้นน าไปป่ันท่ี 13,000 รอบต่อนาที ดูดส่วน 
supernatant ใชเ้ป็น DNA template ซ่ึงในปฏิกิริยา PCR ปริมาตรสุทธิ 20 ไมโครลิตร ประกอบดว้ย 1X buffer, 1.5 mM 
MgCl2, 0. 2 mM dNTPs, 1 µM primer ท่ี 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 ไมโครลิตร และ 1 U Taq polymerase ในสภาวะท่ีเหมาะสม คือ 
pre-denaturation 95 องศาเซลเซียส 7 นาที, 90 องศาเซลเซียส 30 วินาที, 40 องศาเซลเซียส 1 นาที, 65 องศาเซลเซียส 5 
นาที 30 รอบ, final extension 65 องศาเซลเซียส 10 นาที (Versalovic et al., 1991) แลว้ตรวจสอบผลดว้ย 1.5% (w/v) 
agarose gel electrophoresis จากนั้นน ามาเปรียบเทียบรูปแบบของดีเอ็นเอ ซ่ึงถา้ให้ผลรูปแบบเหมือนกนัถือวา่เป็นเช้ือ
สายพนัธ์ุเดียวกนั 
 
ผลการวจิยั 

ผลการพสูิจน์เอกลกัษณ์ของเช้ือเบ้ืองต้น 
จากการน าเช้ือ E. coli ด้ือยา cefotaxime (cefotaxime-resistance E. coli; CTX-R E. coli) จากแมลงวนัหวัเขียว

ทั้งหมด 200 ตวั จ านวนทั้งหมด 48 ไอโซเลท ท่ีถูกเก็บอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส มา cross streak บนอาหาร EMB agar
พบเช้ือแบ่งเป็นพ้ืนท่ีตลาด A ร้อยละ 31.2 (15/48) และพ้ืนท่ีตลาด B 68.7 (33/48) (ตารางท่ี 1) ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.001) ระหวา่ง 2 พ้ืนท่ี 

ผลการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ 
จากการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเช้ือดว้ยวธีิ disk diffusion method โดยใชย้าทั้งหมด 6 ชนิด ไดแ้ก่ 

ceftazidime (CAZ) , amikacin (AK) , gentamicin (CN) , trimethoprim /sulfamethoxazole (SXT) , ciprofloxacin (CIP) 
และ doxycycline (DO) พบเช้ือ CTX-R E. coli ด้ือยาดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 77.2, 36.6, 72.6, 59.0, 56.0 และ 36.3 
ตามล าดบั โดยมีร้อยละการด้ือยาในตลาด A และ ตลาด B แสดงดงัภาพ 1 นอกจากน้ีพบเช้ือ CTX-R E. coli ท่ีเป็น MDR 
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 60.4 (29/48) โดยแบ่งเป็นตลาด A ร้อยละ 66.6 (10/15) และตลาด B ร้อยละ 57.5 (19/33) (ตาราง
ท่ี 1) ซ่ึงตลาด B พบเช้ือ CTX-R E. coli มากกวา่ตลาด A อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.001) 
 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนของเช้ือ MDR และรูปแบบ rep-PCR ของเช้ือ CTX-R E. coli จ านวนทั้งหมด 48 ไอโซเลท 

แหล่งของเช้ือ จ านวนเช้ือ  
CTX-R E. coli 

จ านวนเช้ือ  
MDR (ร้อยละ) 

จ านวนรูปแบบ rep-PCR 

ตลาด A  15 10 (66.6) 9 
ตลาด B  33 19 (57.5) 14 
รวม  48 29 (60.4) 20 
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ภาพที ่1 แสดงร้อยละการด้ือยาของเช้ือ CTX-R E. coli (n=48) ท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนัหวัเขียวในแต่ละพ้ืนท่ีของตลาด  
A (n=15) และตลาด B (n=33) 

หมายเหตุ: CAZ = ceftazidime, AK = Amikacin, CN = gentamicin, SXT = trimethoprim/sulfamethoxazole, DO = doxycycline และ CIP = 
ciprofloxacin 
 

ผลการการศึกษารูปแบบพนัธุกรรมของเช้ือ E. coli 
จากการศึกษารูปแบบพนัธุกรรมของเช้ือ E. coli ดว้ยวิธี rep-PCR พบรูปแบบ rep-PCR (rep-PCR patterns) 

ของเช้ือ CTX-R E. coli จ านวน 48 ไอโซเลท พบรูปแบบ rep-PCR ท่ีแตกต่างกนั 20 รูปแบบโดยมี 9 รูปแบบจาก 15 ไอ
โซเลทท่ีแยกไดจ้ากตลาด A และ 14 รูปแบบจาก 33 ไอโซเลทจากตลาด B (ตารางท่ี 1) ซ่ึงรูปแบบท่ีพบมากท่ีสุด คือ
รูปแบบท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 31.2 (15/48) รองลงมาคือรูปแบบท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 20.0 (12/48) และรูปแบบท่ี 4 คิดเป็น
ร้อยละ 6.2 (3/48) (ภาพ 2) นอกจากน้ีพบรูปแบบ rep-PCR 3 รูปแบบท่ีเหมือนกนัระหวา่งตลาดทั้งสอง เช่น รูปแบบท่ี 1 
(P1) เลนท่ี 2, 3 และ 7 (ภาพ 2A) กบัเลนท่ี 5, 6 และ 7 (ภาพ 2B) 

 

 
ภาพ 2A  

 

ภาพที ่2 แสดงรูปแบบ rep-PCR ของเช้ือ E. coli ท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนัหวัเขียว บริเวณพ้ืนท่ีตลาด A  
(ภาพ 2A) และบริเวณพ้ืนท่ีตลาด B (ภาพ 2B) 
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ภาพ 2B 

 

ภาพที ่2 แสดงรูปแบบ rep-PCR ของเช้ือ E. coli ท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนัหวัเขียว บริเวณพ้ืนท่ีตลาด A  
(ภาพ 2A) และบริเวณพ้ืนท่ีตลาด B (ภาพ 2B) (ต่อ) 

หมายเหตุ: เลนท่ี 1 และ 11 = DNA marker 1,000 bp (RBC Bioscience, Taiwan) และ DNA marker 100 bp (Genedirex) , เลนท่ี 2-10 = 
ตวัอยา่งเช้ือ CTX-R E. coli ในแต่ละพ้ืนท่ี และ P1-P9 = รูปแบบ rep-PCR 

 
เม่ือเปรียบเทียบผลรูปแบบ rep-PCR และลกัษณะทางฟีโนไทป์ พบวา่ เช้ือ CTX-R E. coli มีรูปแบบ rep-PCR 

และรูปแบบการด้ือยาท่ีเหมือนกนัทั้งในตลาดเดียวกนัหรือระหวา่งตลาดทั้ง 2 แห่ง เช่น Caz Ak Cn Sxt Do Cip ซ่ึงพบ 3 
จาก 12 ไอโซเลทในรูปแบบท่ี 3 (P3) เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบเช้ือท่ีมีรูปแบบ rep-PCR เหมือนกนั แต่มีรูปแบบการด้ือ
ยาแตกต่างกนั (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที ่2 แสดงผลรูปแบบ rep-PCR และรูปแบบการด้ือยาของเช้ือ CTX-R E. coli ในแต่ละพ้ืนท่ี 
รูปแบบ rep-PCR  จ านวนไอโซเลทเช้ือ  รูปแบบการด้ือยา 

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 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

ปัญหาการแพร่กระจายของเช้ือ CTX-R E. coli เป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคญั โดยแมลงวนัจดัเป็นแมลง
พาหะท่ีสามารถท าให้เช้ือด้ือยาแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว จากผลการศึกษาการคดัแยกและพิสูจน์เอกลกัษณ์ของเช้ือ 
CTX-R E. coli ท่ีแยกได้จากแมลงวนัหัวเขียวจ านวน 200 ตวั บริเวณพ้ืนท่ีของตลาด 2 แห่ง ในอ าเภอเมือง จังหวดั
พิษณุโลก พบเช้ือ CTX-R E. coli ทั้งหมด 48 ไอโซเลท โดยแบ่งเป็นตลาด A ร้อยละ 31.2 และตลาด B ร้อยละ 68.7 ซ่ึง
ตลาด B พบเช้ือ CTX-R E. coli มากกวา่ตลาด A อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.001) 
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 จากผลการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ แสดงใหเ้ห็นวา่เช้ือ CTX-R E. coli ทั้งหมดด้ือยา ceftazidime และ 
gentamicin มากกวา่ร้อยละ 70  และด้ือยา trimethoprim/sulfamethoxazole และ doxycycline มากกวา่ร้อยละ 50  โดยเช้ือ 
CTX-R E. coli ทั้งหมดพบเป็น MDR สูงถึงร้อยละ 60.4 (29/48) การท่ีไม่พบความแตกต่างของ MDR จากตลาดทั้งสอง 
อาจเป็นเพราะเช้ือด้ือยามีการแพร่กระจายภายในตลาดและระหวา่งตลาด ท าให้เช้ือระหวา่ง 2 ตลาด มีความเหมือนกนั 
หรือในตลาดมีการขายอาหารจ าพวกเน้ือสดท่ีอาจมาจากแหล่งเดียวกนั ซ่ึงเน้ือเหล่านั้นอาจมีการปนเป้ือนเช้ือด้ือยาผ่าน
การใชย้าปฏิชีวนะในการปศุสตัว ์เป็นตน้ 
 จากงานวจิยัน้ีพบเช้ือ MDR ค่อนขา้งสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลายรายงานท่ีศึกษาเช้ือ E. coli ด้ือยาในแมลงพาหะ 
ทั้งในฟาร์มปศุสัตวแ์ละชุมชน เช่น ในปี ค.ศ. 2013 มีการศึกษาแบคทีเรียแกรมลบในล าไส้ของแมลงวนัหัวเขียวและ
แมลงวนัอ่ืนๆ บริเวณท่าอากาศยานในประเทศจีน พบวา่ทุกไอโซเลทเป็นเช้ือ MDR (Lui et al., 2013) ต่อมาในปี ค.ศ. 
2015 ไดศึ้กษาเช้ือ E. coli จากแมลงวนับา้นบริเวณฟาร์มไก่เน้ือในประเทศสเปน พบว่าทุกไอโซเลทเป็นเช้ือ MDR 
(Solà-Ginés et al., 2015) และในปี ค.ศ. 2016 การศึกษาเช้ือแบคทีเรียด้ือยาท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนับา้นและแมลงวนัหัว
เขียว บริเวณมหาวทิยาลยั Jahangirnagar ประเทศบงักลาเทศ พบเช้ือ MDR ร้อยละ 55 (Parvez et al., 2016) จากการศึกษา
เหล่าน้ีพบวา่เช้ือ E. coli ส่วนใหญ่ด้ือยาในกลุ่ม cephalosporin รุ่นท่ี 3 และเป็นสายพนัธ์ุ MDR นอกจากน้ียงัมีการศึกษา
ท่ีให้ผลแตกต่างกนัออกไป โดยพบเช้ือ MDR ในปริมาณต ่า เช่น ในปี 2010 มีการศึกษาเช้ือ E. coli ด้ือยา จากแมลงวนั
บริเวณคอกสตัวแ์ละแมลงวนับา้นบริเวณฟาร์มโคของสาธารณรัฐเช็ก (Rybaricova et al., 2010) และการศึกษาแบคทีเรีย
ด้ือยาในแมลงวนับา้นและแมลงสาบบริเวณชุมชนเมืองแทนเจียร์ ประเทศ (Bouamama et al., 2010) การพบจ านวนเช้ือ 
MDR ในปริมาณท่ีแตกต่างกนัในแต่ละพ้ืนท่ี อาจมีสาเหตุมาจากการควบคุมระบบสุขอนามยั ซ่ึงในงานวจิยัน้ีพบจ านวน
เช้ือ MDR สูงถึงร้อยละ 60.4 อนัเน่ืองมาจากบริเวณท่ีท าการศึกษาเป็นตลาดแบบเปิดโล่ง รวมทั้งเป็นแหล่งรวมของเศษ
อาหาร และส่ิงปฏิกลูต่างๆ ท าให้เช้ือด้ือยามีโอกาสแพร่กระจายไดม้ากข้ึนโดยมีแมลงวนัหวัเขียวเป็นพาหะ รวมถึงการ
ใชย้าปฏิชีวนะสูงข้ึนในการเล้ียงสัตวก่์อนออกจ าหน่ายท่ีตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานการพบเช้ือ E. coli ด้ือยาจาก
ตวัอยา่งเน้ือสตัวแ์ละผกัท่ีจ าหน่ายในตลาด (Rasheed et al., 2014)  

ผลการศึกษารูปแบบทางพนัธุกรรมของเช้ือ CTX-R E. coli ท่ีแยกไดจ้ากแมลงวนัหวัเขียวในบริเวณตลาด ดว้ย
วธีิ rep-PCR แสดงใหเ้ห็นถึงความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเช้ือ E. coli ด้ือยาในแต่ละพ้ืนท่ี รวมถึงสามารถบ่งบอก
การแพร่กระจายภายในพ้ืนท่ีและระหวา่งพ้ืนท่ีได ้โดยผลของรูปแบบ rep-PCR ของเช้ือ E. coli ท่ีแยกไดจ้ากตลาดทั้ง 2 
แห่ง พบว่ามีรูปแบบ rep-PCR และรูปแบบการด้ือยาปฏิชีวนะท่ีเหมือนกนั (ตารางท่ี 2) แสดงให้เห็นวา่ แมลงวนัอาจ
เป็นพาหะและปัจจยัส าคญัต่อการแพร่กระจายเช้ือ E. coli ด้ือยาระหวา่งตลาดทั้ง 2 แห่ง โดยระยะห่างของตลาดทั้ง 2 มี
ระยะห่างประมาณ 1 กิโลเมตร ซ่ึงสอดคลอ้งกับรายงานในปี ค.ศ. 2005 พบว่า แมลงวนัสามารถบินได้ไกลถึง 30 
กิโลเมตร (Nazni et al., 2005) จึงเป็นไปไดว้า่แมลงวนัหวัเขียวสามารถเป็นพาหะและแพร่กระจายเช้ือด้ือยาในระยะไกล
ได้ ส าหรับเช้ือด้ือยาท่ีมีรูปแบบ rep-PCR เหมือนกัน แต่มีรูปแบบการด้ือยาท่ีแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะเช้ือไดรั้บ
คุณสมบติัการด้ือยาในภายหลงัผา่นทางหน่วยพนัธุกรรมเคล่ือนท่ี เช่น พลาสมิด และทรานสโปซอน เป็นตน้ ท าใหเ้ช้ือ
มีการด้ือยาปฏิชีวนะกลุ่มอ่ืนๆ หรือกลายเป็นสายพนัธ์ุท่ีด้ือต่อยาหลายขนานได ้(von Wintersdorff et al., 2016) 
 มีหลายรายงานเก่ียวกับการศึกษาการแพร่กระจายของเช้ือ E. coli ด้ือยา ซ่ึงแมลงถือว่าเป็นพาหะท่ีส าคญั
สามารถส่งเสริมการแพร่กระจายของเช้ือด้ือยาได้ โดยในปี ค.ศ. 2009-2013 มีการศึกษาในประเทศต่างๆ เช่น 
สาธารณรัฐเช็ก สเปน เยอรมนี และ ญ่ีปุ่น ไดท้ าการการแพร่กระจายของเช้ือ E. coli ด้ือยาในบริเวณฟาร์มเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจเช่น ไก่ สุกรและววั พบวา่ เช้ือ E. coli ด้ือยามีการแพร่กระจายระหวา่งอุจจาระของสัตวก์บัแมลงวนั (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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ไดแ้ยกเช้ือ E. coli ด้ือยาบริเวณฟาร์มเล้ียงสุกร พบว่ามีการแพร่กระจายของเช้ือ E. coli ด้ือยาระหว่างแมลงวนัและ
ส่ิงแวดลอ้มภายในของฟาร์ม (Salviati et al., 2015) ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาการแพร่กระจายของ  
E. coli ด้ือยาท่ีแยกได้จากแมลงวนัหัวเขียวในพ้ืนท่ีตลาดของจังหวดัพิษณุโลก แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ
แมลงวนัหัวเขียวในการเป็นพาหะของเช้ือ E. coli ด้ือยาหลายชนิด และแมลงวนัยงัมีบทบาทส าคญัต่อการแพร่กระจาย
เช้ือ E. coli ด้ือยาในตลาด เน่ืองจากแมลงวนัหัวเขียวส่วนใหญ่มกัอาศยัอยูต่ามอาคารบา้นเรือน ตลาดสด โรงฆ่าสัตว ์
โดยแหล่งเพาะพนัธ์ุของแมลงวนัชนิดน้ีคือแหล่งท่ีมีอาหารเน่าเสีย กองขยะ เน้ือสด และส่ิงปฏิกลูต่างๆ (พิสิษฐ์, 2555) 
รวมถึงมีพฤติกรรมชอบตอมและส ารอกเวลากินอาหาร เช้ือจึงสามารถติดตามตวั รวมทั้งเขา้สู่ภายในระบบทางเดิน
อาหารของแมลง ซ่ึงงานวิจยัก่อนหนา้น้ีแสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดยีนในแนวราบ สามารถเกิดข้ึนไดท้ัว่ไปในล าไส้
ของแมลงวนั (Petridis et al., 2006) ท าให้เช้ือสามารถถ่ายทอดคุณสมบติัการด้ือยา ส่งผลให้มีการเพ่ิมโอกาสในการ
แพร่กระจายเช้ือด้ือยามากข้ึน นอกจากน้ีมีรายงานแสดงให้เห็นวา่แมลงวนัสามารถถ่ายทอดปัจจยัการก่อโรคต่างๆ ได ้
(Akhtar et al., 2009) ท าใหผู้บ้ริโภคท่ีรับประทานอาหารท่ีมีการปนเป้ือนเช้ือด้ือยาจากแมลงวนั อาจเกิดการติดเช้ือด้ือยา
และน าไปสู่การเกิดโรคได ้ดงันั้นขอ้มูลจากงานวิจยัน้ีอาจน าไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นสาธารณสุขในการพฒันาหรือใช้
ประกอบการออกนโยบายเก่ียวกบัการควบคุมและป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือ E. coli ด้ือยาโดยมีแมลงวนัหวัเขียว
เป็นพาหะในอนาคตต่อไป 
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