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รูปแบบการดื้อตอยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียท่ีแยกไดจากสุขาสาธารณะ 

Antibiogram of Bacteria Isolated from Public Toilets 
กิจจา จิตรภิรมย 1*  และ  วชิระ สิงหะคเชนทร 2 

 

บทคัดยอ 

 การตรวจประเมินการปนเปอนแบคทีเรียดื้อตอยาปฏิชีวนะที่แยกไดจากสุขาสาธารณะที่ใหบริการภายใน

ซุปเปอรมาเก็ตขายปลีกขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการปายเช้ือ และทดสอบความไวตอยาโดยวิธี agar 

disc diffusion จากแบคทีเรียที่แยกได จํานวนทั้งหมด 186 ไอโซเลต ซ่ึงประกอบดวยแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม

จํานวน 138 ไอโซเลตไดแก Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter spp และ

Enterobacter spp. จํานวน 110 20 5 และ 3 ไอโซเลตตามลําดับ รวมทั้ง Staphylococcus จํานวน 48  

ไอโซเลต ประกอบดวย S. aureus และ Staphylococcus spp. จํานวน 13 และ 35 ไอโซเลตตามลําดับ โดยการ

ทดสอบความไวตอยาของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมดวยยาปฏิชีวนะจํานวน 5 ชนิดไดแก Ampicillin (AMP) 

Nalidixic acid (NA) Ciprofloxacin (CIP) Gentamicin (CN) และTrimethoprim-sulfamethoxazole (SXT) 

และทดสอบความไวตอยาของ Staphylococcus ตอยา 2 ชนิดไดแก Oxacillin (OX) และ Vancomycin (VA) 

 ผลการศึกษาพบวา แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมดื้อตอ AMP (รอยละ 55.8) และไวตอ CN (รอยละ 97.8) 

มากที่สุด โดยพบรูปแบบการไวตอยา จํานวน 4 รูปแบบหลัก ซ่ึงพบดื้อตอยา 1 และ 2 ชนิด รอยละ 50.7 และ 4.4 

นอกจากน้ีพบแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมดื้อตอยาแบบหลายชนิด (multi drug resistant) รอยละ 3.6 โดยไวตอยา

ทั้ง 5 ชนิด รอยละ 41.3 สวน Staphylococcus ทั้ง 48 ไอโซเลตไวตอ VA ทั้งหมด แตดื้อตอ OX จํานวน 8  

ไอโซเลต (รอยละ 16.7) ทั้งน้ีพบ Methicillin–resistant Staphylococcus aureus เพียง 2 จาก 13 ไอโซเลต 

(รอยละ 15.4) จากการศึกษาน้ีช้ีใหเห็นวาประชาชนมีความเส่ียงในการติดเช้ือที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะจากการใชสุขา

สาธารณะ ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานที่เก่ียวของตองใหความรูเ ก่ียวกับการจัดการหองสุขา

สาธารณะเพื่อควบคุมการแพรระบาดของแบคทีเรียกลุมน้ีสูส่ิงแวดลอม 
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ABSTRACT 

 Evaluations of antibiotic resistant bacterial contamination in the public toilet in large 

retail supermarkets, Bangkok by swab method and antibiotic susceptibility was determined by 

the agar diffusion technique. A total of 186 isolates were colifrom bacteria as Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Citrobacter spp and Enterobacter spp. among them, 110, 20, 5 and 3 

isolates, and also, 48 Staphylococcus as S. aureus and Staphylococcus spp. are 13 and 35 

isolates, respectively. The colifrom bacteria were detected of antibiotic susceptibility with 5 

antibiotics; Ampicillin (AMP), Nalidixic acid (NA), Ciprofloxacin (CIP), Gentamicin (CN) and 

Trimethoprim-sulfamethoxazole (SXT) and Staphylococcus were detected of antibiotic 

susceptibility with 2 antibiotics; Oxacillin (OX) and Vancomycin (VA). 

 Results, The most colifrom bacteria are resistance to AMP (55.8%) and susceptible to CN 

(97.8%). Four main groups of antibiogram were found. Resistance to 1 (50.7%) and 2 (4.4%) 

antibiotics was observed and multidrug resistant colifrom bacteria were showed 3.6 % and they 

were sensitive to all 5 antibiotic as percentage of 41.3. All of 48 Staphylococcus were sensitive 

to VA and 8 isolates (16.7%) were resistance to OX. Only 2 (15.4%) from the total of 13 S. aureus 

belong to Methicillin–resistant Staphylococcus aureus. This study indicated that the risk of 

antibiotic resistance bacterial infection for the use of public toilets. Therefore, it is important to 

have relevant knowledge management of public toilets to control the spread of these bacteria. 

 

คําสําคัญ: สุขาสาธารณะ  แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ 

Keywords: Public toilet, Antibiotic resistant bacteria 

 

บทนํา 

สุขาสาธารณะที่ไมถูกสุขลักษณะและมีการ

จัดการที่ไมเหมาะสมยอมสงผลใหผูใชบริการมีความ

เส่ียงและมีโอกาสติดเช้ือและแพรกระจายไปสูชุมชน

มากขึ้น ซ่ึงเช้ือกลุมน้ีแฝงตัวอยูตามจุดตาง ๆ ของสุขา

สาธารณะ เชน บริเวณที่จับสายฉีดชําระ ซ่ึงพบเปน 

Escherichia coli ถึงรอยละ 85.3 บริเวณพื้นหองสุขา 

รอยละ 50.0 ที่รองน่ังสุขาแบบน่ังราบ หรือโถน่ังชัก

โครก รอยละ 31.0 ซ่ึงเช้ือโรคที่พบน้ันมีการปนเปอน

จากอุจจาระเปนสวนใหญ นอกจากน้ียังมีจุดเส่ียงตอ

การปนเปอนเช้ือโรคอีก 4 จุด คือ ที่กดนํ้าทําความ

สะอาดในหองสุขา กอกนํ้า ลูกบิดประตู และอางลาง

มือ (กรมอนามัย, 2547) จากการศึกษาของ Opere 

and Ojo (2013) ที่แยกแบคทีเรียตางๆ โดยการปาย

เช้ือจากลูกบิดประตู กอกนํ้า และปุม กดชักโครกใน

หองสุขาสาธารณะพบวาสามารถแยกแบคทีเรียที่ มี

ความสามารถในการดื้อตอยาปฏิชีวนะไดหลายชนิด ซ่ึง

โอกาสที่จะสัมผัสเช้ือกลุมน้ี ขึ้นอยูกับสุขลักษณะในการ

ใชบริการสุขาของแตละบุคคล โดยเช้ือโรคจะเขาสู

รางกายผานทางผิวหนังที่มีแผล หรือการสัมผัสแลวไป

จับอาหารเขาปาก และจากการศึกษาพบวาเช้ือในกลุม

ดังกลาว มีแนวโนมดื้อตอยาปฏิชีวนะจนเปนปญหา
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ใหญและซับซอนมากขึ้นทุกขณะ สงผลกระทบทั้ ง

สุขภาพและเศรษฐกิจ (วิชุดา, 2545) จากผลการเฝา

ระวังเช้ือดื้อยาปฏิชีวนะใน ป พ.ศ 2542 พบวา E. coli 

ซ่ึง เปนแบคที เรียที่ถือเปนดัชนีบง ช้ีการปนเปอน

อุจจาระพบมีการดื้อยามากเปนอันดับตน ๆ โดยดื้อตอ

ยา Ofloxacin มากที่สุดคิดเปนรอยละ 35.0 รองลงมา

คือ Gentamycin และ Amoxicillin/Clavulanic acid 

คิดเปนรอยละ 21.0 และรอยละ 12.0 ตามลําดับ 

(มยุรา, 2542) 

การติ ด เ ช้ือที่ ผิ วห นัง มี สา เ หตุห ลั กจาก 

Staphylococcus aureus โดยการสัมผัส เ ช้ือที่

ปนเปอนจากวัสดุอุปกรณเครื่องใชหรือสัมผัสเช้ือบน

ผิวหนังหรือในจมูกโดยตรง และหากผิวหนังที่สัมผัสเช้ือ

น้ีมีรองรอยจากการเกาจะเกิดการติดเช้ือไดงายขึ้น โรค

ที่ เปนผลจากสารพิษของ S. aureus เรียกวา 

Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (4S) 

สวนใหญพบมากในทารก นอกจากน้ี S. aureus ยัง

สามารถกอโรคอาหารเปนพิษเน่ืองจากสามารถผลิต

สารพิษ enterotoxin โดยมีทั้งหมด 8 ชนิดไดแก A B 

C1 C2 C3 D E H และ toxic shock toxin (TST) 

สารพิษทุกชนิดยกเวน TST ทําใหเกิดโรคอาหารเปน

พิษทั้งน้ี S. aureus สวนใหญเปนสายพันธุที่สามารถ

สราง beta-lactamase และดื้อตอยา Macrolides, 

Aminoglycosides และ Tetracyclines ดวย ทั้งน้ีมี

ความจําเปนในการคนหา S. aureus ที่ดื้อตอยา 

Methicilln (Methicillin resistant S. aureus; 

MRSA) ที่แพรระบาดในชุมชนและยังคงเปนปญหา

สําคัญของการติดเช้ือในโรงพยาบาลมากขึ้น จาก

รายงานของอรุณลักษณและคณะ (2555) พบ MRSA 

ชนิดที่ดื้อตอยา Vancomycin ปานกลางจํานวนรอยละ 

2.0 ของ MRSA ที่แยกจากส่ิงสงตรวจในผูปวย โดย

พบวาเช้ือดังกลาวสามารถดื้อตอยาปฏิชีวนะหลายชนิด 

พรอม ๆ กัน แมวาเช้ือจะมีโอกาสสัมผัสกับยาปฏิชีวนะ

เพียงชนิดเดียวเทาน้ัน โดยมียีนที่ เก่ียวของกับการ

ควบคุมการดื้อยาของเช้ือ S. aureus อยูบน Plasmid 

หรือ Transposons ซ่ึงอยูบน plasmid หรือแทรกอยู

ในโครโมโซม (Trees and Iandolo, 1988)  

การตรวจหาแบคทีเรียที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะ

สวนใหญนิยมศึกษาในแบคทีเรียที่แยกไดจากผูปวย ซ่ึง

ตางจากการศึกษาการปนเปอนของแบคทีเรียกลุม

ดังกลาวน้ีที่ยังมีจํากัดในส่ิงแวดลอมนอกโรงพยาบาล 

โดยเฉพาะในสุขาสาธารณะซ่ึงจัดเปนแหลงสําคัญที่ทํา

ใหแบคทีเรีย รา ไวรัส หรือเช้ือกอโรคตางๆ มีโอกาส

แพรกระจายสูส่ิงแวดลอมภายนอกไดงาย โดยผานมือผู

ที่มีสุขลักษณะสวนบุคคลที่ไมดีและละเลยในการลางทํา

ความสะอาดมือหลังจากใชบริการ สุขาสาธารณะ 

(Adewoyin et al., 2013; Mensah et al, 2002) 

นอกจากน้ี Barker and Jones (2005) พบวาการฟุง

กระจายของจุลชีพในอากาศภายในสุขามีผลมาจากการ

กดชักโครก โดยพบปริมาณจุลชีพในอากาศในระดับสูง

หลังจากการกดชักโครกครั้งแรก (1,370 CFU/ m3) 

อยางไรก็ตามแมการระบุสาเหตุของการติดเช้ือวามี

สาเหตุมาจากการใชบริการในสถานที่สาธารณะเชนจาก

หองสุขายังมีขอมูลไมชัดเจนนักแตพบรายงานการ

ปนเปอนเช้ือกอโรค เชน Salmonella spp. ที่เปน

สาเหตุของโรค Salmonellosis และเช้ือสาเหตุอ่ืน ๆ 

ในบานและสถานที่สาธารณะ ทั้งยังตรวจพบเช้ือกอโรค

ที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะไดเชนเดียวกับเช้ือที่แยกในคลินิก 

หรือโรงพยาบาล (Adewoyin et al., 2013; Barker 

and Bloomfield, 2000; Noskin et al, 1995; 

Sherifa, 2013) ในปจจุบันเปนที่ยอมรับแลววาการ

แพรกระจายของเช้ือกอโรคจนเกิดการเจ็บปวยมีสาเหตุ

จากการใชบริการสถานที่สาธารณะเชนในสุขาได โดย

เรียกกลุมอาการหรือโรคที่มีที่มาจากการใชสุขาน้ีวา

“Toilet syndrome” (Barker and Bloomfield, 

2000) ไดแกโรคอุจจาระรวง โรคติดเช้ือทางเดินอาหาร 
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กามโรค รวมถึงกลุมอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน

รุนแรง หรือโรคซารส (severe acute respiratory 

syndrome, SARS) (Kramer et al., 2006) 

 

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการ

ตรวจหาแบคทีเรียที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะในแบคทีเรียกลุม 

โคลิฟอรม (Colifrom bacteria) รวมถึง E. coli ซ่ึง

จัดเปนเช้ือดัชนีทางสุขาภิบาล และ Staphylococcus 

spp. ที่พบปนเปอนไดทั่วไปบนผิวหนัง ซ่ึงแยกได

ภายในสุขาสาธารณะในกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนเมืองที่

มีจํานวนประชากรอยูหนาแนนเฉล่ียถึง 3,617.45 คน/

ตารางกิโลเมตร (สํานักบริหารการทะเบียน, 2554) จึง

มีความถี่สูงในการใชบริการจากสุขาสาธารณะ ดังน้ัน

หากมีการปนเปอนเช้ือดังกลาวยอมมีโอกาสใหเกิดการ

แพรกระจายของแบคทีเรียดื้อยาในส่ิงแวดลอมและ

ชุมชนอันสงผลตอสุขภาพและความปลอดภัยประชาชน

สวนใหญได 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ตัวอยางและการเก็บตัวอยาง 

 ตัวอยางแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม จํานวน 

138 ไอโ ซเลต  ได แก  E.  coli, Klebsiella 

pneumoniae, Citrobacter spp. และ 

Enterobacter spp. จํานวน 110 20 5 และ 3 ไอโซ

เ ล ต ต า ม ลํ า ดั บ  แ ล ะ แ บ ค ที เ รี ย ใ น จี นั ส 

Staphylococcus จํานวน 48 ไอโซเลต ประกอบดวย 

S. aureus และ Staphylococcus spp. จํานวน 13 

และ 35 ไอโซเลตตามลําดับ ที่ปนเปอนในสุขาที่ตั้ง

ภายในซุปเปอรมาร เก็ตขายปลีกขนาดใหญ  และ

ใหบริการสุขาแบบชักโครก ทั้งหมด 20 แหงใน 5 จุด

เก็บ ไดแก กอกนํ้า ขอบอางลางมือ ลูกบิดหรือกลอน

ประตู ฝารองน่ังชักโครก และที่กดชักโครก รวม 100 

ตัวอยาง (กิจจา, 2556) 

2. การทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ 

 โดยใชวิธี agar disc diffusion หรือ disk 

diffusion susceptibility test (CLSI, 2013) 
 1. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (Colifrom 

bacteria) และ E. coli รวม 138 ไอโซเลต นํามา

ทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะจํานวน 5 ชนิดไดแก 

Ampicillin (AMP), Nalidixic acid (NA), 

Ciprofloxacin (CIP), Gentamicin (CN) และ

Trimethoprim-sulfamethoxa zole (SXT) 

 2. Staphylococcus spp. และ S. aureus 

รวม 48 ไอโซเลต ทําการทดสอบความไวตอยา 2 ชนิด

ไดแก Oxacillin (OX) และ Vancomycin (VA) เพื่อ

ตรวจคัดกรอง MRSA และ VRSA (Vancomycin 

resistant S. aureus) หรือ VISA (Vancomycin-

Intermediate S. aureus) และยืนยันผลการตรวจหา 

MRSA ดวยวิธี Cefoxitin disc diffusion (CLSI, 

2013) 

 การควบคุมคุณภาพในการทดสอบโดยนําเช้ือ

ที่ใชในการควบคุมคุณภาพของยาคือ E. coli (ATCC 

25922) และ S. aureus (ATCC 25923) มาทดสอบ

เชนเดียวกับเช้ือตัวอยาง โดยวัดขนาดวงใสของการ

ยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียรอบแผนยา ซ่ึงตองมี

ขนาดในชวงที่ยอมรับได (ตารางที่ 1) 

 

ผลการวิจัย 

1. ความไวตอยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียกลุมโคลิ

ฟอรม 

ตรวจพบแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมที่ทดสอบ

ความไวตอยาใหผลดื้อตอยา (R) Ampicillin, Nalidixic 

acid Trimetrophim-sulfametroxazone, Ciprofro 

xacin และ Gentamicin จํานวน 77 (รอยละ55.8) 8 

(รอยละ 5.8) 6 (รอยละ 4.3) 3 (รอยละ 2.2) และ 3 

(รอยละ 2.2) ไอโซเลตตามลําดับ (รูปที่ 1) 
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2. รูปแบบของการไวตอยาปฏิชีวนะในแบคทีเรียกลุม

โคลิฟอรม 

 เ ช้ือแบคที เรี ยกลุมโคลิฟอรมที่แยกได มี

รูปแบบความไวตอยาทั้งหมด 4 รูปแบบหลัก คือ ดื้อตอ

ยา 1 2 3 ชนิด และไวตอยาทุกชนิด โดยสวนใหญ

จํานวน 70 ไอโซเลตหรือรอยละ 50.7 ดื้อยาชนิดเดียว 

โดยดื้อตอ AMP NA หรือ CIP รอยละ 49.3 0.7 และ 

0.7 ตามลําดับ 

การดื้อตอยารวมกัน 2 ชนิด พบจํานวน 6 ไอ

โซเลต (รอยละ 4.4) โดยมีรูปแบบการดื้อตอ AMP 

รวมกับ NA ดื้อตอ NA รวมกับ CIP ดื้อตอ AMP 

รวมกับ CN และดื้อตอ AMP รวมกับ SXT จํานวน 2 2 

1 และ1 ไอโซเลต หรือรอยละ 1.5 1.5 0.7 และ 0.7 

ตามลําดับ 

 นอกจากน้ีพบมีการดื้อตอยา 3 ชนิดรวมกัน

จํานวน 5 ไอโซเลต (รอยละ 3.6) โดยมีรูปแบบการดื้อ

ยา AMP NA รวมกับ STX และดื้อตอ AMP CN 

รวมกับ STX จํานวน 3 และ 2 ไอโซเลต หรือรอยละ 

2.2 และ 1.4 ตามลําดับ ทั้งน้ีพบ ไวตอยาที่ทดสอบทั้ง 

5 ชนิด จํานวน 57 ไอโซเลต หรือรอยละ 41.3 (ตาราง

ที่ 2) 

3. ความไวตอยาปฏิชีวนะของ Staphylococcus 

spp. และ S. aureus 

พบทั้ ง  Staphylococcus spp. และ  

S. aureus แสดงผลการทดสอบดื้อตอ OX จํานวน 8 

ไอโซเลต (รอยละ 16.7) โดยมีความไวตอ VA ทั้งหมด 

ซ่ึงเช้ือกลุมน้ีสวนใหญ (37 ไอโซเลต) ไวตอ OX (รอย-

ละ 77.1) ทั้งน้ีพบ S. aureus จํานวน 2 ไอโซเลต 

(รอยละ 15.4) ดื้อตอ OX และ 2 ไอโซเลต (รอยละ 

15.4) จาก 13 ไอโซเลตแสดงผลไวปานกลางตอ OX 

(รูปที่ 2) เม่ือนํา S. aureus จํานวน 2 ไอโซเลต ที่ดื้อ

ตอ OX มายืนยันผลการตรวจหา MRSA ดวยวิธี 

Cefoxitin disc diffusion พบวาใหผลบวกหรือดื้อตอ 

Cefoxitin ทั้ง 2 ไอโซเลต 
 

ตารางท่ี 1 การแปลผลและการควบคุมคุณภาพการทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ (ดัดแปลงจาก CLSI, 2013) 

ยาปฏชิีวนะ 

(ไมโครกรัม) 

ขนาดวงใสของการยบัยั้งเชือ้รอบแผนยา (มิลลิเมตร) 

การแปลผล การควบคุมคุณภาพของยา 

S I R E. coli ATCC 25922 S. aureus ATCC 25923 

1. Colifrom bacteria (Enterobacteriaceae) 

Ampicillin (10) > 17 14-16 < 13 16-22 27-35 

Nalidixic aacid (30) > 19 14-18 < 13 22-28 - 

Ciprofloxacin (5) > 31 21-30 < 20 30-40 22-30 

Gentamycin (10) > 15 13-14 < 12 19-26 - 

Trimethoprim-sulfamethoxa (1.25/23.75) > 16 11-15 < 10 24-32 24-32 

2. Staphylococcus spp. 

Vacomycin (30) - - 6 - 17-21 

Oxacillin (1) > 13 11-12 < 10 - 18-24 

Cefoxitin (30) > 22 - < 21 23-29 23-29 
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รูปท่ี 1 การทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะของแบคทเีรียกลุมโคลิฟอรม 

 

 
รูปท่ี 2 ความไวตอ Oxacillin (OX) และ Vancomycin (VA) ของ S. aureus (SA) และ Staphylococcus 

spp. (SP) 
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ตารางท่ี 2 รูปแบบความไวตอยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม (N=138) 

รูปแบบการดื้อยาปฏชิีวนะ จํานวน (รอยละ )  

1. ดื้อตอยาชนิดเดยีว 70 (50.7) 

Ampicillin 68 (49.3) 

Nalidixic acid 1 (0.7) 

Ciprofloxacin 1 (0.7) 

2. ดื้อตอยา 2 ชนิด 6 (4.4) 

Ampicillin และ Nalidixic acid 2 (1.5) 

Ampicillin และ Gentamycin 1 (0.7) 

Ampicillin และ Trimethoprim-sulfamethoxa 1 (0.7) 

Nalidixic acid และ Ciprofloxacin 2 (1.5) 

3. ดื้อตอยา 3 ชนิด 5 (3.6) 

Ampicillin และ Nalidixic acid รวมกับ Trimethoprim-sulfamethoxazone 3 (2.2) 

Ampicillin และ Gentamycin รวมกับ Trimethoprim-sulfamethoxazone 2 (1.4) 

4. ไวตอยาทั้ง 5 ชนิด 57 (41.3) 
 

วิจารณผลการวิจัย 

 จากการทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะของ

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมจํานวน 138 ไอโซเลตที่สวน

ใหญแยกไดจากกอกนํ้า ฝารองน่ังชักโครก และขอบอาง

ลางมือภายในสุขาสาธารณะตามลําดับ (กิจจา, 2556) 

ตอยา 5 ชนิดใน 5 กลุม ซ่ึงประกอบดวย Ampicillin 

(AMP) Nalidixic acid (NA) Ciprofloxacin (CIP) 

Gentamicin (CN) แ ล ะ  Trimethoprim-

sulfamethoxazole (SXT) ซ่ึงเปนยากลุม Penicillins 

Quinolones Fluroquinolones Aminoglycosides 

และ Sulfonamides ตามลําดับ พรอมทั้งตรวจคัด

กรองเพื่อหา MRSA และ VRSA หรือ VISA 

 จากผลการศึกษาครั้งน้ีพบแบคทีเรียกลุมโคลิ

ฟอรมดื้อตอ AMP มากที่สุด จํานวน 77 ไอโซเลต จาก 

138 ไอโซเลตคิดเปนรอยละ 55.8 โดยมีรูปแบบการดื้อ

ตอยาปฏิชีวนะทั้งหมด 4 รูปแบบหลัก ซ่ึงพบดื้อตอยา 

1 และ 2 ชนิด รอยละ 50.7 และ 4.4 นอกจากน้ีพบ

การดื้อตอยา 3 ชนิดใน 3 กลุมยา จํานวน 5 ไอโซเลต 

คิดเปนรอยละ 3.6 ซ่ึงจัดวาแบคทีเรียกลุมน้ีมีการดื้อยา

หลายชนิด หรือ multidrug resistant bacteria 

(Magiorakos et al., 2012) เชนเดียวกับการศึกษา

ของ Sayah et al. (2005) ที่พบวาสามารถแยก

แบคทีเรียกลุมน้ีไดทั่วไปในส่ิงแวดลอม  และพบการดื้อ

ตอยาปฏิชีวนะไดหลายชนิด นอกจากน้ีมีขอมูลยืนยัน

วาแบคที เ รี ยที่ ปนเป อนมากับ อุจจาระ น้ี ( Fecal 

colifrom) มีความสามารถในการสงผานยีนที่เก่ียวของ

กับการดื้อยาไปสูแบคทีเรียกลุมอ่ืน ผานทาง plasmid 

(Sayah et al., 2005; Winokur et al, 2001) ดังน้ัน

หากเ กิดการส งผ านยีนดั งกล าวไป สู เ ช้ื อก อ โ รค

โดยเฉพาะเช้ือกอโรคทางเดินอาหารซ่ึงมีโอกาสเกิดขึ้น

ไดมากเน่ืองจากมีแหลงที่มาเดียวกัน ดังการศึกษาของ 

Melissa (2004) ที่พบวาเกิดการสงผานยีนดื้อยา 

Ampicillin จาก E. coli ซ่ึงเปนตัวแทนของเช้ือ

แบคทีเรียในส่ิงแวดลอมไปสู Salmonella spp. ซ่ึง

เปนตัวแทนของเช้ือกอโรคที่นํามาเพาะเล้ียงรวมกัน 

การดื้อตอยาปฏิชีวนะของเช้ือกอโรคสงผลกระทบตอ

ทางเลือกในการใชยารักษาที่นอยลง เสียคาใชจาย

เพิ่มขึ้นและอาจเปนอันตรายตอผูปวยได 
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 จากการศึกษาเช้ือ Staphylococcus spp. 

ที่แยกไดจากสุขาสาธารณะในกรุงเทพมหานคร จํานวน

ทั้งหมด 48 ไอโซเลตซ่ึงสวนใหญแยกไดจาก กอกนํ้า 

ขอบอางลางมือ และกลอนประตูตามลําดับ (กิจจา, 

2556) โดยในการศึกษาครั้งน้ีพบเช้ือ S. aureus 

จํานวน 2 ไอโซเลต จาก 13 ไอโซเลต เปน 

Methicillinresistant S. aureus (MRSA) เน่ืองจาก

ดื้อตอยา Oxacillin และ Cefoxitin ขนาด 1 และ 30 

ไมโครกรัมตามลําดับ (CLSI, 2013) และอีก 35  

ไอโซเลตของ Staphylococaus spp. ดื้อตอยา 

Oxacillin เพียง 6 ไอโซเลต ทั้งน้ีไมพบ VRSA หรือ 

VISA แตการรายงานความไวดวยวิธี agar disc 

diffusion น้ีมีขอจํากัดซ่ึงไมสามารถตรวจหาการดื้อยา

น้ีในระดับต่ํา ๆ ได เน่ืองจากพบผลตรวจไมสัมพันธกับ

กา ร ต ร ว จห าด วย ค า  minimum inhibitory 

concentration (MIC) ซ่ึงในการศึกษาน้ีไมไดตรวจ

ยืนยันผล (CLSI, 2013) จึงตางจากเช้ือที่แยกไดจาก

ผูปวยของบันดาล (2543) โดยพบวาอุบัติการณของการ

ไดรับเ ช้ือ MRSA เทากับ 75 คน ตอผูปวยจาก

โรงพยาบาล จํานวน 17,025 คน ในระยะเวลา 4 ป 

หรือคิดเปน 4.4 ตอผูปวย 3,000 คน ซ่ึงบงช้ีวาการ

ไดรับเช้ือนาจะไดรับจากโรงพยาบาล และพบวา MRSA 

ที่แยกไดน้ันดื้อตอยา Vancomycin ทั้งหมด (รอยละ 

100.0) โดยผูปวยจํานวน 54 คน (รอยละ 81.0) ไดรับ

การวินิจฉัยวามีเช้ืออาศัยอยูในผูปวย (colonization) 

แตไมไดกอโรคจึงไมใหความสําคัญในการกําจัดเช้ือให

หมดไปจากรางกาย ดัง น้ันจึงสามารถสงถายเ ช้ือ

ดังกลาวสูส่ิงแวดลอมได จากการสํารวจความชุกของ

การติดเช้ือ MRSA ในผูปวยที่ เขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลในอเมริกาและยุโรปพบวา ในตนป 1970 

มีอุบัติการณของการติดเช้ือต่ํากวารอยละ 5.0 แตหลัง

ป 1990 พบมีอุบัติการณสูงขึ้นเปนมากกวารอยละ 

40.0 (Panlilio et al. 1992; Voss et al. 1994) ใน

ประเทศไทย อรุณลักษณและคณะ (2555) พบเช้ือ 

MRSA ที่ดื้อตอยา Vancomycin ปานกลาง รอยละ 

2.0 ของ MRSA ที่แยกจากส่ิงสงตรวจของผูปวยจึงถือ

วาการติดเช้ือ MRSA มีความสําคัญและเปนปญหา

ระดับโลก สวนการศึกษาการแพรกระจายของ MRSA 

ในส่ิงแวดลอมนอกโรงพยาบาล เชนการศึกษาของ 

Roberts et al. (2011) รายงานวาสามารถแยก MRSA 

ในส่ิงแวดลอมนอกโรงพยาบาลไดรอยละ 4.1 

การตรวจพบแบคทีเรียดื้อตอยาปฏิชีวนะที่

แยกไดจากสถานที่สาธารณะ เชนในสุขาน้ีช้ีใหเห็นวา

ประชาชนมีความเส่ียงในการติดเช้ือที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะ

จากการใชบริการสาธารณะ ดังน้ันจึงมีความจําเปน

อยางยิ่งที่หนวยงานที่เก่ียวของตองใหความรูเก่ียวกับ

การจัดการสุขาสาธารณะเพื่อควบคุมการแพรระบาด

ของแบคทีเรียกลุมน้ีสูส่ิงแวดลอม รวมทั้งเปนประโยชน

ในการใชเปนแนวทางเลือกในการใชยารักษาการติดเช้ือ

ในชุมชนไดด ี
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