
 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) พบเป็นสาเหตุสาํคญัของโรคตดิเชือ้ใน

โรงพยาบาล เรยีกวา่ health care-associated MRSA (HA-MRSA) ผูป้ว่ยมกัมปีจัจยัเสีย่งของการตดิเชือ้

รอ้ยละ 30 ถงึ 60 จากขอ้มลูของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุทีไ่ดร้วบรวมเชือ้และ

แบบแผนความไวของเชือ้แบคทเีรยีจากโรงพยาบาลศูนยแ์ละโรงพยาบาลทัว่ไปทัว่ประเทศกว่า 30 แห่ง 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543-2548 พบวา่เชือ้ MRSA มคีวามชุกรอ้ยละ 35 ในปี พ.ศ. 2543 และความชุกคอ่นขา้ง

คงทีใ่นระหวา่งรอ้ยละ 30-35 ในชว่ง 5 ปี และคาดวา่จะมอีตัราสงูมากขึน้ในโรงพยาบาลทีม่ ีMRSA ได้

กลายเป็นเชือ้ประจาํถิน่ [1]  และทีน่่าสนใจมากกวา่นัน้คอืเริม่มรีายงานการตดิเชือ้ MRSA ในชุมชนตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2523 เรยีกวา่ community-acquired methicillin-resistant MRSA (CA-MRSA) ซึง่เป็นการตดิเชือ้

นอกโรงพยาบาล การตดิเชือ้ CA-MRSA มกัพบในผูป้ว่ยเดก็และสว่นใหญ่เป็นการตดิเชือ้ทีผ่วิหนังและ

เน้ือเยื่อ เช่น เป็นฝี หรอืผวิหนังอกัเสบ บางรายอาจพบมกีารตดิเชื้อที่รุนแรง ได้แก่ ปอดอกัเสบ หรอื 

necrotizing  fasciitis  นอกจากน้ีอาจมกีารตดิเชือ้ทีก่ระดกู และการตดิเชือ้ในกระแสเลอืดทีรุ่นแรงและมี

รายงานการเสยีชวีติดว้ยการตดิเชือ้ MRSA ในชุมชน [2-4]  อยา่งไรกต็ามการตดิเชือ้ CA-MRSA ของ

ผูป้ว่ยในประเทศไทยยงัพบไดน้้อยมากและยงัไมม่รีายงานความชุกของ MRSA ในโรงพยาบาลระดบัอื่น

และโรงพยาบาลทัว่ไปหรือชุมชน รวมถึงในบริเวณชุมชนรายรอบ ดงันัน้จึงได้สนใจหาความชุกของ 

MRSA รวมทัง้แบบแผนความไวของเชือ้ดงักล่าวต่อยาปฏชิวีนะจากประชาชนในพืน้ที ่รพสต. บา้นบางค ู 

อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช เพือ่เป็นการเฝ้าระวงัไมใ่หม้กีารแพรก่ระจายของเชือ้รวมทัง้เป็นการ

ป้องกนัไมใ่หเ้กดิโรคตดิเชือ้ MRSA ในชมุชนตอ่ไป 

 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาเชงิพรรณนาเพือ่หาความชุกของสแตฟฟิลโลคอคคสัออเรยีสดือ้ยาเมธซิลิลนิ (methicillin resistant Staphylococcus 

aureus) หรอื เชือ้เอม็อารเ์อสเอ (MRSA) ในพืน้ทีโ่รงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพตาํบลบา้นบางค ูจงัหวดันครศรธีรรมราช ในตวัอย่างโพรงจมกู ฝา่มอืของ

ประชาชน จาํนวน 79 คน ดว้ยการเพาะเชือ้ลงในจานเพาะเชือ้แมนนิทอลซอลทผ์สมยาออกซาซลิลนิ ความเขม้ขน้ 6 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร ปรากฎวา่ตรวจ

พบเชือ้เอม็อารเ์อสเอ คดิเป็นรอ้ยละ 46.9 % (37/79) โดยพบวา่เชือ้ทุกไอโซเลทดือ้ต่อออกซาซลิลนิและไวต่ออะมคิาซนิ และดือ้ยาแบบหลายชนิดคดิเป็น

รอ้ยละ 5.6 ดงันัน้ควรป้องกนัไมใ่หม้กีารแพรก่ระจายของเชือ้เอม็อารเ์อสเอในพืน้ทีเ่พือ่ป้องกนัโรคทีเ่กดิจากการตดิเชือ้เอม็อารเ์อสเอ  

 เชือ้ S. aureus ทีแ่ยกไดจ้ากพาหะดือ้ต่อ oxacillin, cefoxitin และ penicillin G แต่ไวต่อ 

amikacin  (100%)  นอกจากน้ีบางไอโซเลทดือ้ตอ่ clindamycin และ chloramphenicol ซึง่มแีบบแผน

ความไวตอ่ยาเหมอืนกบั MRSA 334 ทีใ่ชเ้ป็นตวัควบคมุผลบวกในการทดสอบ แสดงใหเ้หน็วา่อาจจะ

มพีาหะของเชือ้ MRSA ในพืน้ที ่รพสต. บา้นบางค ูดงันัน้จงึควรป้องกนัไมใ่หเ้กดิการแพรก่ระจายของ

เชือ้จนกลายเป็น CA-MRSA ดว้ยหลกัการของ standard precaution 
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1. แบคทีเรีย 

 S. aureus TISTR517 และ MRSA 334 ใชเ้ป็นแบคทเีรยีควบคมุการทดสอบความไวของเชือ้ต่อยา

 ต้านจุลชพีด้วยวธิ ีKirby-Bauer สําหรบักลุ่มเชื้อที่ไวและดื้อต่อยาออกซาซิลลนิ (oxacillin) 

 ตามลาํดบั 

2.  สารต้านจลุชีพ 

 ไดแ้ก่ ผงยา oxacillin (Sigma-Aldrich, USA) และแผน่ยาต่างๆ (Oxoid, UK) ไดแ้ก่ อะมคิาซนิ 

 (amikacin: AK30)  คลนิดามยัซนิ (clindamycin: DA2) เซฟ็อกซธินิ (cefoxitin: FOX30) ไนโตรฟลู

 แรนโตอนิ (nitroflurantoin: F300)  ออกซาซลิลนิ (oxacillin: OX1)  เพน็นิซลิลนิจ ี(penicillin G: 

 P10) 

3.  การตรวจหาเช้ือ MRSA จากพาหะ 

 ตรวจหาพาหะของเชือ้ MRSA ในประชาชน (พาหะ หมายถงึ บุคคลทีม่เีชือ้ MRSA เกาะตดิโดยไม่

แสดงอาการ) โดยเกบ็ตวัอย่างบรเิวณโพรงจมกูสว่นหน้า และฝา่มอืทัง้ 2 ขา้งของประชาชนใน

หมูบ่า้นบางค ูหมูท่ี ่3 พรอ้มบุคคลในครอบครวัจาํนวนรวม 79 คน โดยไมแ่บง่แยกเพศและวยั ดว้ย

การจุม่ไมพ้นัสาํลลีงในน้ําเกลอื (0.85% NaCl) ไรเ้ชือ้ เขยา่ไมพ้นัสาํลเีลก็น้อย เพือ่ใหน้ํ้าเกลอืซมึ

ทัว่ไมพ้นัสาํล ีแลว้ใชไ้มพ้นัสาํลน้ีีเชด็บรเิวณโพรงจมกูทัง้ 2 ขา้ง 1 swab และฝา่มอื 2 ขา้ง 1 swab 

เชด็ค่อนขา้งแรงแต่ไม่ถงึกบัทําใหรู้ส้กึเจบ็ ประมาณ 5-10 ครัง้และหมุนกา้นไมไ้ปดว้ย เพื่อให้

ผวิสมัผสัของไมพ้นัสําลไีดใ้ชป้ระโยชน์อย่างเตม็ที ่จากนัน้ป้ายลงบนผวิหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อ

แขง็ mannitol salt agar (MS) ทีเ่ตมิ 6 ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร (มค.ก./มล.) ของยา oxacillin 

(MSOX) จากนัน้นําไปบ่มเลีย้งทีอุ่ณหภมู ิ 35 องศาเซลเซยีส (°ซ.) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง (ชม.) 
คดัเลอืกโคโลนีสเีหลอืงทีม่บีรเิวณรอบโคโลนีเป็นสเีหลอืงจากจานเพาะเชือ้แต่ละจานๆ ละ 1 ไอโซ

เลท ไปศกึษาความไวของเชือ้ตอ่ยาตา้นจลุชพี  

4.  การทดสอบความไวของยาต้านจลุชีพอ่ืนๆ โดยวิธี Kirby-Bauer 

 สุม่เลอืกโคโลนีเดีย่วในจานอาหารเลีย้งเชือ้แขง็ MSOX จากขอ้ 3 (โคโลนีสเีหลอืงทีม่บีรเิวณรอบ

 โคโลนีเป็นสเีหลอืง) จานละ 1 ไอโซเลท ไปยอ้มสแีบบแกรม และทดสอบเอนไซม ์coagulase เพือ่

 ยนืยนัวา่เป็นชือ้ S. aureus   

  

 เพาะเชื้อที่เป็นแบคทีเรียแกรมบวกรูปกลมเรียงตัวเป็นกลุ่มและให้ผลบวกกับการทดสอบ 

coagulase บนจานเพาะเชือ้ Mueller Hinton agar (Difco) ทีผ่สม 4 % NaCl และ oxacillin ความเขม้ขน้ 

6 มค.ก. / มล. (MHOX) บ่มเลีย้งทีอุ่ณหภมู ิ35 °ซ. เป็นเวาลา 24 ชัว่โมงหากปรากฏโคโลนีแสดงวา่เป็น
เชือ้ MRSA นําไปทดสอบความไวของเชือ้ต่อยาตา้นจุลชพีชนิดอื่น (ขอ้ 2) ดว้ยวธิ ีKirby-Bauer และแปล

ผลตามเกณฑข์อง Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) [10]  

1. ผลการตรวจหาพาหะของเช้ือ MRSA  

 จากการตรวจหาพาหะ MRSA ดว้ยการป้ายโพรงจมกูและฝา่มอืของประชาชนในพืน้ที ่รพสต. 

บา้นบางค ูจาํนวน 79 คน ลงบนจานอาหารเลีย้งเชือ้แขง็ MSOX พบวา่ตรวจพบแบคทเีรยีดือ้ยา 

oxacillin จากกลุ่มประชาชนคดิเป็น 46.9% (37/79) โดยไอโซเลททัง้หมดใหผ้ลการยอ้มสแีกรม

เป็นแบคทีเรียแกรมบวกรูปกลมเรียงตวัเป็นกลุ่มและให้ผลการทดสอบบวกกบัการทดสอบ 

coagulase ซึง่สามารถยนืยนัไดว้า่เป็นเชือ้ MRSA จงึเลอืกนําไปทดสอบความไวของเชือ้ต่อยา

ปฏชิวีนะตอ่ไป     

 2. แบบแผนความไวของเช้ือ MRSA ต่อยาต้านจลุชีพ  

      เชือ้ MRSA ทัง้หมดทีใ่หผ้ลบวกกบัการทดสอบ coagulase สามารถเจรญิไดบ้นอาหารเลีย้งเชือ้ 

MHOX ซึง่ยนืยนัไดว้า่เป็น MRSA จงึนําไปทดสอบความไวของเชือ้ต่อยาตา้นจุลชพีอื่นดว้ยวธิี

ของ Kirby-Bauer พบวา่เชือ้ MRSA ทัง้หมดดือ้ต่อยา oxacillin (100%), cefoxitin (100%) และ

ไวต่อยา amikacin (100%) และมแีบบแผนความไวของเชือ้ต่ยาตา้นจุลชพี 7 แบบ แบบทีพ่บ

มากทีส่ดุคอืดือ้ oxacillin, penicillin G และ cefoxitin เท่ากบั 97% นอกจากน้ียงัพบวา่เชือ้ 

MRSA ทีแ่ยกไดจ้ากพาหะดือ้ clindamycin  คดิเป็น 43.0% ตามลาํดบั และพบมเีชือ้ MRSA ที่

แยกไดจ้ากพาหะ 1 ไอโซเลทแสดงแบบแผนการดือ้ยาหลายชนิดคดิเป็น 5.6 
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เอกสารอ้างอิง 

 การศกึษาในครัง้น้ีไดเ้ลอืกใชอ้าหารเลีย้ง MSOX เพือ่คดัเลอืกเชือ้ MRSA จากพาหะในพืน้ที ่

รพสต. บา้นบางค ูซึง่มรีายงานวา่มคีวามไวสงูถงึ 90.7% และมคีวามจาํเพาะ 96.0% ในการคดัเลอืก

เชื้อกลุ่มดงักล่าว ซึ่งโคโลนีทีเ่จรญิในอาหารเลี้ยงเชื้อดงักล่าวจะใหล้กัษณะโคโลนีสเีหลอืงเปลี่ยนสี

อาหารเลีย้งเชือ้เป็นสเีหลอืง ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะโคโลนีทีค่ดัแยกไดจ้ากพาหะในการศกึษาครัง้น้ี 

และเลอืกเฉพาะไอโซเลตทีใ่หผ้ลการทดสอบเป็นบวกกบัการทดสอบ coagulase ไปศกึษาแบบแผน

ความไวของเชือ้ต่อยาตา้นจุลชพี  โดยมรีายงานว่าหากเป็นเชือ้ MRSA ในโรงพยาบาล (HA-MRSA) 

มกัจะดือ้ยาหลายชนิด สว่น CA-MRSA มกัพบมกีารดือ้ยาขึน้กบัแบบแผนการใชย้าปฏชิวีนะและมกั

พบมคีวามแตกต่างกนัออกไปในแต่ละสายพนัธุท์ีแ่ยกไดใ้นแต่ละส่วนของโลก โดยพบว่ามกัไม่ดือ้ต่อ 

vancomycin, linezolid, clindamycin และ gentamycin แต่มกัพบดือ้ต่อ ciprofloxacin และ co-

trimoxacole แต่ในการศกึษาครัง้น้ีพบว่ามเีชือ้ MRSA ดือ้ต่อ clindamycin และ chloramphenicol 

ดงันัน้ควรป้องกนัไมใ่หเ้กดิการแพร่กระจายของเชือ้ MRSA ดว้ยหลกัสาํคญัคอืตอ้งหมัน่ลา้งมอืให้

สะอาดอยู่เสมอ รกัษาความสะอาดของบาดแผลและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทาํแผล และตอ้งหลกีเลีย่งการ

สมัผสับาดแผลหรอืสิง่ปนเป้ือนของผูป้ว่ย   และควรมคีาํแนะนําในการปฏบิตัตินต่อโรคตดิเชือ้ MRSA 

ตามหลกั standard precaution เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ใหไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่ไป 
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