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บทคัดยอ 

โรคอาหารเปนพิษมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารท่ีปนเปอนเช้ือแบคทีเรียกอโรค จึงตรวจสอบและคัด

กรองการปนเปอนแบคทีเรียกอโรคดื้อยา จากตัวอยางเน้ือไก และเน้ือวัว 35 ตัวอยาง สุมแบบใหโควตา ในการ

คัดเลือกเช้ือเบ้ืองตนดวยการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ Sorbitol MacConkey Agar เช้ือ Escherichia coli (E. 

coli) ท่ัวไปใหโคโลนีสีชมพู และ E. coli  O157 ใหโคโลนีสีครีม หรือขาวขุน สุมเลือกโคโลนีท้ังสองลักษณะจํานวน 

245 ไอโซเลต ยืนยันดวย Triple Sugar Iron (TSI) ได 103 ไอโซเลต นําไปทดสอบความไวของเช้ือตอยาตานจุลชีพ

ดวยวิธีการซึมผานของสารเขาสูเน้ือวุน พบวาไอโซเลตท่ียืนยันไดในเบ้ืองตนเปนเช้ือ E. coli ซึ่งดื้อตอยาแอมพิซิลลิน 

93.20% และพบวาเช้ือดื้อตอยาตานจุลชีพอ่ืนๆท้ังแบบเดี่ยว และแบบหลายชนิด และยังดื้อยากลุมเซฟาโรสปอริน

รุนท่ี 3 คิดเปน 4.39% ตรวจพบยีน eaeA และ Int1 ในปริมาณ 0.97%  และ 7.76% ตามลําดับดวยวิธี PCR ซึ่ง

เปนยีนปจจัยการกอโรค และยีนปจจัยดื้อยา การวิจัยน้ีจึงเปนแนวทางในการเฝาระวังความปลอดภัยในการบริโภค

เน้ือสัตว และชวยวินิจฉัยโรคติดเช้ือกลุมดังกลาวได 

คําสําคัญ:   : เอสเชอริเชีย โคไล   แบคทีเรียกอโรค   การดื้อยาตานจลุชีพ 

 

Abstract 

             Food poisoning mainly caused from the consumption of contaminated food with 

pathogenic bacteria. This study is aims to screen for contamination of Escherichia coli, 

antimicrobial resistant from 35 samples of chicken and beef.  All samples were collected by 

quota sampling designs. Firstly, samples were done by culturing on Sorbitol MacConkey Agar. The 

appearance pink colony of another E. coli strain and colony colorless of E. coli O157. However, 

both colonies were randomly selected for 245 isolates. Finally, the 103 isolates were already 

confirmed as  E. coli by TSI and then investigated for the antimicrobial susceptibility test by disk 

diffusion method. It was found that E. coli resistant to penicillin about 93.20% by PCR method. 

Moreover, they also found antimicrobial susceptibility both single and multidrug resistance, as 

well as resistant to third generation of Cephalosporin about 4.39%. Also, It detected eaeA and 

Int1 about 0.97% and 7.76% respectively. This study showed as guidelines to detected virulence 

factor gene from selected isolates and effective diagnosis or treatment of infections caused by 

bacteria. 
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1. บทนํา 

    ปจจุบันโรคอาหารเปนพิษยังคงเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขท่ีมีการระบาดอยางตอเน่ืองมีสาเหตุสวนใหญมา

จากการบริโภคอาหารท่ีปนเปอนเช้ือแบคทีเรีย และพฤติกรรมการบริโภคเน้ือสัตวแบบสุกๆดิบๆ โดยพบการ

ปนเปอนของเช้ือแบคทีเรียไดบอยในเน้ือสัตว และผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวเน่ืองจากเปนอาหารท่ีมีโปรตีนสูง และมีคา

ความช้ืนเหมาะสมกับการเจริญของแบคทีเรียหลายชนิด รวมท้ังแบคทีเรียกอโรค เชน Salmonella enterica, 

Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum, 

Yersinia enterocolitica และ Escherichia coli เปนตน [1,2] โดยในการตรวจสอบครั้งน้ีสนใจเช้ือ Escherichia 

coli ซึ่งเปนแบคทีเรียแกรมลบ (gram negative bacteria) รูปรางเปนแทง (rod shape) ไมสรางสปอรเจริญไดท้ัง

ท่ีมีออกซิเจนและไมมีออกซิเจน (facultative anaerobe) จัดอยูในวงศ Enterobacteriaceae และเปนแบคทีเรีย

ในกลุมโคลิฟอรม (coliform) ชนิด fecal coliform ท่ีพบในอุจจาระของมนุษย และสัตวเลือดอุน ซึ่งนิยมใชเปน

ดัชนีช้ีสุขลักษณะของอาหาร และแบคทีเรียชนิดน้ีทําใหเกิดอาการทองเสียบอยท่ีสุด ท้ังในเด็ก และผูใหญ ถาย

อุจจาระเหลวหรือเปนนํ้า แตอาการไมรุนแรง E. coli แบงออกเปนชนิดตางๆ ตามคุณสมบัติทางวิทยาภูมิคุมกัน 

และการทําใหเกิดโรคไดเปน 6 ประเภท คือ Enterotoxigenic E. coli (ETEC),  Enteropthogenic E. coli 

(EPEC), Enteroinvasive E. coli (EIEC), Enteroaggregative E. coli (EAEC), Enterohemorrhagic E. coli 

(EHEC)และ Diffusely adherent E. coli  (DAEC) ซึ่งตัวท่ีสําคัญคือ EHEC เน่ืองจากเปนสาเหตุการระบาดของโรค

อาหารเปนพิษในหลายประเทศท่ัวโลกและมีการรายงานเปนอันดับ 4 ของโรคติดเช้ือแบคทีเรียในทางเดินอาหารของ

สหรัฐอเมริการวมท้ังทวีปเอเชีย เช้ือดังกลาวสามารถสรางชิกาทอกซิน (Shiga toxin producing) ทําใหเกิดอาการ

ลําไสใหญอักเสบแบบมีเลือดออก (hemorrhagic colitis) หรือท่ีเรียกวา กลุมอาการท่ีเม็ดเลือดแดงแตกและไตวาย 

Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) [3,4] และในปจจุบันพบวาเช้ือในวงศ Enterobacteriaceae เชน E. coli 

มีอัตราการดื้อตอยาตานจุลชีพเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง อีกท้ังยังตรวจพบปนเปอนในเน้ือสัตวและอาจเปนสาเหตุของ

โรคท่ีไมสามารถรักษาไดดวยยาตานจุลชีพแบบเดิมตองใชยาท่ีมีราคาแพง กอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของ

ท้ังผูปวยและของโรงพยาบาล [5-7]  จึงไดมีการตรวจหาเช้ือ E. coli ดื้อยาตานจุลชีพปนเปอนในเน้ือสัตวท่ีวาง

จําหนายในตลาดสด อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับการปนเปอนเช้ือ E. coli ดื้อ

ยาในเน้ือสัตวสําหรับผูบริโภคในการดูแลสุขภาพ รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของกับทางดานสาธารณสุขสามารถนํา

ขอมูลท่ีไดไปใชในการเฝาระวังและปองกันการระบาดของเช้ือท่ีมีอาหารเปนสื่อในข้ันตนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

เปนแนวทางในการเลือกใชยาตานจุลชีพท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไดผลการักษาท่ีดี 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหไดขอมูลการปนเปอนเช้ือ Escherichia coli ในเน้ือสัตวท่ีวางจําหนายในตลาดสด อําเภอทาศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  2. เพ่ือทราบรูปแบบการดื้อยาของเช้ือ E. coli ท่ีคัดแยกไดจากขอ 1. 

  3. เพ่ือทราบขอมูลทางดานโมเลกุลของเช้ือ E. coli ดื้อยา ท่ีแยกไดจากขอ 1. 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

การเก็บและเตรียมตัวอยางเนื้อสัตวท่ีใชในการศึกษา 

สุมเก็บตัวอยางเน้ือไก และเน้ือวัว จากตลาดนัดสี่แยกวัดโหนด ตลาดนัดวันอาทิตย และตลาดสดเทศบาล

อําเภอทาศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 35 ตัวอยาง ดวยวิธีปราศจากเช้ือ (Aseptic technique)  นํา

ตัวอยางเน้ือสัตว 25 กรัม ใสในถุงตีผสมปราศจากเช้ือ (stomacher bag) ท่ีมี Sodium Chloride ความเขมขนรอย

ละ 0.85 ปริมาตร 225 มิลลิลิตร แลวนําไปตีดวยเครื่อง stomacher ท่ีความเร็วสูงสุดนาน 1 นาที  หยดสาร

แขวนลอยตัวอยางปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเช้ือแข็ง SMAC และขีดสารละลายตัวอยางแบบ 
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4 ระนาบ (Cross streak plate) บมจานอาหารเลี้ยงเช้ือในตูบมเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 

ช่ัวโมง  อานลักษณะโคโลนี 2 ลักษณะ ท่ีเจริญในจานอาหารเลี้ยงเช้ือ SMAC คือ โคโลนีกลม ขอบเรียบ สีครีมหรือ

ขาวขุน (ไมยอยสลายนํ้าตาล sorbitol) และโคโลนีกลม ขอบเรียบ สีชมพู (ยอยสลายนํ้าตาล sorbitol)  สุมเลือก

โคโลนีแตละลักษณะๆละ 10 ไอโซเลต นําไปขีดบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือแข็ง MHA เพ่ือคัดแยกและทําใหเช้ือบริสุทธ์ิ 

บมจานอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง เข่ียเช้ือจากจานอาหารเลี้ยงเช้ือแข็ง MHA ไป

ขีดลงบนผิว slant ของ TSI เปนลักษณะ tail fish แลวแทง loop ทะลุลงไปถึงกนหลอด นําไปบมในตูบมเพาะเช้ือ

ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง จากน้ันอานผล TSI โดยการอานผลบริเวณสวนลาดเอียงและกน

หลอด  เลือกหลอด TSI ท่ีใหผลเปน A/AG, K/AG, K/A, K/A H2S, A/A และ K/AG H2S เพ่ือไปทดสอบแบบแผน

ความไวของเช้ือ E. coli ตอยาปฏิชีวนะ [8] 

การตรวจหาแบบแผนความไวของเชื้อตอยาปฏิชีวนะโดยวิธี Disk diffusion 

นําไอโซเลตท่ีตองการทดสอบจากจานอาหารเลี้ยงเช้ือแข็ง MHA มาปรับความขุนในสารละลายโซเดียมคลอ

ไรดความเขมขนรอยละ 0.85 ใหมีเทียบเทากับ 0.5 McFarland  จุมสารแขวนลอยเช้ือท่ีปรับความขุนแลว นํามา

ปายบนอาหารเลี้ยงเช้ือแข็ง MHA นําแผนยา Tetracycline (TE 30 µg), Gentamycin (CN 10 µg), Ampicillin 

(AMP 10 µg), Streptomycin (S 10 µg), Sulphamethoxazole (SXT 25 µg), Cephalothin   (KF 30 µg),  

Chloramphenicol (C 30 µg), Cefodoxime (CPD 10 µg), Cefotaxime (CTX 30 µg), Ceftazidime (CAZ 

30 µg), Ceftriaxone (CRO 30 µg) มาวางบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเช้ือ บมจานอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีอุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง  วัดขนาด inhibition zone โดยเทียบกับ Zone Diameter Interpretation Chart 

ตามมาตรฐานของ Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) [6,8] 

การตรวจหาเอนซัยมเบตา แลคทาเมส ชนิดฤทธิข์ยาย (Extended-spectrum Beta–lactamase, ESBL) 

นําไอโซเลตท่ีใหขนาดเสนผานศูนยกลางของ inhibition zone ของแผนยาเซฟาโลสปอรินรุนท่ี 3 ไดแก 

Cefodoxime  ≤ 17 มิลลิเมตร Cefotaxime  ≤  27 มิลลิเมตร Ceftazidime  ≤  22 มิลลิเมตร และ 

Ceftriaxone ≤  25 มิลลิเมตร อยางนอย 1 ชนิดของแผนยาตานจุลชีพ (7) มาทดสอบยืนยันดวยวิธี Double disk 

diffusion โดยนําไอโซเลตท่ีตองการทดสอบจากจานอาหารเลี้ยงเช้ือแข็ง MHA มาปรับความขุนในสารละลาย

โซเดียมคลอไรดความเขมขนรอยละ 0.85 ใหเทียบเทากับ 0.5 McFarland  จุมสารแขวนลอยเช้ือท่ีปรับความขุน

แลวปายบนอาหารเลี้ยงเช้ือแข็ง MHA นําแผนยา AMX/cla (20/10 µg) วางบนศูนยกลางของผิวหนาของอาหาร

เลี้ยงเช้ือ  และวางแผนยา cefpodoxime (10 µg), ceftazidime (30 µg), ceftriaxone (30 µg), cefotaxime 

(30 µg) ใหหางจากจุดศูนยกลางของแผนยา AMX/cla ถึงจุดศูนยกลางของยาอ่ืนๆ ระยะประมาณ 15-25 

มิลลิเมตรเพ่ือใหเห็น extra zone ซึ่งเกิดจากการท่ี clavulanic acid สามารถยับยั้งเอนไซมได เช้ือจึงถูกยับยั้งการ

เจริญเติบโตได  จากน้ันนําไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง อานผลการเสริมฤทธ์ิ (synergy) 

ของ amoxicillin/clavulanate (AMC) กับ cefpodoxime (CPD), ceftazidime (CAZ), ceftriazone (CRO) 

และ cefotaxime (CTX)  และวิธี Combination disk diffusion คลายกับวิธี Double disk diffusion แต

เปลี่ยนเปนแผนยา ceftazidime (CAZ), cefotaxime (CTX), cefotaxime+clavulanat(CTX/cla) และ

ceftazidime+clavulanat (CAZ/cla) ซึ่งวางใหระยะหางระหวางขอบ แผนยา 30 มิลลิเมตร บมท่ีอุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง และอานผลโดยดูผลตางของ inhibition zone ท่ีเกิดจากแผนยาท่ีมี 

clavulanic acid ลบดวย inhibition zone ท่ีเกิดจากแผนยาชนิดเดียวกันท่ีไมมี clavulanic acid ถาตางกัน ≥ 5 

มิลลิเมตรใหแปลผลวาเปนเช้ือท่ีสรางเอนไซม ESBL [5] 
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การตรวจหาลักษณะทางโมเลกุลของเชื้อ E. coli ด้ือยาปฏิชีวนะโดยวิธี PCR  

เปนการตรวจหาลักษณะทางโมเลกุลของเช้ือ E. coli ดื้อยาปฏิชีวนะ ซึ่งประกอบไปดวยการตรวจหาเช้ือ   

E. coli สายพันธุ O157, Integrons class I และ Virulence genes โดยใชคูไพรเมอรท่ีจําเพาะตอยีนท่ีตองการ

ตรวจหา ไดแก ยีน wzx, eaeA, sxt1, ehly และ  intI 1 โดยเตรียม  DNA จากโคโลนีเดี่ยวบนอาหารเลี้ยงเช้ือแข็ง 

MHA จากน้ันเพ่ิมขยายสารพันธุกรรมในหลอดทดลองดวยเครื่อง PCR MycyclerTM รุน PCR Applied 

Biosystems GeneAmp PCR system 9700, AB Applied Biosystems Verity 96 well Thermal Cycler และ 

PCR MycyclerTM ในสภาวะท่ีเหมาะสม จากน้ันตรวจ PCR product โดยวิธีเจลอิเล็กโตรโฟเรซิส นําแผนเจลไป

ยอมดวยสารละลาย ethidium bromide และตรวจดูแถบ DNA ดวยเครื่อง Gel Documentation [4] 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การตรวจหาเชื้อ Escherichia coli 

การขีดสารแขวนลอยตัวอยางเน้ือไก 22 ตัวอยาง และเน้ือวัว  13 ตัวอยาง รวมเปน 35 ตัวอยาง ลงในจาน

อาหารเลี้ยงเช้ือแข็งคัดเลือกเฉพาะ Sorbital MacConkey Agar (SMAC) ในการศึกษาครั้งน้ี สามารถสุมเลือก

โคโลนีท่ีมี 2 ลักษณะ คือ 1) กลม ขอบเรียบ ใส และ 2) กลม ขอบเรียบ สีชมพู ไดจากเน้ือไกและเน้ือวัวตัวอยางละ 

160 ไอโซเลต และ 85 ไอโซเลต คิดเปนรอยละ 65.30 (160/245) และ 34.70 (85/245) ตามลําดับ ซึ่งไอโซเลตท่ี

สุมเลือกออกมาใหผลการทดสอบในอาหารเลี้ยงเช้ือสําหรับการทดสอบทางชีวเคมี ชนิด Triple Sugar Iron (TSI) 

หลายรูปแบบ กลาวคือ อาหารเปลี่ยนเปนสีเหลืองท้ังหลอด (A/A) อาหารเปลี่ยนเปนสีเหลืองท้ังหลอดและมี

ฟองอากาศ (A/AG) อาหารเปลี่ยนเปนสีเหลืองท้ังหลอดและมีสีดํา (A/A H2S) อาหารเปลี่ยนเปนสีแดงบริเวณสวน

ลาดเอียงและกนหลอดเปนสีเหลือง (K/A) อาหารเปลี่ยนเปนสีแดงบริเวณสวนลาดเอียงและกนหลอดเปนสีเหลือง

และมีฟองอากาศ (K/AG) อาหารเปลี่ยนเปนสีแดงบริเวณสวนลาดเอียงและกนหลอดเปนสีเหลือง และมีสีดํา (K/A 

H2S) อาหารเปลี่ยนเปนสีแดงบริเวณสวนลาดเอียงและกนหลอดเปนสีเหลือง มีฟองอากาศและมีสีดํา (K/AG H2S) 

อาหารเปลี่ยนเปนสีแดงบริเวณสวนลาดเอียงและกนหลอดไมเปลี่ยนสี (K/N) ซึ่งลักษณะ A/AG, A/A, K/AG, K/A, 

K/A H2S และ K/AG H2S  คาดวาเปนเช้ือ E. coli จึงนําไปทดสอบแบบแผนความไวของเช้ือ E. coli ดื้อตอยาตาน

จุลชีพ  สวนลักษณะ K/N, A/AH2S และ K/AG ไมใชเช้ือ E. coli  จํานวน 114 และ 131 คิดเปนรอยละ 46.53 

และ 53.47 ตามลําดับ ซึ่งเช้ือ E. coli เปนหน่ึงในแบคทีเรียกอโรคท่ีเจริญไดดีในเน้ือสัตว ไดแก Salmonella, 

Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes, 

Clostridium botulinum และ Yersinia enterocolitica เปนตน แบคทีเรียเหลาน้ีลวนแลวแตเปนสาเหตุของการ

แพรระบาดของโรคท่ีมีอาหารเปนสื่อ (Food Borne Pathogens) ท้ังสิ้น [1,2,9,10] 

การทดสอบแบบแผนความไวของเชื้อ E. coli ด้ือตอยาตานจุลชพี  

การทดสอบความไวของเช้ือ E. coli  จํานวน 114 ไอโซเลต (ยืนยันในเบ้ืองตนดวยการทดสอบ TSI) ตอยา

ตานจุลชีพ ดวยแผนยา Tetracycline (TE), Gentamycin (CN), Ampicillin (AMP), Streptomycin (S), 

Sulphamethoxazole (SXT), Cephalothin (KF) และ Chloramphenicol (C) โดยวิธี Disk diffusion พบวาเช้ือ 

E. coli ท่ีสุมเลือกมาทดสอบมีสัดสวนการดื้อตอไวของยาตานจุลชีพท่ีใชทดสอบเทากับ 103 : 11 ซึ่งคิดไดเปนรอย

ละ 90.35 และ 9.65 ตามลําดับ ซึ่งดื้อตอยาตานจุลชีพ  AMP> TE> KF> SXT> S> C> CN คิดเปนรอยละ 93.20 

(96/103), 55.34 (57/103), 43.69 (45/103), 17.47 (18/103), 10.68 (10/103), 5.83 (6/103) และ 3.88 

(4/103) ตามลําดับ เมื่อทดสอบการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวของกับการดื้อยาพบวาเช้ือ E. coli ท่ีดื้อตอยา 

Ampicillin และ ยา Tetracycline มีการแสดงออกของยีน int1  สอดคลองกับการศึกษาของ Chaiyapornchai 

และคณะ (2012) [7] ท่ีมีแบบแผนความไวเชนเดียวกับท่ีพบในการตรวจสอบครั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากมีการใชยาในปศุ

สัตวอยางผิดวิธี กลาวคือ ใหยาไมครบขนาด (dose) ใหยาหลายชนิดพรอมกัน รวมถึงการใหขนาดยาท่ีสูงเกินกวา
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ระดับท่ีกําหนดทําใหเกิดการดื้อยาอยางถาวรและยาจะปรากฏในรูปสารตกคางในเน้ือสัตวดวย นอกจากน้ีเช้ือ E. 

coli มีแบบแผนความไวตอยาตานจุลชีพท้ังแบบเดี่ยวและหลายชนิดรวมกัน (Multidrug  resistance)  คิดเปนรอย

ละ 25.24 และ 74.75 ตามลําดับ  และยังพบเช้ือ E. coli  ดื้อยาเซฟาโลสปอรินรุนท่ี 3 คิดเปนรอยละ 10.52 

(12/103) โดยสามารถยืนยันไดวาเปนกลุม ESBL คิดเปนรอยละ 4.39 (5/103)  เมื่อทดสอบดวยวิธี Double disk 

diffusion และ Combination disk diffusion 

การตรวจลักษณะทางโมเลกุลของเชื้อ E. coli ด้ือตอยาตานจุลชพี โดยวิธี PCR 

การตรวจหา strain O157, Virulence genes  (sxt1,  eaeA และ ehly) และ Integrons class I (int1) 

โดยวิธี PCR ดวยคูไพรเมอรท่ีจําเพาะกับยีนน้ัน  พบวามีไอโซเลตท่ีตรวจพบ int1 ใหแถบขนาด 471, 371 คูเบส 

(bp) และ eaeA ใหแถบขนาด 629 bp รอยละ 7.76 (8/103) และ  0.97 (1/103) ตามลําดับ การท่ียีน int1 (ยีนท่ี

บงบอกวามีการดื้อยา) มีขนาดของ PCR product ท่ีแตกตางกัน เกิดเน่ืองจากชนิดของ gene cassettes ท่ีพบบน 

int1 มีความแตกตางกันในแตละสายพันธุ ซึ่งช้ีใหเห็นถึงความหลากหลายของจํานวน int1 และพบวาตรวจไมพบ 

strain O157 ซึ่งอาจเกิดจากการออกแบบคูไพรเมอรไมจําเพาะกับดีเอ็นเอแมแบบท่ีมีอยู จึงไมเกิดการเพ่ิมขยาย

ช้ินสวนของดีเอ็นเอในข้ันตอนของการทํา PCR จากการศึกษาท่ีผานมา [4]  เช้ือ E. coli ท่ีเปนเช้ือประจําถ่ินใน

ระบบทางเดินอาหารและเปนสาเหตุหลักของโรคในระบบทางเดินอาหาร ไดแกชนิด ETEC, EPEC, EIEC, EAEC, 

EHEC และ DAEC โดยเฉพาะ EHEC สายพันธุ O26, O91, O103, O145, O104 และ O113  กอใหเกิดโรคเม็ด

เลือดแดงแตกและไตวาย (HUS) ซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยการกอโรคท้ังท่ีเปนยีนสรางสารพิษ (stx1, stx2) ยีนท่ีทําใหเม็ด

เลือดแดงแตก (ehly) และยีนทําใหเกิดการเกาะติดพ้ืนผิว (eaeA) เปนตน [4] 

จากผลการศึกษาในครั้งน้ีไดขอมูลเก่ียวกับการปนเปอนเช้ือ E. coli ดื้อยาตานจุลชีพท้ังในเน้ือไก และวัว ซึ่ง

ขอมูลน้ีเปนประโยชนสําหรับงานทางดานปศุสัตวในการเลือกใชยารักษาสัตวอยางถูกวิธี ไมใหเกิดการตกคางใน

เน้ือสัตว เพ่ือความปลอดภัยตอผูบริโภค รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของกับทางดานสาธารณสุขสามารถนําขอมูลท่ีได

จากการศึกษาไปใชในการเฝาระวังและปองกันการระบาดของเช้ือท่ีมีอาหารเปนสื่อในข้ันตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคตเก่ียวกับหนวยพันธุกรรมของแบคทีเรียท่ีสามารถถายทอดยีนดื้อยา

ไปยังแบคทีเรียชนิดอ่ืน เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเช้ือดื้อยาในอนาคต 

สรุปผลการวิจัย 

การตรวจหาเช้ือ E. coli ดื้อยาตานจุลชีพปนเปอนในเน้ือสัตวท่ีวางจําหนายในตลาดสด อําเภอทาศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 พบวาเน้ือสัตวท่ีถูกสุมมาเพ่ือตรวจหา

เช้ือ E. coli  ไดแก เน้ือไกและเน้ือวัว ตัวอยางละ 22 และ 13 ตามลําดับ ถูกตรวจพบการปนเปอนเช้ือ E. coli  คิด

เปนรอยละ 100 และแสดงแบบแผนความไวของเช้ือตอยาตานจุลชีพ AMP> TE> KF>SXT>S>C>CN และพบวา

เช้ือ E. coli  มีแผนความไวตอยาตานจุลชีพท้ังแบบเดี่ยวและหลายชนิดรวมกัน (Multidrug resistance)  คิดเปน

รอยละ 25.24 และ 74.75 ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบเช้ือ E. coli  ดื้อยาเซฟาโลสปอรินรุนท่ี 3 คิดเปนรอยละ 

10.52 (12/103) โดยสามารถยืนยันไดวาเปนกลุม ESBL ได 4.39 (5/103) เมื่อทดสอบดวยวิธี Double disk 

diffusion และ Combination disk diffusion และการตรวจลักษณะทางโมเลกุลของเช้ือ E. coli ดื้อตอยาตานจุล

ชีพ ไดแก strain O157, Virulence genes  (sxt1, eaeA และ ehly) และ Integrons class I โดยวิธี PCR พบวา

มีไอโซเลตท่ีตรวจพบ Integrons class l และ eaeA รอยละ 7.76 (8/103) และ0.97 (1/103) ตามลําดับ ดังน้ัน

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในครั้งน้ีนาจะเปนประโยชนในการวางแผนเฝาระวังการแพรระบาดของเช้ือ E. coli ดื้อยา

ปฏิชีวนะท่ีปนเปอนในเน้ือสัตวและการเลือกใชยาปฏิชีวนะในงานปศุสัตวไดอยางถูกตอง 
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5. ขอเสนอแนะ 

1 เน่ืองจากพบมีการปนเปอนของเช้ือดื้อยาในเน้ือสัตวท้ังเน้ือไก และวัว จึงควรจะมีการสอบถามขอมูลของ

เสนทางท่ีมาของเน้ือสัตวท่ีนํามาวางจําหนายมาจากแหลงใด 

2. สงเสริมใหผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตวเขาสูระบบมาตรฐานฟารม มีการสรางสถานภาพฟารมปลอดโรค 

รวมถึงการขนสงสัตวจากฟารมสูโรงฆาสัตว และจากโรงฆาสัตวสูสถานท่ีจําหนายเน้ือสัตว ตองมีมาตรการปองกัน

การปนเปอนท่ีชัดเจน เชน วัสดุปูรองพ้ืนยานพาหนะ กรงบรรจุสัตว ตูแชเน้ือสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตว ตองลางทํา

ความสะอาดพรอมท้ังฆาเช้ือโรคทุกครั้ง และตองมีเจาหนาท่ีตรวจโรคสัตวกอนเขาโรงฆาสัตว การขนสงซากสัตวจาก

โรงฆาสัตวไปยังสถานท่ีจําหนายควรมีการปองกันการปนเปอน 

3. การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังกับผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว 

พ.ศ.2535 หรือตรวจสอบการเคลื่อนยายสัตวกอนเขาโรงฆาสัตวตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก

เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 

4. การสรางเครือขายเช่ือมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีชวยปองกันและลดการ

ปนเปอนของเช้ือโรคไดเปนอยางดี อาจทาโดยกําหนดเปนขอบัญญัติบังคับใชในทองถ่ินน้ันๆใหตองมีโรงฆาสัตวท่ี

ถูกตองตามกฎหมายและถูกสุขลักษณะ มีการผลิตสัตวในฟารมท่ีตองผานการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมหรือการ

สรางฟารมปลอดโรคเพ่ือปองกันโรคระบาดสัตว อน่ึงการใหความรูท้ังผูประกอบการและผูบริโภคโดยผานสื่อตางๆ 

จะเปนอีกวิธีท่ีเสริมสรางความเขาใจตอโครงการอาหารปลอดภัยไดเปนอยางดี  

6. กิตติกรรมประกาศ  

 งานวิจัยน้ีไดรับเงินสนับสนุนบางสวนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณรวมกับสํานักงาน
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ประวัติผูวิจัย 

 

1. ประวัติสวนตัว  

 

ชื่อ-นามสกุล นายมณฑล เลิศคณาวนิชกุล 

ตําแหนงปจจุบัน รองศาสตราจารย 

วัน เดือน ป เกิด 17 พฤษภาคม 2514 

ท่ีอยูปจจุบัน อาคารวิชาการ 2 สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 

 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.

นครศรีธรรมราช 80160 

เบอรโทรศัพท 075672180 

เบอรโทรสาร 075672106 

เบอรโทรศัพทมือถือ 0835013388 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ป พ.ศ.ท่ีจบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันท่ีจบ 

2536 วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยับูรพา 

2539 วท.ม. เภสัชศาสตร-จุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล 

2544 วท.ด. เภสัชศาสตรชีวภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

3. ประวัติการทํางาน 

ชวงป พ.ศ. ตําแหนง หนวยงาน 

2544-2546 อาจารย มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

2546-2552 ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

2552-ปจจุบัน รองศาสตราจารย มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

 

4.  ผลงานดานการวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว 

โครงการ “การเฝาระวังและควบคมุโรคในพ้ืนท่ีประสบภัยนํ้าทวมของ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช”    

โครงการ “คุณสมบัติทางดานจลุชีววิทยา ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ความเปนพิษตอเซลลของผลิตภัณฑสนิคาชุมชน 

อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคตดิโพรไบโอติกสจากผัก ผลไม และอาหารเสริมท่ีชวยในการลดระดับโคเลสเตอรอล 

งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ 

การคัดแยกเช้ือสเตรปโตมัยสีทจากแหลงธรรมชาติท่ีผลิตสารออกฤทธ์ิชีวภาพตานแบคทีเรียดื้อยา 

 


