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……………………………………………………………………… 
ผลการเพาะแยกเชื้อจุลชีพก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และการทดสอบความไวต่อยา

ต้านจุลชีพในผู้ป่วยมะเร็งท่ีเข้ามารับการรักษาใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ระหว่างเดือนตุลาคม 
ในปี พ.ศ. 2553 พบเชื้อแบคทีเรียท่ีแยกได้จากสิ่งส่งตรวจท้ังสิ้น 1,292 isolates ได้แก่ 
แบคทีเรียแกรมลบกลุ่ม Enterbactericeae โดยส่วนใหญ่ที่พบ คือ Escherichia coli และ 
Klebseilla pneumoniae คิดเป็นร้อยละ  18.34 (n = 237) และ 8.44 (n = 109) ตามล าดับ 
แบคทีเรียแกรมลบกลุ่ม Non-fermented bacteria (NFB) พบ Pseudomonas aeruginosa และ 
Acinetobacter baumannii คิดเป็นร้อยละ  7.28 (n = 94) และ  5.11 (n = 66) ตามล าดับ 
แบคทีเรียแกรมบวกพบ Staphylococcus aureus และ Enterococcus spp. ร้อยละ 16.10 (n = 
208)  และ 3.64 (n = 47) ตามล าดับ ส าหรับยีสต์แยกได้ทั้งหมด 182 isolates  ชนิดที่พบคือ  
Candida albicans,  C. tropicalis, C. parakrusei และ C. krusei คิดเป็นร้อยละ  43.96, 29.12, 
16.48 และ 4.4  (n = 80, 53, 30 และ 8 ) ตามล าดับ ต าแหน่งของการติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจพบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.71  (n = 107) โดยพบในผู้ป่วยมะเร็งของแผนกหอ
อภิบาลผู้ป่วยใน (Non-ICU; IPD)  คิดเป็นร้อยละ  55.23 (n = 95) เชื้อแบคทีเรียแกรมบวก  S. 
aureus ที่ดื้อต่อยา methicillin (Methicillin resistant S. aureus, MRSA)  ร้อยละ 39.9 (n = 
83) อัตราการดื้อต่อยาต้านจุลชีพชนิด  Extended-Spectrum beta-lactamase (ESBLs) พบมาก
ที่สุดใน Escherichia coli ร้อยละ 69.1 (n = 96) การดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายขนาน (Multi-drug 
resistance, MDR   )พบสูงสุดใน A. baumannii ร้อยละ 48.86 (n = 43) ซึ่งเชื้อกลุ่ม MRSA, 
ESBLs และ MDR พบว่ามีจ านวนสูงขึ้นกว่าปีก่อน แต่อัตราการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อทุก
กลุ่มมีแนวโน้มลดลง (ยกเว้น A. baumannii และ S. maltophila) จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
การติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็งมีแนวโน้มสูงขึ้น และมีเชื้อที่มีคุณสมบัติการดื้อยา
เพิ่มขึ้นด้วย แต่อัตราการดื้อยากลับมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพที่
เหมาะสมของแพทย์ผู้ให้การรักษา 
 
ค ำส ำคัญ : โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, แนวโน้มการดื้อต่อยาต้านจุลชีพ  ,ผู้ป่วยมะเร็ง  
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Abstract 
 
Research Title                       :  The isolation of nosocomial pathogens from 

cancer patients 
Author                                     :  Dr. Yuttana Sudjaroen 
Year                                        :   2011 

……………………………………………………………………. 
Isolation, characterization and antimicrobial resistance of bacteria and yeasts, 

were causative agents for hospital acquired infections in cancer patients. This 
investigation was conducted in specimens from cancer patients, who were admitted in 
National Cancer Institute, Thailand during 2010. The isolated bacteria were 1,292 
isolates contained, gram-negative bacteria (Enterobacteriaceae) mainly Escherichia coli 
(18.34%, n = 237) and Klebsilla pneumoniae (8.44%, n = 109); non-fermented gram 
negative bacteria (NFB) mainly Pseudomonas aeruginosa (7.28%, n = 94) and 
Acinetobactor baumanii (5.11%, n = 66); gram positive bacteria mainly Staphylococcus 
aureus (16.1%, n = 208) and Enterococcus spp. (3.64%, n = 47). Most of 182 isolated 
yeasts were included Candida albicans (43.96%, n =80), C. tropicalis (29.12%, n =53), 
C. parakrusei (16.48%, n = 30) and C. krusei (4.4%, n = 8), respectively. The main 
sources of infection was Non-ICU (IPD) (55.23%, n = 95), and respiratory system was 
the main sites of infection (50.71%, n = 107). Methicillin resistance S. aureus (MRSA) 
was 39.9% (n = 83). E. coli was the most extend spectrum beta-lactamase (ESBLs) 
producing bacteria (69.1%, n = 96). Multi-drug resistance (MDR), were mainly 
Acinetobactor baumanii (48.86%, n = 43). The numbers of drug-resistance bacteria 
including, MRSA, ESBLs and MDR were increased when comparing previous study. 
Therefore, rate of drug resistance was decreased (excepted A. baumannii and S. 
maltophila). This finding showed the number of hospital acquired infections in cancer 
patients, which were trend to be higher than previous study with increment of drug 
resistance bacteria. In contrast, drug resistance rates were lower, because proper 
antimicrobial usage of medical doctor. 
 
Keyword: Nosocomial infection (NI), Hospital-acquired infection, Cancer patient, Drug 
Susceptibility, Drug resistance 
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ค าน า 

 
ปัจจุบันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจัดเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ เนื่องจากมี

แนวโน้มสูงขึ้นทุกๆปี ซึ่งมีสาเหตุ มาจากวิทยาการความก้าวหน้าทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
ท าให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับผู้ป่วยเป็นจ านวนมาก อันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่ผู้ป่วยมีโอกาส
ได้รับเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนมาจากเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกจากน้ีอัตราผู้ป่วยที่มี
ภูมิต้านทานต่ าเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ได้รับการปลูก
ถ่ายอวัยวะ ผู้ฯลฯ และการด้ือยาต้านจุลชีพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการใช้ยาต้านจุลชีพเกินขนาด 
หรือใช้อย่างพร่ าเพรื่อ ซึ่งทั้งสองปัจจัยดังกล่าวข้างต้น เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้อัตราการติดเชื้อนั้น
เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงข้อมูลการระบาดของเชื้อก่อโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็ง อัตราการด้ือยาของเชื้อที่ระบาด และปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง อันเป็น
แนวทางที่น าไปสู่การเฝ้าระวังการติดเชื้อดังกล่าว รวมถึงการให้ข้อมูลส ารับการใช้ยาต้านจุลชีพที
ถูกต้องในผู้ป่วยมะเร็ง และสามารถศึกษาในเชิงลึกด้านการระบาดดังกล่าวในเชิงอณูชีววิทยา
ต่อไป 

 
 
         

(ดร. ยุทธนา สุดเจริญ) 
     18 เม.ย. 2554 
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บทที ่1 

บทน า (Introduction) 
 

การติดเชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial infections) เป็นปัญหาของการเจ็บป่วย และการตาย
ของผู้ป่วยที่ต้องรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสติดเชื้อใน
โรงพยาบาลมากกว่าปกติ เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ ภูมิคุ้มกันต่่า (compromised immune 
system), การผ่าตัด, การใช้เคมีบ่าบัด (chemotherapy) และการฉายรังสี ( radiotherapy) เป็นต้น 
นอกจากนี้อุปกรณ์ด้านการแพทย์, กระบวนการรักษา และเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่าหรับรักษาผู้ป่วย
มะเร็งน้ันท่าให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่ปกติแล้วไม่ก่อโรค (non-pathogenic หรือ opportunistic) 
ในผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้นการทราบถึงชนิดและรูปแบบความไวหรือดื้อต่อยาของเชื้อที่ก่อโรคในผู้ป่วยมะเร็ง 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการระบาดของเชื้อนั้นๆ ได้ และยังสามารถใช้เป็น
แนวทางในการใช้ยาปฏิชีวนะกับผู้ป่วยมะเร็งของแพทย์  เพื่อรักษาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องอีกเช่นกัน 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) จ าแนกชนิดสายพันธุ์ของเชื้อจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยมะเร็ง และทดสอบความไวต่อยา
ปฏิชีวนะ (คลอบคลุมทุกกลุ่ม) 

2) วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็ง 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
การวิจัยน้ีเป็นการแยกเชื้อที่เกิดจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย

มะเร็งชนิดต่างๆ เช่น เลือด, เสมหะ, ปัสสาวะ, น้่าไขสันหลัง, Throat swab, ฯลฯ และทดสอบ
ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแต่ละชนิดเหล่านั้น เมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว น่าเชื้อจุลชีพ
ที่พบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็งมาท่าการทดสอบหาค่าความเข้มข้นน้อยท่ีสุดในการยับยั้ง (minimal 
inhibitory concentration: MIC) และสามารถฆ่าเชื้อจุลชีพได้ 
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2 

 

 

 

ทฤษฎีสมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิด (Conception Framework) ของโครงการวิจัย 
 

ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสติดเชื้อในโรงพยาบาลมากกว่าปกติ เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ 
ภูมิคุ้มกันต่่า (compromised immune system), การผ่าตัด, การใช้เคมีบ่าบัด (chemotherapy) และ
การฉายรังสี ( radiotherapy) เป็นต้น นอกจากนี้อุปกรณ์ด้านการแพทย์, กระบวนการรักษา และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ส่าหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งน้ันท่าให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่ปกติแล้วไม่ก่อโรค 
(non-pathogenic หรือ opportunistic) ในผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้
บ่อย ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยน้ีสามารถน่าไปใช้ประเมินการติดเชื้อจุลชีพที่ดื้อต่อยาต้านจุล
ชีพในผู้ป่วยมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น สถานท่ีของผู้ป่วยพ่านักในรพ., ระบบท่ีเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ, กลุ่มหรือชนิดของเชื้อจุลชีพที่พบได้บ่อย และอัตราของการดื้อยาต้านจุลชีพ เป็น
ต้น รวมถึงการเฝ้าระวังการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพของ
แพทย์อย่างเหมาะสมได้อีกด้วย (ดังรูปที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของแสดงความสัมพันธ์ของการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
ความไว หรือความดื้อต่อยาปฏิชีวนะ (ยาต้านจุลชีพ) ของเชื้อก่อโรคในโรงพยาบาล และ 
แนวทางป้องกัน เฝ้าระวัง และรักษา 
 

ผู้ป่วยมะเร็ง ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 

การผ่าตัด, การให้ยาเคมีบ าบัด,รังสีรักษา, 
อุปกรณ์ทางด้านการแพทย,์ ฯลฯ 

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ชนิดของเชื้อก่อโรค 
ความไว หรือความดื้อต่อยาปฏิชีวนะ 

แนวทางการป้องกัน เฝ้าระวัง  
และรักษา 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงกลุ่มของเชื้อก่อโรคที่ท าให้เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งชนิดต่างๆ  

และรูปแบบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อที่พบแต่ละชนิด 
2. วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ 
 
สถานที่ท าโครงงานวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
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บทที่ 2 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review of Literatures) 

 
2.1 โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Nosocomial infection) 

(อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาส าคัญของทุกโรงพยาบาลทั่วโลก มีอัตราการติด

เชื้อในประเทศไทยร้อยละ 7.8 อัตราการเสียชีวิตร้อยละ 5.9 ผู้ป่วยต้องนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนานขึ้น 5 วัน ท าให้มีการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
มีผลกระทบอื่นๆ ที่ไม่สามารถประเมินได้ คือ ความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยท่ีเพิ่มขึ้นจาก
เดิม ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้ป่วยขาดงานรวมท้ังค่าใช้จ่ายของญาติในการดูแล
ผู้ป่วย และประสิทธิภาพการรักษาด้อยลง เนื่องจากมีการติดเชื้อแทรกซ้อน เมื่อพิจารณาถึง
แนวโน้มของอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลจะพบว่า ถ้ามีการควบคุมโรคที่ดีจะลดอัตราการิติด
เชื้อลงได้  
 
2.2 ค าจ ากัดความของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Definition of nosocomial infection) 
(อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 

 โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล หมายถึง โรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากการได้รับเชื้อขณะผู้ป่วย
ได้รับการตรวจ และ/หรือการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมท้ังการติดเชื้อของบุคลากรทาง
การแพทย์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน หรือในต าราบางเล่มให้ค าจ ากัดความของโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลว่า เป็นการติดเชื้อใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนานเกินกว่า 48 ชั่วโมง 
 
2.3 สาเหตุของการเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Cause of nosocomial infection) 
(อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548)  

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมีปัจจัยก่อให้เกิดโรคเหมือนกับโรคติดเชื้ออื่นท่ัวๆไป ได้แก่ 
 

2.3.1 เชื้อก่อโรค (Pathogen) 
เชื้อก่อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อประจ าถิ่น 

หรือเชื้อที่พบในร่างกายของผู้ป่วยนั้นเอง (colonization) มีส่วนน้อยท่ีมาจากผู้ป่วยคนอื่น หรือ
จากบุคลากรทางการแพทย์ หรือจากสิ่งแวดล้อม ส่วนชนิดของจุลชีพจะพบว่าเกิดจากเชื้อ
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แบคทีเรียเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อรา และปรสิต เชื้อแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุ
ของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ เชื้อแกรมลบรูปแท่ง เช่น เชื้อ 
Enterobacteriaceae และเชื้อแกรมลบรูปแท่งท่ีไม่หมักย่อยน้ าตาล (Non fermented Gram 
negative bacteria, NFB) เช่น Pseudomonas aeruginosa รวมท้ังเชื้อแกรมบวกรูปกลม ได้แก่ 
Staphylococcus aureus, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ 
enterococci (ตารางที่ 2.1) ซึ่งเชื้อเหล่านี้มักเป็นเชื้อที่ดื้อต่อสารต้านจุลชีพในระดับสูง เนื่องจาก
เป็นเชื้อที่เคยสัมผัสกับสารต้านจุลชีพมาก่อน ในประเทศไทยมีการใช้สารต้านจุลชีพเป็นจ านวน
มาก และบางครั้งมีการใช้อย่างพร่ าเพรื่อท าให้อัตราการดื้อยาของเชื้ออยู่ในระดับสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศที่มีการควบคุมการใช้สารต้านจุลชีพอย่างเข้มงวด ดังนั้น การรักษาโรค
ติดเชื้อในโรงพยาบาลจึงรักษาได้ยากกว่าโรคติดเชื้อจากชุมชน (community acquired 
infection) และจ าเป็นต้องใช้สารต้านจุลชีพที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมีราคาแพง และก่อให้เกิด
อาการข้างเคียงสูง 

 
ตารงที่ 2.1 เชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่พบบ่อยว่าเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลใน
ประเทศไทย (สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, 2544) 
 

เชื้อก่อโรค อุบัติการณ์ (ร้อยละ) 
Pseudomonas aeruginosa 
Escherichia coli 
Proteus spp. 
Enterobacter spp. 
Staphylococcus auerus 
Klebsiella spp. 
Enterococci 

22-31 
11-18 
6-13 
6-9 
5-17 
5-14 
2-8 

 
2.3.2 ผู้ที่ติดเชื้อ (Host) 
ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่อาจเป็นบุคลากรทางกร

แพทย์ก็ได้ ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการติดเชื้อ คือ สภาวะภูมต้านทานโรคของผู้ติดเชื้อ โดยพบว่า
ผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ า ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่ได้รับการรักษาโดยใช้ยารักษามะเร็ง ยากด
ภูมิคุ้มกัน หรือสเตียรอยด์ ผู้ที่ได้รับการผ่าตัด ผู้ที่มีแผลน้ าร้อนลวกไฟไหม้ ผู้ป่วยที่ได้รับการ
สอดใส่เครื่องมือทางการแพทย์เข้าร่างกาย เพื่อการวินิจฉัย หรือการรักษาโรค เช่น การใส่สาย
สวนปัสสาวะ (urethal catheterization) การให้สารน้ าเข้าหลอดเลือดด า (intravenous fluid) 
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การใช้เครื่องช่วยหายใจ การฉีดยา การเจาะเลือด เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มักเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลใหญ่ๆ เช่น โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ ท าให้อัตราการติด
เชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าวสูงตามไปด้วย 

2.3.3 สิ่งแวดล้อม (Environment) 
สิ่งแวดล้อมผู้ป่วยจะครอบคลุมถึงอาคาร สถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ 

บุคลากรทางการแพทย์ ญาติผู้ป่วยท่ีมาเยี่ยมรวมท้ังสุขอนามัยของโรงพยาบาล ได้แก่ น้ าดื่ม 
น้ าใช้ ระบบการะบายน้ า การก าจัดของเสีย ความสะอาดของอาคาร สถานท่ี ถ้าสิ่งแวดล้อมที่
สกปรกย่อมจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนมาก ท าให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น 
 
2.4 กลไกการแพร่เชื้อ (อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 

การแพร่เชื้อโรคจากแหล่งแพร่เชื้อเข้าสู่ผู้ป่วยเกิดขึ้นได้จากกลไกต่อไปนี้ 
2.4.1 การสัมผัส (Contact)  
เป็นกลไกการแพร่เชื้อที่ส าคัญที่สุด และพบได้บ่อยที่สุด การสัมผัสโดยตรงจากการสัมผัสจับ

ต้องผู้ป่วยโดยบุคลากรทางการแพทย์ ท าให้เกิดการติดเชื้อ S. aureus, Streptococcus 
pyogenes หรือสัมผัสทางอ้อม เช่น จากการใช้เครื่องมือเครื่องใช้อาจท าให้เกิดการติดเชื้อ E. 
coli จาการใช้สายสวนปัสสาวะ วิธีการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสท าได้โดยการล้างมือให้
สะอาดอย่างถูกต้อง ส่วนเครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีเช่นเดียวกัน และต้อง
ไม่ให้มีการใช้ปะปนกัน 

2.4.2 การแพร่ทางอากาศ (Air-borne) 
เชื้อที่มีการแพร่ทางอากาศ ส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ เช่น เชื้อ 

Mycobacterium tuberculosis ก่อวัณโรค เชื้อ Legionella pneumophila และ เชื้อ Repiratory 
syncytial virus (RSV) ก่อโรคปอดบวม เชื้อ Influenza virus ก่อโรคไข้หวัดใหญ่  วิธีการป้องกัน
การติดเชื้อจากการแพร่ทางอากาศท าได้โดยการปรับปรุงหอผู้ป่วยให้มีอากาศถ่ายเทท่ีดี ถ้ามี
เครื่องปรับอากาศควรมีระบบกรอง หรือ ฟอกอากาศ (filter) และมีการล้างท าความสะอาดเป็น
ประจ า 

2.4.3 การแพร่ผ่านพาหะ (Vector-borne) 
เช่น อาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. เลือดจากผู้บริจาคที่จะให้แก่ผู้ป่วยมีการ

ปนเปื้อนเชื้อ Hepatitis B virus (HBV) หรือ Human immunodeficiency virus (HIV) 
 

2.5 ต าแหน่งของการติดเชื้อ (อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 
ต าแหน่งของการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบบ่อยท่ีสุด ได้แก่ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบ

ทางเดินหายใจ (ตารางที่ 2.2) นอกจากนี้ยังพบในระบบอื่นๆ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
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2.5.1 การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract infection) 
พบทั้งที่มีอาการ และไม่มีอาการ โดยผู้ป่วยจะมีไข้ หนาวสั่น เจ็บ แสบขัด ขณะถ่าย

ปัสสาวะ ถ่ายปัสสาวะบ่อย บางครั้งผู้ป่วยไม่มีอาการทางคลินิก แต่ผลการเพาะเชื้อในปัสสาวะ
จะพบเชื้อแบคทีเรียมากกว่า 105 CFU/ml 

2.5.2   การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบน และส่วนล่าง (Upper and 
lower respiratory tract infection)  

โรคที่พบบ่อยในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และส่วนล่าง 
ได้แก่ ปอดบวม ฝีในปอด และเยื่อหุ้มปอดอักเสบ 

2.5.3 การติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด (Surgical wound infection) 
การวินิจฉัยการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด จะอาศัยอาการทางคลินิกเป็นส าคัญ เช่น มีอาการ

ปวด บวม แดง ร้อนที่บริเวณรอบๆ แผลผ่าตัด อาจมีหนองไหลออกมา ถ้าส่งหนองไปตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโดยการย้อมแกรม และเพาะเชื้อ จะช่วยวินิจฉัยเชื้อก่อโรคได้ 

2.5.4 การติดเชื้อที่ผิวหนัง และเน้ือเยื่อใต้ผิวหนัง (Skin and soft tissue infection) 
พบการติดเชื้อเป็นตุ่ม หนอง ฝี เซลล์และเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ (cellulitis) ซึ่งมีสาเหตุจาก

การกดทับ รวมทั้งการติดเชื้อที่บริเวณแผลน้ าร้อนลวกไฟไหม้ 
2.5.5 การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal tract infection) 
ผู้ป่วยจะมีอาการอุจจาระเป็น มูก เลือด และอาเจียน 
2.5.6 การติดเชื้อในกระแสเลือดชนิด primary infection 
ผู้ป่วยจะมีไข้ อาจจะรุนแรงถึงขั้นช็อก การเพาะเชื้อจากเลือดให้ผลบวก และไม่พบการติด

เชื้อที่อวัยวะใดๆของร่างกาย กรณีที่มีการติดเชื้อของอวัยวะอื่นแล้วเชื้อรุกรานสู่กระแสเลือด 
เรียกว่า secondary infection ถือว่าการติดเชื้อที่อวัยวะนั้น ไม่ใช่การติดเชื้อในกระแสเลือด
โดยตรง 

2.5.7 การติดเชื้อในระบบหัวใจ และหลอดเลือด (Cardiovascular system infection) 
ได้แก่ ลิ้นหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 
2.5.8 การติดเชื้อที่กระดูก และข้อ (Bone and joint infections) 
ผู้ป่วยจะมีอาการอักเสบบริเวณกระดูกที่มีการติดเชื้อ หรือมีการอักเสบที่ข้อ ข้อบวม 
2.5.9 การติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system infection) 
ได้แก่ ฝีในสมอง (brain abscess) สมองอักเสบ (encephalitis) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 

(meningitis) 
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2.5.10 การติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ (Genital tract infection) 
ได้แก่ การติดเชื้อที่เยื่อบุมดลูก (endometritis) การอักเสบที่บาดแผลฝีเย็บในการท าคลอด 

ช่องคลอดอักเสบ ต่อมลูกหมากอักเสบ 
2.5.11 การติดเชื้อที่บริเวณอื่นๆ (Other infections) 
เป็นการติดเชื้อที่มีอุบัติการณ์ต่ า เช่น การติดเชื้อที่ตา หู จมูก 
 

ตารางที่ 2.2 ต าแหน่งของการติดเชื้อที่พบบ่อยในโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, 2544) 
 

ต าแหน่งของการติดเชื้อ อุบัติการณ์ (ร้อยละ) 
ระบบทางเดินปัสสาวะ (urinary tract) 
ระบบทางเดินหายใจ (respiratory tract) 
ผิวหนัง (skin) 
บาดแผลผ่าตัด (surgical wound) 
กระแสเลือด (bloodstream) 
ระบบทางเดินอาหาร 

26-41 
14-25 
11-21 
10-20 
6-10 
1-8 

 
2.6 การวินิจฉัยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Diagnosis of nosocomial infection) 

(อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 
 

 โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลส่วนใหญ่วินิจฉัยได้ไม่ยาก เนื่องจากผู้ป่วยจะมีอาการปรากฏ
ในขณะท่ียังนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น ผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดรักษาแผลในกระเพาะ
อาหารแล้วมีอาการติดเชื้อแทรกซ้อนที่บาดแผล แต่มีผู้ป่วยจ านวนไม่น้อยที่เร่ิมมีอาการของการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลภายหลังออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว เนื่องจากการติดเชื้อด าเนินต่อไป
ช้าๆ หรือโรคมีระยะฟักตัวยาวนาน เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Hepatitis B virus, 
HBV) ที่เกิดในผู้ป่วยรับเลือด ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อก่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และ
เริ่มมีอาการในขณะท่ีเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาล ในกรณีน้ีไม่จัดว่าเป็นโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
เนื่องจากได้รับเชื้อจากภายนอกโรงพยาบาล ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการไข้ภายหลังเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ 3 วันและได้รับการวินิจฉัยว่าสาเหตุของไข้น้ันเกิดจากการติด
เชื้อมาลาเรีย ในกรณีน้ีไม่จัดว่าเป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมาลาเรียมีระยะฟัก
ตัวประมาณ 2 สัปดาห์ แสดงว่าผู้ป่วยได้รับเชื้อก่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
นอกจากนี้ ปัญหาในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอีกประการหน่ึง คือ การติดเชื้อใน
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บุคลากรทางการแพทย์ที่มีประวัติการสัมผัสโรคไม่ชัดเจน เช่น บุคลากรทางการแพทย์ที่ป่วย
ด้วยโรคตับอักเสบชนิดบี อาจมีการติดเชื้อจากการถูกเข็มท่ีปนเปื้อนเชื้อต าซึ่งในกรณีนี้จัดเป็น
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล หรืออาจเกิดจากได้รับเชื้อนอกโรงพยาบาลจากการมีเพศสัมพันธ์ก็ได้ 
ซึ่งไม่ได้จัดว่าเป็นโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 
2.7 หลักในการวินิจฉัยโรค (อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 

 
การวินิจฉัยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจ าเป็นต้องอาศัยประวัติ อาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย 

รวมท้ังการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลหรือไม่ หลักการในการวินิจฉัยโรคมีดังนี้ 

 
2.7.1 ผู้ป่วยมีอาการทางคลินิก 

ได้แก่ มีไข้ ปวด บวม แดง ร้อนที่บริเวณอักเสบ 
2.7.2 ต าแหน่งของการติดเชื้อที่เป็นการติดเชื้อในต าแหน่งใหม่ 

หรืออาจจะเป็นการติดเชื้อต าแหน่งเดิม แต่มีสาเหตุจากเชื้อชนิดอื่น 
2.7.3 เชื้อสาเหตุเป็นเชื้ออะไร มีระยะฟักตัวนานเท่าใด 

ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการตรวจวินจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เช่น การย้อมแกรม (Gram ‘s 
stain) การย้อมสีทนกรด การเพาะเชื้อ  การตรวจนับเม็ดเลือดขาว การตรวจทางน้ าเหลืองวิทยา 
การตรวจทางอณูชีววิทยา 

2.7.4 การวินิจฉัยจากแพทย์ 
แพทย์ผู้ท าการรักษาโรคจะเป็นผู้ให้การวินิจฉัยโรคได้ดีที่สุดว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลหรือไม ่
 
2.8 การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Prevention and control of nosocomial infection) 

 
 การป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจะต้องพิจารณาถึงการควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิด

โรคทั้ง 3 ประการ ที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ เชื้อก่อโรค ผู้ติดเชื้อ และสิ่งแวดล้อม (อิสรา จันทร์
วิทยานุชิต และคณะ, 2548) โดยอาศัยหลักการ ดังนี้ 

2.8.1 ก าจัดเชื้อโรค 
แหล่งเชื้อโรคอาจจะเป็นคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร สถานท่ี  

จะต้องมีการก าจัดเชื้อออกให้มากที่สุด วิธีการก าจัดเชื้อท าได้โดยแยกคนที่เป็นแหล่งของเชื้อ
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โรคออกจากผู้ป่วยอื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ท าความสะอาด และท าลายเชื้อโรค
ในอาคาร สถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ การก าจัดขยะโดยเฉพาะขยะติดเชื้อจะต้อง
กระท าให้ถูกหลักวิชาการ 

 
2.8.2 ผู้ติดเชื้อ  

ผู้ติดเชื้ออาจจะเป็นผู้ป่วย หรือบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ า 
หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรแยกผู้ป่วยน้ันออกจากแหล่งของเชื้อโรค การรักษาที่เสี่ยงต่อการติด
เชื้อ เช่น การผ่าตัด หรือการตรวจบางอย่างควรกระท าหลังจากผู้ป่วยได้รับการบ าบัดให้
ภูมิคุ้มกันปกติดีแล้ว นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์ย่อมมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยใน
แต่ละหน่วยงานจะมีความเสี่ยงแตกต่างกัน เช่นผู้ท างานในหน่วยไตเทียมควรมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบ ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับทดสอบสมรรถภาพปอดควรมีภูมิคุ้มกันต่อวัณโรค ดังนั้น
ก่อนท่ีจะท างานในแต่ละหน่วยงานควรมีการให้วัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

2.8.3 นโยบายในการใช้สารต้านจุลชีพ (Antimicrobial agent policy) 
ในแต่ละโรงพยาบาลควรมีคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้านจุลชีพ และมีการก าหนด

เป็นนโยบายในการใช้สารต้านจุลชีพที่แน่นอน และเหมาะสม ไม่ควรใช้สารต้านจุลชีพมาก
เกินไป หรือใช้อย่างพร่ าเพรื่อ ซึ่งจะท าให้เชื้อแบคทีเรียมีการดื้อยา (drug resistance) มากขึ้น 

2.8.4 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Surveillance of nosocomial infection) 

ควรมีผู้ท าหน้าที่ดูแล เฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลรวมทั้งมีการสอบสวนหาสาเหตุของ
การระบาด ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่น้ีส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ (infection control 
nurse, ICN) 

 
2.9 วิธีการก าจัดเชื้อโรค (อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 

 
วิธีการก าจัดเชื้อโรค หรือวิธีการลดปริมาณเชื้อบนพื้นผิวของคน และวัตถุ มีหลายวิธี ดังนี้ 

2.9.1 การล้าง (Cleaning) 
การล้างเป็นถูกวิธีเป็นขั้นตอนแรกที่ท าให้ลดจ านวนเชื้อโรคได้ดีที่สุด อีกทั้งเป็นวิธีที่ง่าย 

สะดวก ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้ส าหรับเครื่องใช้ธรรมดา (non-critical items) เช่น 
เครื่องใช้ที่สัมผัสกับผิวหนังผู้ป่วยที่ไม่มีบาดแผล ได้แก่ เตียง ผ้าปูท่ีนอน หมอน ผ้าห่ม 
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2.9.2 การท าลายเชื้อ (Disinfection) 
เป็นการท าลายเชื้อทุกรูปแบบยกเว้นสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย สารเคมีที่ใช้ท าลายเชื้อกับ

สิ่งของ เรียกว่า สารฆ่าเชื้อ (disinfectant) ส่วนสารเคมีท่ีใช้กับร่างกายมนุษย์ เรียกว่า สารระงับ
เชื้อ (antiseptic) ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่สัมผัสกับเยื่อเมือกของร่างกาย เช่น กล้องส่อง
หลอดลม (bronchoscope) กล้องส่องกระเพาะอาหาร (gastroscope) เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้
ต้องไม่ก่อเชื้อโรค จึงต้องท าลายเชื้อก่อนใช้สารเคมีท่ีใช้ในการท าลายเชื้อ ได้แก่ แอลกอฮอล์ 
ไอโอดีน ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซค์ (hydrogen peroxide) ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) 
คลอเฮกซีดีน (chlorhexidine) ไฮโปคลอไรต์ (hypochlorite) และครีซอล (cresol: lysol) 

 
2.9.3 การท าให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) 

หมายถึง การฆ่าเชื้อทุกชนิดรวมท้ังสปอร์ของเชื้อด้วย  ใช้ส าหรับเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้อง
ปราศจากเชื้อ (critical items) ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้แทง ไช ผ่า ที่ต้องสัมผัสกับเนื้อเยื่อ
ของร่างกายที่ไม่มีเชื้อโรค ได้แก่ เครื่องมือผ่าตัดเข็มฉีดยา ผ้าปิดแผล เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ 
ต้องท าให้ปราศจากเชื้อก่อนใช้ วิธีการท าให้ปราศจากเชื้อ ได้แก่ การใช้ความร้อนแห้ง (hot air 
oven) การใช้ความร้อนช้ืนภายใต้ความดัน (autoclave) การใช้รังสี (radiation) การกรอง 
(filtration) การอบก๊าซ (gaseous sterilization) เช่น อบก๊าซเอทิลีนออกไซด์ (ethylene oxide) 
เป็นต้น 
 

2.10 การป้องกันการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 
(Prevention of infection in clinical laboratory) 

 ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรเป็นท่ีรวบรวมสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ย่อมมีเชื้อก่อโรค
ปนเปื้อนอยู่เสมอ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาที่ต้องมีการเพาะเลี้ยงเชื้อ อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ (ตารางที่ 2.3) นอกจากนี้เชื้อ
โรคที่เล็ดลอดออกนอกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มาตรฐานสากล (universal precaution) 
ได้แก่ 

2.10.1 บุคลากร 
นอกจากมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีแล้ว จะต้องมีสุขภาพร่างกายที่

แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคหรือได้รับวัคซีนอย่างเหมาะสม เช่น วัณโรค ไวรัสตับอักเสบชนิดบี และ
จะต้องสวมเครื่องป้องกันร่างกายให้เหมาะสมกับงาน ได้แก่ สวมเสื้อคลุม (gown) ในขณะ
ปฏิบัติงานตลอดเวลา และห้ามสวมเสื้อคลุมนี้ออกนอกห้องปฏิบัติการ สวมแว่นตา ผ้าปิดปาก
จมูก (mask) สวมถุงมือ (glove) ซึ่งควรเป็นแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (disposable) 
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2.10.2 การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อก่อโรคในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
ส่วนใหญ่ควรท าในตู้นิรภัยประเภท 2 (biosafety carbinet class II) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

จากสิ่งส่งตรวจสู่ผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อม แต่ถ้าเป็น
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อก่อโรคอันตราย เช่น เชื้อ Mycobacterium tuberculosis, Brucella 
spp., Histoplasma capsulatum จะต้องปฏิบัติงานในตู้ชีวนิรภัยประเภท 3 ส่วนเชื้อที่มีความ
รุนแรง หรืออันตรายมากที่สุด ได้แก่ Ebola virus การเพาะเชื้อ Human immunodeficiency 
virus (HIV) จะต้องท าในห้องปฏิบัติการพิเศษ ผู้ปฏิบัติการต้องสวมเครื่องป้องกันเชื้อโดยเฉพาะ 

 
2.10.3 การปฏิบัติต่อสิ่งส่งตรวจ 

ควรตรวจดูช่ือผู้ป่วย หมายเลขประจ าตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล หอผู้ป่วย วันเวลาที่เก็บ เพื่อ
ป้องกันการรายงานผู้ป่วยผิดราย  และจะต้องตรวจดูภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจว่ามีรอยร่ัวหรือไม่ 
ควรเปิดปิดภาชนะบรรจุด้วยความระมัดระวัง เก็บส่งส่งตรวจไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ถ้าสิ่งส่ง
ตรวจหกหล่น ควรปฏิบัติดังนี้ ในกรณีที่สิ่งส่งตรวจน้ันอาจมีเชื้อโรคแต่เป็นชนิดท่ีไม่ร้ายแรง ให้
เคลื่อนย้ายเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่รอบๆนั้นออก สวมถุงมือ หรือใช้ปากคีบหยิบ คีบ หรือเช็ดสิ่ง
ที่หกนั้นออก ล้วทิ้งลงในถุงขยะติดเชื้อ เพื่อน าไปก าจักโดยการเผา หรือการใช้ความร้อนช้ืน
ภายใต้ความดัน (autoclave) หรือการท าลายด้วยสารเคมีต่อไป จากนั้นราดบริเวณที่เชื้อโรคหก
ด้วยน้ ายา 0.5% ไฮโปคลอไรด์ (hypochlorite) หรือ 2% ไลซอล (lysol) ให้ทั่วจากด้านนอกสู่
ด้านใน ทิ้งไว้นาน 30 นาที แล้วเช็ดถูตามปกติ ถ้าในกรณีที่สิ่งส่งตรวจมีเชื้อปนเปื้อนท่ีอันตราย
ร้ายแรง เช่น สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือ Ebola virus ให้ปฏิบัติดังนี้ กลั้นหายใจแล้วรีบ
ออกจากห้องพร้อมทั้งปิดประตูทันที ถ้ามีการสวมเครื่องป้องกันร่างกายให้รีบถอดออกแล้วก าจัด
แบบขยะติดเชื้อ ล้างผิวหนังที่ปนเปื้อนด้วยสบู่ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคโดยเร็วที่สุด ผู้ที่มีหน้าที่
จัดการกับอุบัติเหตุต้องสวมหมวก ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือ รองเท้าหุ้มข้อ ก่อนเข้าด าเนินการ 
จากนั้นราดบริเวณที่หกนั้นด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อเช่นเดียวกับกรณีสิ่งส่งตรวจท่ีมีเชื้อโรคชนิดไม่
ร้ายแรง และเม่ือปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วให้ถอดเครื่องป้องกันร่างกายออกแล้วท าการก าจัดแบบขยะ
ติดเชื้อ 

 
2.10.4 การปฏิบัติต่อบุคลากรภายหลังการสัมผัสเชื้อ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานอาจเกิดอุบัติเหตุ ท าให้มีการสัมผัสเชื้อ และอาจเกิดการติดเชื้อได้ เมื่อ
มีการสัมผัสเชื้อจะต้องท าการล้างบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วและให้สะอาดที่สุด ท าการรายงาน
อุบัติเหตุต่อผู้บังคับบัญชา และพบแพทย์เพื่อขอรับการรักษา ค าแนะน าป้องกัน และค าปรึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดความกังวลใจ ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และ
การแพร่สู่ผู้อื่น 
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นอกจากนี้ผู้บริหาร เช่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด จะต้องมีการวาง
นโยบายในการป้องกันโรคติดเชื้อ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรจะต้องมีการวาง
กฏระเบียบปฏิบัติ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อบรมเจ้าหน้าที่ และให้ค าปรึกษาในกรณีที่เกิด
ปัญหาการสัมผัสเชื้อหรือติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 
ตารางที่ 2.3 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรซึ่งจะน าไปสู่การติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, 2544) 
 

ชนิดของอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ (ร้อยละ) 
สิ่งปนเปื้อนเชื้อ หก ราด 
เข็มต า 
แก้วบาด 
สัตว์กัด ข่วน 
ดูด ส าลักสิ่งปนเปื้อนเชื้อเข้าปาก 
อื่นๆ 

26.7 
25.2 
15.9 
13.5 
13.1 
5.5 

 
2.11 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Surveillance of nosocomial infection) 

(อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 

 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
แปลผลโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการวางแผน และ
ด าเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

- ลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
- ท าให้มีข้อมูลอัตราการติดเชื้อที่เป็นพื้นฐาน (baseline nosocomial infection rate) 

ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อเฉพาะถิ่นที่พบประจ า (endemic) ถ้าใช้วิธีการควบคุมโรคที่เหมาะสมจะ
สามารถใช้เปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อในแต่ละโรงพยาบาลได้ หรือเปรียบเทียบอัตราการติด
เชื้อในโรงพยาบาลเดียวกันแต่ต่างช่วงเวลากันได้ 

- ค้นหาสาเหตุของการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยพิจารณาว่ามีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อหรือไม่ เช่น มีจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งสูงกว่าอัตราปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หรือมีกลุ่มของผู้ป่วยที่ติดเชื้อก่อ
โรคชนิดใดชนิดหน่ึงมกกว่าปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่น เชื้อนั้นเป็นเชื้อที่ไม่
เคยพบมาก่อน หรือเชื้อดื้อยา 
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- ท าให้บุคลากรทางการแพทย์ตระหนักถึงความส าคัญของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
เนื่องจากมีข้อมูลที่ชัดเจน 

 
การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแบ่งตามเป้าหมายของสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังดังนี้ 
 

2.11.1 การเฝ้าระวังผู้ป่วย 

กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีความจ าเป็นในการเฝ้าระวังจะเป็นกลุ่มท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือมีอัตราการ

ติดเชื้อสูง  ควรเก็บข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ เพศ อายุ หอผู้ป่วย วันท่ีรับและ

จ าหน่ายผู้ป่วย การติดเชื้อในโรงพยาบาลเกิดขึ้นเม่ือใด ต าแหน่งใด เชื้อใดเป็นเชื้อก่อโรคและ

ผลการติดเชื้อเป็นอย่างไร ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ การผ่าตัด การใส่วัสดุทางการแพทย์

เข้าไปในร่างกาย เช่น สายสวนปัสสาวะ การรักษาที่ให้ยากดภูมิคุ้มกันต่อร่างกาย 

2.11.2 การเฝ้าระวังในบุคลากร 

มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้บุคลากรเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน และป้องกันไม่ให้

บุคลากรมีการแพร่เชื้อสู่ผู้ป่วยหรือบุคลากรอื่น ดังนั้น จึงควรท าการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับ

ท างาน ส าหรับผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคที่พบบ่อยในโรงพยาบาล เช่น วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ

ชนิดบี จะต้องได้รับวัคซีนก่อนเข้าปฏิบัติงาน บุคลากรที่ติดเชื้อวัณโรคจะต้องเข้ารับการรักษา

จนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อ บุคลากรในแผนกอาหารต้องไม่เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดิน

อาหาร เช่น อหิวาตกโรค ต้องไม่เป็นพาหะของเชื้อ Salmonella spp. บุคลากรที่ท างาน

เกี่ยวข้องกับเลือดควรมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ทั้งนี้การเฝ้าระวังควรมีการก าหนด

วัตถุประสงค์ให้เหมาะสมในแต่ละหน่วยงาน 

2.11.3 การเฝ้าระวังโรคในสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมอาจเป็นแหล่งก าเนิดของเชื้อโรคในผู้ป่วย และบุคลากรได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง

ดูแลความสะอาดของสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติเป็นประจ า ซึ่งจะ

ครอบคลุมสิ่งต่างๆดังนี้ ได้แก่ อาคาร สถานท่ี น้ า (น้ าดื่ม น้ าใช้ การระบายน้ า การก าจัดน้ าเสีย) 

อาหาร เวชภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ขยะ อากาศ โดยมีการเฝ้าระวังดังนี้ คือ 

-  ท าการตรวจสอบกระบวนการผลิตและผลผลิตว่าถูกต้องหรือไม่ 
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- ท าการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เพื่อหาอัตราการปนเปื้อนเชื้อโรคใน
สิ่งแวดล้อมว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ การตรวจสอบที่กระท าเป็นประจ า ได้แก่ การ
ตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านการท าลายเชื้อ (disinfection) หรือผ่านการท าให้
ปราศจากเชื้อ (sterilization) ว่าปราศจากเชื้อจริงหรือไม่ การตรวจหาแบคทีเรียในน้ าดื่ม รวมท้ัง
น้ าที่ระบายออกจากโรงก าจัดน้ าเสียว่ามีการปนเปื้อนเชื้อเกินมาตรฐานหรือไม่ ถ้าเกินจะต้องมี
การปรับปรุงแก้ไขต่อไป ส่วนรายการอื่นๆ เช่น อาหาร อาคาร สถานท่ี อากาศ ไม่จ าเป็นต้องท า
การตรวจสอบเป็นประจ า เพราะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ เนื่องจากท าให้สิ้นเปลือง
เวลาและค่าใช้จ่าย การตรวจสอบทางจุลชีววิทยาส าหรับรายการเหล่าน้ี จะกระท าเฉพาะในการ
สอบสวนการระบาดของโรค และงานวิจัยเท่านั้น 
 

2.12 การสอบสวนโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Investigation of nosocomial infection) 

 
การสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลควรมุ่งไปที่การสอบสวนปัจจัยท่ีเป็น

สาเหตุของการติดเชื้อทั้ง 3 ประการ ได้แก่ เชื้อก่อโรค ผู้ติดเชื้อและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาสิ่ง
ผิดปกติ และข้อบกพร่อง ส าหรับวางแผนในการป้องกันโรคอย่างถูกต้อง การสอบสวนโรคติด
เชื้อในโรงพยาบาลจะใช้หลักการเดียวกันกับการวิจัยทางการแพทย์ (อิสรา จันทร์วิทยานุชิต 
และคณะ, 2548) ข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนมีดังนี้ 

- พบสาเหตุของการเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
- พบสาเหตุที่เอื้ออ านวยให้เกิดโรคติดเชื้อ เช่น การผ่าตัดช่องท้องเอื้ออ านวยให้เกิด

ปอดอักเสบหลังผ่าตัด เนื่องจากผู้ป่วยไอไม่ค่อยได้เพราะปวดแผล ท าให้เสมหะตั่ง
ในปอด เกิดปอดอักเสบได้ง่าย 

- โรคติดเชื้อประจ าถิ่นที่พบประจ า (endemic) หรือมีการระบาด (epidemic) เช่น 
การติดเชื้อที่บาดแผลน้ าร้อนลวกไฟไหม้ มีสาเหตุมาจากเชื้อ Pseudomonas 
aeruginosa จะพบได้บ่อยเป็นประจ า และบางครั้งอาจจะมีการระบาดเป็นคร้ังคราว
ได้ 

- เป็นการระบาดปลอม (pseudoepidemic) เป็นสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ ท าให้คิดว่ามี
การระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ ความผิดพลาดนี้
อาจเกิดจากการเฝ้าระวังโรค จากความผิดพลาดในการเก็บสิ่งส่งตรวจ ข้อบกพร่อง
จากการตรวจ หรือการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ 
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2.13 การสอบสวนโรคทางจุลชีววิทยา (Microbilogic investigation) 
  

การสอบสวนโรคทางจุลชีววิทยา โดยเฉพาะการเพาะเชื้อแบคทีเรียจากสถานท่ี 
เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อเป็นข้อมูลในการหาสาเหตุของการระบาดโรคนั้น ควรกระท าเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาทางระบาดวิทยาเท่าน้ัน เนื่องจากพบความผิดพลาดของการสอบสวนโรคที่
ใช้ตรวจทางห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยามากเกินไป เช่น เม่ือมีปัญหาโรคระบาดควรท าการ
สอบสวนทางระบาดวิทยาจะท าให้ทราบถึงสาเหตุของการระบาด แต่ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่จะ
ท าการส่งสิ่งส่งตรวจเพื่อท าการเพาะเชื้อ ซึ่งจะท าให้เพิ่มภาระและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยไม่ท าให้ทราบสาเหตุการระบาดที่แท้จริง นอกจากนี้การแปลผลการเพาะ
เชื้อที่ไม่ถูกต้อง จะน าไปสู่การสรุปสาเหตุที่ผิดพลาดได้ (อิสรา  จันทร์วิทยานุชิต และคณะ , 
2548) เนื่องจาก 

- เชื้อที่เพาะได้อาจไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคน้ัน 
- ถ้าการเพาะเชื้อนั้นไม่ข้ึน ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเชื้อ แต่อาจจะเกิดจากการ

ผิดพลาดในขั้นตอนต่างๆได้ เช่น การเก็บสิ่งส่งตรวจ หรือวิธีการเพาะเชื้อไม่
ถูกต้อง 

ในทางตรงกันข้าม ถ้าใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องตามวิธีการทาง
ระบาดวิทยาแล้ว ผลการตรวจท่ีได้จะบ่งชี้สาเหตุของการระบาดนั้นได้ เช่น การศึกษาผู้ป่วยท่ี
ติดเชื้อในกระแสเลือดชนิด primary infection พบว่ามีปัจจัยร่วมที่ส าคัญ คือ การได้รับสารน้ าที่
ให้ทางหลอดเลือด การตรวจพบเชื้อในสารน้ านั้นพิสูจน์ถึงสาเหตุของการติดเชื้อนั้นได้ 
นอกจากนี้ การตรวจสอบเพื่อหาสายพันธ์ของแบคทีเรียท่ีระบาด (epidemiological typing) ด้วย
วิธีการต่างๆ จะสามารถบ่งถึงสายพันธุ์ที่มีการระบาด และกลไกของการระบาดได้ ถ้าเป็นสาย
พันธุ์เดียวกันยิ่งสนับสนุนว่าการระบาดนั้นเกิดขึ้นจริงและเกิดจากเชื้อนั้นจริง 

วิธีการตรวจสอบเพื่อศึกษาหาสายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียท่ีมีการระบาด มี 2 วิธีใหญ่ๆ 
คือ 

2.13.1 คุณสมบัติทางฟีโนไทป์ (phenotypic characterization) ได้แก่ 
1) การศึกษารูปแบบความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ (antimicrobial susceptibility 

pattern; antibiogram) เชื้อแต่ละสายพันธุ์จะมีรูปแบบของการดื้อ (resistant) และการไว 
(sensitive; susceptible) ต่อสารต้านจุลชีพที่แตกต่างกัน (รูปที่ 2.1)  

2) การจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียโดยใช้คุณสมบัติในการเป็นแอนติเจน 
(antigen) ของเชื้อ จะต้องมีแอนติซีร่ัมที่จ าเพาะ (specific antiserum) เพื่อตรวจหาซีโรไทป์ 
(serotype) ของเชื้อ เช่น แอนติวีรั่มที่จ าเพาะต่อแอนติเจนที่ผนังเซลล์ (somatic antigen: O 
Ag) และแฟลกเจลลา (flagella antigen: H Ag) ที่ใช้ในการจ าแนกสายพันธุ์ที่ระบาดของเชื้อ 
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Salmonella spp. หรือแอนติเจนที่จ าเพาะต่อแคปซูล  (capsular antigen) ใช้ในการจ าแนกสาย
พันธุ์ของเชื้อ Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitides และ Klebsiella 
pneumoniae หรือแอนติซีร่ัมที่จ าเพาะต่อโปรตีนเอ็ม และที (M, T protein) ที่ผนังเซลล์ของเชื้อ 
Streptococcus pyogenes เพื่อใช้ในการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ Streptococcus pyogenes 

3) Bacteriophage typing เป็นการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียโดยใช้ไวรัสสาย
พันธุ์มาตรฐานท่ีสามารถติดเชื้อในแบคทีเรีย (bacteriophage; phage) ได้ ท าให้แบคทีเรียเกิด
การแตกสลาย  (lysis) จะเรียกแบคทีเรียนั้นว่า ไว (susceptible) ต่อฟาจ (phage) แต่ถ้าไวรัส
นั้นไม่สามารถท าให้แบคทีเรียเกิดการแตกสลายได้ จะเรียกแบคทีเรียนั้นว่า ดื้อ (resistant) ต่อ
ฟาจสายพันธุ์มาตรฐานแตกต่างกัน (รูปที่ 2.2) 

4) Bacteriocin typing เป็นวิธีการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียท่ีนิยมใช้กันมาก
กับเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ Shigella sonnei แบคเทอริโอซิน (bacteriocin) เป็น
โปรตีนท่ีมีน้ าหนักโมเลกุลขนาดเล็ก ผลิดจากเชื้อแบคทีเรีย มีคุณสมบัติในการท าลายเชื้อ
แบคทีเรียสายพันธุ์อื่นในสปีชีส์เดียวกันหรือสปีชีส์ใกล้เคียงกันได้ 

 
 2.13.2 คุณสมบัติทางจีโนไทป์ (genotypic characterization) เช่น คุณสมบัติของ

โครโมโซมดีเอ็นเอ (chromosomal DNA) รวมท้ังพลาสมิดดีเอ็นเอ (plasmid DNA) การจ าแนก
สายพันธุ์ของเชื้อวิธีนี้จะได้ผลที่แน่นอนกว่าวิธีทางฟีโนไทป์ วิธีจ าแนกทางจีโนไทป์ ได้แก่ 

  - Restriction fragment length polymorphism (RFLP) ท าการสกัดแยกดีเอ็นเอของ
เชื้อ แล้วน าดีเอ็นเอมาตัดด้วยเอนไซม์จ าเพาะ (restriction endonuclease) จะท าให้ดีเอ็นเอมี
ขนาดแตกต่างกัน จากนั้นน าดีเอ็นเอที่ถูกย่อยมาแยกโดยใช้เครื่อง pulse field gel 
electrophoresis (PFGE) เชื้อที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันจะมีรูปแบบของแถบดีเอ็นเอ (DNA 
pattern) ที่แตกต่างกัน (รูปที่ 2.3) 

 - Polymerase chain reaction-Restriction fragment length polymorphism (PCR-
RFLP) เป็นการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลองด้วยวิธี โพลิเมอเรสเชนรีแอกชัน 
(polymerase chain reaction, PCR) จากนั้นน า PCR product ที่ได้มาตัดด้วยเอนไซม์ตัด
จ าเพาะแล้วน ามาแยกด้วยวิ่งผ่านวุ้นภายใต้กระแสไฟฟ้าที่ เรียกว่า อะกาโรสเจลอิเลคโทรโฟรี
ซิส (agarose gel electrophoresis) 
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รูปที่ 2.1 Antibiogram ของเชื้อ Staphylococcus aureus 2 สายพันธุ์ที่มีรูปแบบความไว

ของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพที่แตกต่างกัน (Nester, 2004) 
 

 
รูปที่ 2.2 ขั้นตอนการท า bacteriophage typing จะพบว่า เชื้อ Staphylococcus aureus ทั้ง 2 
สายพันธุ์ ที่มีรูปแบบความไว/ดื้อต่อฟาจแตกต่างกัน (Nester, 2004) 
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รูปที่ 2.3 การจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อโดยวิธี Restriction fragment length polymorphism 
(RFLP) โดยใช้เครื่อง pulse field gel electrophoresis (PFGE) เชื้อที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันจะ
มีแถบดีเอ็นเอ (DNA pattern) ที่แตกต่างกัน (Nester, 2004) 
 

2.14 การเพาะเชื้อ (cultivation) 
(อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 
 

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก มีบทบาทส าคัญในการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะการเพาะเชื้อจากสิ่งส่งตรวจหรือจากสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย โดยท่ัวไป
ไม่นิยมเพาะเชื้อในลักษณะปฏิบัติเป็นงานประจ า จะได้ผลที่ไม่สอดคล้องกับการติดเชื้อหรือ
ระบาด อีกทั้งยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากอีกด้วย ดังนั้น การเพาะเชื้อจากแหล่งต่างๆ 
เพื่อหาสาเหตุของโรคจะกระท าก็ต่อเมื่อมีข้อมูลหรือสมมุติฐานสนับสนุนเพียงพอ จึงจะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง 

 ชนิดของสิ่งส่งตรวจท่ีส่งมาเพาะเชื้อเม่ือมีอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ได้แก่ 

- นมผสม น้ า และอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) ที่ใช้เลี้ยงทารก 
- น้ ายาฆ่าเชื้อ น้ าเกลือ น้ ากลั่นท่ีใช้ละลายยาฉีด น้ าจากเครื่องช่วยหายใจ 
- อากาศ 
- วัสดุจ าพวกสาย ปลายท่อ (tip) เช่น ปลายท่อของสายสวนปัสสาวะ (tip of 

catheter) 
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สิ่งส่งตรวจเหล่าน้ีจะท าการเพาะเชื้อลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดที่มีสารอาหารครบถ้วน 
ได้แก่ blood agar เพื่อให้เชื้อทุกชนิดเจริญได้ดี และท าให้สามารถนับจ านวนเชื้อที่ปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อมนั้นได้ นอกจากนี้ยังเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดคัดเลือกและแยกเชื้อ เช่น 
MacConkey agar หรือ eosine methylene blue (EMB) agar เพื่อท าการจ าแนกเชื้อแบคทีเรีย
แกรมลบรูปแท่ง วิธีการเพาะเชื้อ มีดังนี้ 

 

2.14.1 นมผสม น้ า และอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) ที่ใช้เลี้ยงทารก 

น าตัวอย่างนมผสม น้ า และอิเล็กโทรไลต์ ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร มาเกลี่ยลงบน blood 
agar โดยใช้ spreader จากนั้นน าไปบ่มที่ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง (ท าซ้ า 2 ครั้ง) 
นับจ านวนโคโลนีแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ถ้าพบลักษณะเชื้อก่อโรคเช่น Salmonella spp. 
และ/หรือ Shigella spp. จะต้องท าการวินิจฉัยแยกเชื้อต่อไป 

 
2.14.2 น้ ายาฆ่าเชื้อ น้ าเกลือ น้ ากล่ันที่ใช้ละลายยาฉีด น้ าจากเครื่องช่วยหายใจ 

 
น าตัวอย่างน้ ายาฆ่าเชื้อ น้ าเกลือ น้ ากลั่นท่ีใช้ละลายยาฉีด น้ าจากเครื่องช่วยหายใจ 

ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร มาเกลี่ยให้ทั่วผิวอาหารเลี้ยงเชื้อ blood agar และ EMB agar โดยใช้ 
spreader จากนั้นน าไปบ่มที่ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง (ท าซ้ า 2 ครั้ง) นับจ านวน
โคโลนีแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ถ้าพบลักษณะเชื้อก่อโรคจะต้องท าการวินิจฉัยแยกเชื้อ
ต่อไป ในกรณีไม่มีเชื้อขึ้นให้บ่มต่อจนครบ 48 ชั่วโมง ถ้ายังไม่มีแบคทีเรียข้ึนให้รายงาน “No 
growth in 2 days” ถ้ามีเชื้อขึ้นมากกว่า 50 โคโลนีต่อจานอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือ 500 CFU/ml 
ให้รายงานว่า “To numerous to count”  

2.14.3 อากาศ 

การเพาะเชื้อจากอากาศ จะท าในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ที่มี
สาเหตุจากเชื้อในอากาศ เช่น การติดเชื้อ staphylococci การตรวจหาแบคทีเรียในอากาศทุก
ครั้งหลังอบห้อง เพื่อตรวจนับจ านวนเชื้อแบคทีเรียในอากาศไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ
อัตราการเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

การเพาะเชื้อจากตัวอย่างอากาศจะใช้ blood agar โดยเปิดจานอาหารเลี้ยงนาน 10 
นาที บนพื้นท่ีที่ต้องการส ารวจโดยใช้ blood agar 1 จานอาหารเลี้ยงเชื้อต่อพื้นที่ 100 ตาราง
ฟุต จากนั้นน าไปบ่มที่ที่ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง นับจ านวนโคโลนีแบคทีเรียที่ขึ้น
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บนอาหารเลี้ยงเชื้อ รายงานผลเป็นจ านวนแบคทีเรียแต่ละชนิดต่อตารางฟุตต่อนาที (น าจ านวน
ที่ขึ้นมาคูณด้วย 1.149 แล้วรายงานผลเป็น CFU/ft2/min) 

เกณฑ์มาตรฐาน: จ านวนแบคทีเรียในอากาศในหอผู้ป่วย คือ 30-50 CFU/ft2/min 
          : จ านวนแบคทีเรียในอากาศในห้องผ่าตัดควรน้อยกว่า 5 CFU/ft2/min 
 

2.14.3 วัสดุจ าพวกสาย ปลายท่อ (tip) เช่น ปลายท่อของสายสวนปัสสาวะ 
(tip of catheter) 
 

วัสดุจ าพวกสายปลายท่อ (tip) จะถูกส่งมาโดยใส่ใน Stuart ‘s transport medium เมื่อ
มาถึงห้องปฏิบัติการให้ใช้ปากคีบ (forceps) ที่ผ่านการลนไฟฆ่าเชื้อแล้วคีบปลายสายใส่ลง 
thioglycollate broth จากนั้นใช้ไม้พันส าลีจุ่มใน Stuart ‘s transport medium แล้วน ามาเพาะบน 
blood agar, EMB agar ท าการจ าแนกเชื้อที่มีลักษณะโคโลนีแตกต่างจากการเพาะเชื้อในคร้ัง
แรก (primary plate) ในกรณีที่ไม่มีเชื้อขึ้นใน thiglycollate broth ให้บ่มต่อจนครบ 4 วัน ถ้าไม่มี
เชื้อขึ้นในอาหารเลี้ยงเชื้อใดๆ ให้รายงาน “No growth in 4 days” ถ้าพบเชื้อให้รายงานจ านวน
เชื้อและชนิดของเชื้อที่ขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน: พบเชื้อแบคทีเรียน้อยกว่า 15 โคโลน ี

2.15 สถานการณการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ( Nosocomial infection, NI) นับเป็นปัญหาส าคัญอันหน่ึงใน

ระบบสาธารณสุขของทุกประเทศทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่ก าลังพัฒนา ทั้งน้ี 

ปัญหาการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลยังเป็นปัญหาที่ประสบกับทุกโรงพยาบาลในทุกขนาด

ตั้งแต่โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยตลอดไปจนถึงโรงพยาบาลชุมชน ในแต่ละปีผู้ป่วยจ านวน

มากที่เกิดการติดเชื้อขึ้นระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย

ชีวิตของผู้ป่วย ครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา รวมไปถึงความสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ 

ในระบบบริการสุขภาพของประเทศนับเป็นมูลค่ามหาศาล  (Centers for Disease Control and 

Prevention, 1999; Burke, 2003; Ramasoot, 1995; Juntaradee et al., 2005) 

จากเหตุดังกล่าวข้างต้น การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ( Infection control, IC) 
จึงเป็นมาตรการส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องน ามาปฏิบัติอย่างเข้มงวดและสม่ าเสมอในสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับทุกแห่ง เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ลดความสูญเสียร้ายแรงต่างๆ ดังที่กล่าวมา 
(Centers for Disease Control and Prevention, 1999; Haley et al., 1985) โดยการควบคุม
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โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล นับเป็นหน่ึงในตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลที่ส าคัญตาม
ข้อก าหนดของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่ทุกโรงพยาบาลก าลังด าเนินการ
อยู่ (ก าธร มาลาธรรม, 2548) 

อย่างไรก็ดีแม้จุดเริ่มต้นและองค์ความรู้ วิชาการ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล รวมไปถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของประเทศไทย
ตลอดกว่า 40 ปีท่ีผ่านมาได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ หากแต่ได้มีความ
พยายามอย่างยิ่งขององค์กรต่างๆ ในระบบบริการสุขภาพที่จะน าองค์ความรู้น้ีไปประยุกต์ใช้ให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพ ทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาล
ชุมชน (จ านวนเตียงตั้งแต่ 10 ถึง 120 เตียง) ซึ่งเป็นสถานบริการสุขภาพที่มีสัดส่วนมากที่สุดใน
ระบบสุขภาพของประเทศ โดยในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาด้านการจัดการโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม ท่ามกลางกระแสการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข (Srisupan, 1991; Haruthai, 1997; Jantarasri, 2005) 

ประเทศไทยเริ่มมีการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514 แต่เริ่ม
มีแนวทางปฏิบัติชัดเจนประมาณปี พ.ศ. 2530 (Danchaivijitr et al., 1996)และส ารวจความชุก
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2531 (Danchaivijitr and Chokloikaew, 1989) 
และครั้งต่อมาในปี พ.ศ. 2535 (Danchaivijitr et al., 1996), 2544 (Danchaivijitr et al., 2005) 
และล่าสุดในปี พ.ศ. 2549 (Danchaivijitr et al., 2007) โดยพบความชุกของโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเป็นร้อยละ 11.4, 7.4, 6.4 และ 6.5 ตามล าดับ โดยประชากรที่ท าการศึกษาทั้งหมด
ข้างต้นไม่นับรวมโรงพยาบาลชุมชน ความชุกที่ลดลงในระยะหลัง เป็นผลจากการส่งเสริมให้
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีระบบป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ส าหรับการประเมินความชุกโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยยังมี
ข้อมูลจ ากัด คาดว่าความชุกโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชนมีอยู่ประมาณร้อยละ 4.2 (ฉัตรรพี 
สวามิวัสดุ์ , 2541) ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาในต่างประเทศที่มีความชุกอยู่ประมาณร้อยละ 1.4-
3.58 (de Lourdes, et al., 2001; Scheckler, 1978; Scheckler, 1986) 

ด้วยอัตราดังกล่าวในแต่ละปี โรงพยาบาลของประเทศไทยมีผู้ป่วยรับไว้รักษาประมาณ 
4 ล้านคน โดยมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างน้อย 300 ,000 คน ผู้ป่วยกลุ่มน้ีมีอัตรา
ตายประมาณร้อยละ 5.9 ของทั้งหมด คิดเป็นจ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตประมาณ 18,000 คน 

ผู้ป่วยท่ีมีโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจะอยู่ ในโรงพยาบาลนานขึ้นเฉลี่ย 5 วัน (สมหวัง 
ด่านชัยวิจิตรม , 2544) และร้อยละ 10 ถึง 25 ของงบประมาณของรัฐถูกใช้ในการรักษาโรคติด
เชื้อในโรงพยาบาลคิดเป็นเงินประมาณ 1 ,600 ถึง 2 ,400 ล้านบาทต่อปี (สมหวัง ด่านชัยวิจิตร , 
2536; Ramosoot, 1995) ทั้งน้ียังไม่นับรวมถึงความสูญเสียอันเป็นผลจากการเสียชีวิตของ
ประชากรซ่ึงพบเป็นสาเหตุการตายโดยตรงได้ร้อยละ 6.7 (Danchaivijitr et al., 2005) และ
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ความสูญเสียทางอ้อมที่เกิดจากการที่ผู้ป่วยต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้นและไม่สามารถท างาน
ได้ 

นอกจากนี้ยังมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการที่โรงพยาบาลต่างๆต้องจัดหา
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการป้องกันและการท าลายเชื้อโรคในโรงพยาบาล เช่น 
ตู้อบ น้ ายาท าลายเชื้อ ถุงมือ เป็นต้น เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มักจ าเป็นต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศและเป็นเครื่องมือที่มีมูลค่าสูงมาก (จุไร วงศ์สวัสดิ์ และคณะ 2551) 

การกระจายของการติดเชื้อในโรงพยาบาล จ าแนกไปตามระบบท่ีมีการติดเชื้อ และชนิด
ของเชื้อก่อโรคซึ่งข้ึนกับลักษณะของโรงพยาบาล ถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ลักษณะผู้ป่วย
ที่มีความซับซ้อนในการรักษาและมักจะอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน มักมีโอกาสติดเชื้อได้มาก 
ผลที่เกิดขึ้นตามมา คือการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มข้ึน และมีเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นได้บ่อย (Haley et al., 
1985) ระบบท่ีมีการติดเชื้อบ่อยเรียงตามล าดับได้แก่ การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง 
พบร้อยละ 43.2 การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะร้อยละ 25 และการติดเชื้อบาดแผลผ่าตัดร้อย
ละ 20.5 (ศันสนีย์ กระแจะจันทร์, 2544) ในขณะท่ีการศึกษาในต่างประเทศมัก พบการติดเชื้อที่
แผลผ่าตัดและในกระแสโลหิตถึง ร้อยละ 46.9 และร้อยละ 6.2 ตามล าดับ (de Lourdes, et al., 
2001) 

เชื้อก่อโรคที่พบมากที่สุด คือ Klebseilla spp. ร้อยละ 25 พบ Escherichia coli ร้อยละ 
9.1 ส่วน Pseudomonas aeruginosa พบร้อยละ 6.8 (ศันสนีย์ กระแจะจันทร์ , 2544) ซึ่งต่าง
จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่พบการติดเชื้อแกรมลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง E. coli มากที่สุด 
(Danchaivijitr et al., 2007) ส่วนการศึกษาจากประเทศตะวันตก เชื้อกลุ่มแกรมบวกจะเป็น
ปัญหามากกว่า  

อย่างไรก็ตามลักษณะของโรงพยาบาลชุมชนของไทยในปัจจุบัน มีการสนับสนุนให้เพิ่ม
ศักยภาพการดูแลผู้ป่วยให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ มีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ มีหอผู้ป่วย
วิกฤติ เพิ่มหัตถการรุกรานและการผ่าตัดที่ซับซ้อน ใช้งานเครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น รวมไปถึง
การใช้ยาปฏิชีวนะท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ความชุกการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของเชื้อก่อโรคตามไปด้วย 

ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งก็มีการรักษาที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลมาก เนื่องจากมี
ปัจจัยเสี่ยง เช่น หัตถการรุกรานและการผ่าตัดที่ซับซ้อน ใช้เครื่องช่วยหายใจ การใช้สายสวน 
รวมไปถึงการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีหลากหลาย ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่จากรายงานล่าสุดน้ันยังไม่มี
ข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็งแต่ละชนิด มีเพียงการรายงานในภาพรวมของ
การติดเชื้อในโรงพยาบาล เช่น อัตราการระบาด, ช่วงอาย,ุ เพศ, แผนกผู้ป่วย, ระบบท่ีติดเชื้อ 
เป็นต้น  แต่ยังไม่มีข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ า เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง, 
ผู้ป่วยเอดส์ หรือผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น ในประเทศไทยเลย ทางคณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีท า
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โครงการวิจัยในประเด็นน้ี เพื่อทราบข้อมูลที่น าไปสู่การป้องกัน เฝ้าระวัง และรักษาต่อไปใน
อนาคต 
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย (Methodology) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย และสถานท่ีท าการทดลอง/ เก็บข้อมูล  

วิธีด าเนินการวิจัยจ าแนกออกเป็นแต่ละส่วนเพื่อความชัดเจนดังน้ี 
 
3.1 การเก็บและเตรียมสิ่งส่งตรวจ  
 

แยกแบคทีเรียและยีสต์จากผู้ป่วยโรคมะเร็ง  และท่าการเก็บเชื้อไว้  เพื่อการท ดสอบ
ภายหลังหรือการท่างานวิจัยในปี พ.ศ. 2553 โดยเชื้อจุลชีพ ที่ท่าการศึกษา ไม่จ่าเป็นต้องเซ็น
ยินยอมจากผู้ป่วย  เพราะเป็นเชื้อจุลชีพ (แบคทีเรียและยีสต์) หรือถ้ามีก็จะเป็น Ethic แบบ
ยกเว้น ซึ่งการเก็บและเตรียมสิ่งส่งตรวจ มีข้ันตอนดังน้ี 

- สิ่งส่งตรวจทุกชนิดจากผู้ป่วยต้องเขียนชื่อ, สกุล, AN, HN, ward วันเวลาที่เก็บ 
ติดกับภาชนะให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดของสิ่งส่งตรวจน้ันๆในใบ request ให้

ถูกต้องตรงกันด้วย 
- ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจจะต้องถูกต้องกับสิ่งส่งตรวจแต่ละชนิดและปราศจากเชื้อ 
- ปริมาณของสิ่งส่งตรวจแต่ละชนิดต้องมากพอส่าหรับการตรวจวิเคราะห์ของสิ่ง 
ส่งตรวจน้ันๆ 
- เมื่อเก็บแล้วให้น่าส่งห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาโดยทันที หากไม่สามารถส่งได้ 

ทันที ให้ปฏิบัติตามค่าแนะน่าส่าหรับสิ่งส่งตรวจแต่ละชนิดว่าควรเก็บที่อุณหภูมิเท่าใด เก็บใน 
Transport media ชนิดไหน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2550) 
 
3.2 การแยก และจ าแนกเชื้อจากสิ่งส่งตรวจ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2550) 
 

เชื้อจุลชีพที่เก็บไว้เป็นระยะเวลานานจ่าเป็นต้องมีการตรวจจ่าแนกชนิดและของเชื้อให ม่ 
เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนจากเชื้ออื่น โดยตรวจสอบคุณสมบัติ ของเชื้อต่อการท่าปฏิกิริยาทาง
เคมี (Biochemistry) และความไวต่อ ยาต้านจุลชีพโดยวิธี conventional methods ตามเกณฑ์
ของ CLSI 

- การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ (Agar) ได้แก่ Blood agar (BA), Mac Conkey Agar  
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(MC), Chocolate Agar (CA ), SS Agar, TCBS Agar  (การเตรียมตามคู่มือการเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อ WI-LAB-MIC-001) 

- การเตรียมอาหารชนิดหลอด (tube) และชุดทดสอบปฏิกิริยาเคมีชนิดหลอด    
ได้แก่ Chromogenic Agar, TSI, Urea, Citrate, Indole, LIA, 1% Glucose, 10% 

Glucose, 10%Lactose, King P, King F, O/F glucose, Malonate, Motility, Bile esculin, 
PPR และ S.F. (6.5 % NaCl) (การเตรียมตามคู่มือ ส่าหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  WI-LAB-
MIC-001) 
 
3.3 การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อที่แยกได้ 
 

3.2.1 Disk diffusion ส าหรับเชื้อมาตรฐาน 
 
วิธี Disk diffusion เป็นการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ  ตามวิธี

ทดสอบของ Modified Kirby-Bauer method โดยน่าสารต้านจุลชีพที่ทราบปริมาณที่อยู่ในรูป
ของ disk หรือ tablet วางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Muller Hinton Agar (MHA) incubate 16- 18 
ชั่วโมง น่ามาอ่านและแปลผลโดยวัด inhibition zone ที่เกิดขึ้น  (Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI), 2009) ส่าหรับการควบคุมคุณภาพของสารต้านจุลชีพ ท่าได้โดยวิธี 
Modified Kirby-Bauer method เช่นเดียวกัน  โดยใช้เชื้อมาตรฐานท่ีท่าการทดสอบได้แก่ 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa และ Echerichia coli โดยจะอ่านและ
แปลผลโดยการวัด inhibition zone ที่เกิดขึ้น ดังตารางที่ 3 (Howard, 1994) 

 
 3.2.2 การทดสอบความเข้มข้นน้อยที่สุดที่สามารถยับยังเชื้อได้ 
    (Minimal inhibitory concentration, MIC) 
 
 เป็นการทดสอบความไวที่ต้องการทราบว่าเชื้อที่ทดสอบต้องใช้สารต้านจุลชีพแต่ละชนิด

น้อยที่สุดปริมาณเท่าใด  จึงจะหยุดการเจริญของเชื้อแต่ละชนิดได้  ( MIC) วิธีการท่ีใช้คือ E-
Test (Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), 2009)  
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ตารางที่ 3 การควบคุมคุณภาพของสารต้านจุลชีพโดยเชื้อมาตรฐาน (Howard, 1994) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) การควบคุมคุณภาพของสารต้านจุลชีพโดยเชื้อมาตรฐาน (Howard, 1994) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) การควบคุมคุณภาพของสารต้านจุลชีพโดยเชื้อมาตรฐาน (Howard, 1994) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) การควบคุมคุณภาพของสารต้านจุลชีพโดยเชื้อมาตรฐาน (Howard, 1994) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) การควบคุมคุณภาพของสารต้านจุลชีพโดยเชื้อมาตรฐาน (Howard, 1994) 
  

 
 
สถานที่ท าการทดลอง 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
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บทที่ 4 

ผลการทดลอง (Results) 

ผู้ป่วยจากหออภิบาล ( Non-ICU; IPD) ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง  เนื่องจากพบอัตรา
การติดเชื้อ ร้อยละ  55.23 และหออภิบาลผู้ป่วย ( Non-ICU) เป็นแผนกที่มีการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลมากที่สุด มีการใช้เครื่องมือหรือการท่าหัตถการกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยหลังการ
ผ่าตัด หลังการรักษาด้วยยาเคมีบ่าบัดและการฉายแสง  รองลงมาได้แก่  แผนกหออภิบาล
ผู้ป่วยหนัก ( ICU) พบอัตราการติดเชื้อ ร้อยละ 40.70 เป็นแผนกที่ท่าการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ใน
ภาวะวิกฤติ  ซึ่งผู้ป่วยทุกรายต้องมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือมีการท่าหัตถการ
อย่างมาก  โดยเฉพาะการรักษาที่ใช้เครื่องมือสอดใส่เข้าไปในร่างกาย  ส่วนผู้ป่วยในคลินิก
ทั่วไปหรือผู้ป่วยนอก (OPD) พบอัตราการติดเชื้อร้อยละ 4.07 (ตารางที ่4.1)  
 
ตารางที่ 4.1 อัตราการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับแผนกที่มีการรักษาผู้ป่วยในหออภิบาล  (Non-ICU; 
IPD) หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) และผู้ป่วยนอก (OPD) 

 
ต าแหน่งเชื้อก่อโรคในโรงพยาบาลที่แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็ง (ตารางที่ 4.2) พบว่าแยก

เชื้อได้จากระบบทางเดินหายใจมากที่สุดคือ ร้อยละ 50.71 รองลงมาคืออัตราการติดเชื้อที่ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ  พบร้อยละ 13.74 และ พบว่าอัตราการติดเชื้อของแผลผ่าตัด/หนอง/ tissue 
เลือด ระบบทางเดินอาหาร และต าแหน่งอื่นๆ พบ ร้อยละ  20.85, 7.58, 2.37 และ 4.74 
ตามล าดับ 
 
 
 
 

ต าแหน่ง จ านวน (ครั้ง) อัตราการติดเชื้อ (ร้อยละ) 

Non-ICU (IPD) 
ICU 
OPD 

95 
70 
7 

55.23 
40.70 
4.07 
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ตารางที่ 4.2   ต าแหน่งที่แยกเชื้อได้จากผู้ป่วยติดเชื้อที่พบบ่อย 

 
ตารางที่ 4.3 จ านวนของเชื้อก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่แยกได้มากที่สุด พ.ศ. 2553 จาก
เชื้อที่แยกได้ทั้งหมด 1,292 isolates 
 

เชื้อ จ านวนที่พบ (isolates) ร้อยละ 
Bacteria (1,292 isolates) 
Gram-negative bacteria 
E.  coli 
K.  pneumonia  
P.  aeruginosa 
A.  baumannii 

 
 

237 
109 
94 
66 

 
 

18.34 
7.28 
8.44 
5.11 

Gram-positive bacteria 
S.  aureus 
Enterococcus spp. 

 
208 
47 

 
16.10 
3.64 

Yeast 
C. albicans 
C. tropicalis   
C. parakrusei 
C. Krusei 
Others Candida spp. 

 
80 
53 
30 
8 
11 

 
43.96 
29.12 
16.48 
4.40 
6.04 

 

ต าแหน่ง จ านวน (ครั้ง) อัตราการติดเชื้อ (ร้อยละ) 
ระบบทางเดินหายใจ 
ระบบทางเดินปัสสาวะ 
แผลผ่าตัด/หนอง/tissue 
เลือด 
ระบบทางเดินอาหาร 
อื่นๆ 

107 
29 
44 
16 
5 
10 

50.71 
13.74 
20.85 
7.58 
2.37 
4.74 
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แบคทีเรียแกรมลบกลุ่ม  Enterobacteriaceae ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมาก
ที่สุด คือ Escherichia coli และ Klebsilla pneumoniae จ านวน 237 และ 109 isolates คิดเป็น
ร้อยละ  18.34 และ 8.44 ตามล าดับ แบคทีเรียแกรมลบกลุ่ม NFB ที่แยกได้มากที่สุด คือ  
Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumannii  คิดเป็นร้อยละ  7.28 และ 5.11 
(94 และ 66 isolates) ตามล าดับ ในขณะท่ีแบคทีเรียแกรมบวกที่พบมากคือ Staphylococcus 
aureus และ Enterococcus spp. คิดเป็นร้อยละ  16.10 และ 6.4 (3.64 และ 47 isolates) 
ตามล าดับ ส าหรับการแยกเชื้อยีสต์พบ Candida albicans,  C. tropicalis, C. parakrusei และ 
C. krusei ร้อยละ 43.96, 29.12, 16.48 และ 4.4 (80, 53, 30 และ 8 isolates) ตามล าดับ 
(ตารางที่ 4.3) 

จากการศึกษาพบว่าแบคทีเรียดื้อยาจากผู้ป่วยโรคมะเร็ง คือ แบคทีเรียแกรมบวกดื้อ
ยากลุ่ม Methicillin resistance S. aureus (MRSA) ร้อยละ 39.9 (83 isolates) (ตารางที่ 4.4) 
แบคทีเรียแกรมลบ กลุ่ม  Enterobacteriaceae ที่สามารถสร้างเอนไซม์ Extended-Spectrum 
beta-lactamase (ESBLs) ในการดื้อต่อยาต้านจุลชีพได้  พบจ านวนทั้งหมด 120 isolates ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็น E. coli, K. pneumoniae และ Protus mirabilis ร้อยละ 69.10,  14.39 และ 2.88 
(96, 20 และ 4 isolates) ตามล าดับ (ตารางที่ 4.5) ส่วนแบคทีเรียแกรมลบ กลุ่ม Non-
fermented Gram negative bacteria (NFB) ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายขนาน ( Multidrug-
resistant bacteria, MDR) พบจ านวนทั้งหมด 88 isolates ซึ่งส่วนมากเป็น A. baumannii คิด
เป็นร้อยละ 48.86 (43 isolates) และ Stenotrophomonas maltophilia เป็นร้อยละ 13.64 (12 
isolates) นอกนั้นที่เหลือส่วนใหญ่เป็นเชื้อ Genus Pseudomonas (ตารางที่ 4.6) 

 
ตารางที่  4.4 จ านวนของเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก  Staphylococcus aureus ที่ดื้อยากลุ่ม 
methicillin (Methicillin resistance S. aureus, MRSA) เปรียบเทียบกับเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก  
S. aureus ที่ไวต่อยากลุ่ม methicillin หรือ Methicillin sensitive S. aureus (MSSA)  
 
เชื้อ จ านวนที่พบ (isolates) ร้อยละ 

MRSA 
MSSA 

83 
125 

39.9 
60.1 
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ตารางที่  4.5 จ านวนของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ กลุ่ม Enterobacteriaceae ที่สามารถสร้าง
เอนไซม์ Extended-Spectrum beta-lactamase (ESBLs) ในการดื้อต่อยาต้านจุลชีพได้   
 

อันดับ เชื้อ จ านวนเชื้อที่สร้าง ESBLs (isolates) ร้อยละ 

1 E. coli 96 69.10 

2 K. pneumoniae 20 14.39 

3 P. mirabilis 4 2.88 

Total 120 

 
 
ตารางที่ 4.6 จ านวนของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ  Non-fermented Gram negative bacteria 
(NFB) ทีด่ื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายขนาน (Multi-drug resistant bacteria, MDR) 
 

เชื้อ จ านวน MDR (isolates) ร้อยละ 

A. baumannii 43 48.86 

Stenotrophomonas maltophilia 12 10.23 

P. fluorescens 10 13.64 

P. aeruginosa 9 11.36 

Pseudomonas spp. 9 10.23 

Others  NFB 5 5.86 

Total   88  
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อัตราการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อจุลชีพที่แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็งอยู่ระหว่างร้อยละ 59 
ถึง ร้อยละ 68 (ยกเว้นยากลุ่ม Macrolides ที่ใช้กับแบคทีเรียแกรมบวกซึ่งแยกจากผู้ป่วยใน
อัตราที่น้อย) พบว่าแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative bacteria) ดื้อต่อยากลุ่ม  Penicillins 
Quinolone, Cephalosporin และ Aminoglycoside ในขณะท่ีแบคทีเรียกลุ่ม NFB จะดื้อต่อยา
ต้านจุลชีพกลุ่ม Carbapenems และดื้อต่อยาต้านจุลชีพกลุ่มอื่นๆมากที่สุด (ตารางที่ 4.7) 
 
ตารางที่ 4.7 อัตราการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อจุลชีพที่พบมากที่สุด ในแต่ละกลุ่ม 
 

 
*Miscellaneous: ยาต้านจุลชีพกลุ่มอื่นๆ 

 

กลุ่มยาต้านจุลชีพ 
อัตราการดื้อยา

ทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

อัตราการดื้อยา (ร้อยละ) 

S. aureus Gram-negative 
bacteria 

NFB 

Penicillins  
(1,851) 

Quinolone 
(1,344) 

 Cephalosporin 
 (1705) 

Aminoglycoside 
 (1,610) 

Macrolides 
(211) 

Carbapenems 
(309) 

Miscellaneous* 
(994) 

59.26 
(1,097) 

58.85 
(791) 
60.18 
(1026) 
61.80 
(995) 

- 
 

67.64 
(209) 
63.68 
(633) 

20.88  
(262) 
22.88  
(181) 
23.88 
(245) 
24.22 
(241) 
15.16 
(32) 

- 
 

17.85 
(113) 

51.95  
(570) 
52.34 
(414) 
53.41 
(548) 
49.55 
(493) 

- 
 

20.57 
(43) 

32.07 
(203) 

24.16 
(265) 
24.15 
(196) 
22.71 
(233) 
26.23 
(261) 

- 
 

79.42 
(166) 
50.08 
(317) 
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บทที่ 5 

อภิปรายผล และสรุปผล (Discussion and Conclusion)  

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาส าคัญ มีรายงานการติดเชื้อในไทยร้อยละ  7.8 โดยมี
อัตราการเสียชีวิตร้อยละ 5.9 ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานอย่างน้อย 5 วัน ท าให้สูญเสีย
ค่าใช้จ่ายส าหรับรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น (สมหวัง ด่านชัยวิจิตร , 2544) และเม่ือพิจารณาถึง
อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลนั้น ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย เนื่องจากการรักษาพยาบาลที่ขาด
ทักษะท่ีดี ผู้ป่วยมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ า และอัตราการดื้อยาของเชื้อก่อโรคมีมากขึ้น ส าหรับที่
สถาบันมะเร็งมีการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรียแกรมลบเป็นส่วนใหญ่ 
ได้แก่ E. coli, P. aeruginosa, K. pneumonia และ A. baumannii ส่วนแบคทีเรียแกรมบวกนั้น 
พบจ านวนน้อยกว่าแบคทีเรียแกรมลบ ได้แก่ S. aureus และ  Enterococcus spp. ซึ่งมีผล
ใกล้เคียงกับการรายงานก่อนหน้านี้  (Thompat and Sudjaroen, 2009) นอกจากนี้ยีสต์ที่แยกได้
จากผู้ป่วยมะเร็งน้ันมีปริมาณที่ค่อนข้างคงที่ 

อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับรายงานคร้ังก่อนของคณะวิจัยที่ได้ท าการศึกษาการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล และลักษณะการดื้อยา ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 
2550 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 นั้น (Thompat and Sudjaroen, 2009) และ พ.ศ. 2552 
(Thompat et al., 2010) พบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอัตราการติดเชื้อโรงพยาบาลเพิ่มข้ึนจากเดิม 
365 isolates (เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551) และ 546 isolates (พ.ศ. 
2552) เป็น 1,292 isolates คิดเป็นเกือบ 2 เท่าทีอ่ัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลนั้น เพิ่มขึ้น เชื้อ
ก่อโรคส่วนมากแยกได้จากผู้ป่วยมะเร็งท่ีเข้ารับการรักษาที่หออภิบาล (Non-ICU; IPD) ซึ่งมี
การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ และมีแบคทีเรียแกรมลบเป็นสาเหตุหลักเช่นเดิม  

หากแต่มีการเปลี่ยนแปลงของชนิดของแบคทีเรีย กล่าวคือ เชื้อที่มีคุณสมบัติ MDR เป็น
เชื้อ A. baumannii เพิ่มมากขึ้น และมีการติดเชื้อ S. maltophilia แทนการติดเชื้อ  P. 
aeruginosa ถึงแม้ว่าเชื้อ P. aeruginosa นั้นเป็นเชื้อที่แยกได้มากท่สุดในกลุ่ม NFB ก็ตาม ซึ่ง
ทั้ง A. baumannii และ S. maltophilia มีโอกาสเป็นคุณสมบัติดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายขนานท่ี
รุนแรงกว่า P. aeruginosa และแบคทีเรีย genus Pseudomonas หลากหลายของสายพันธุ์ มี
โอกาสที่เป็น MDR เพิ่มมากขึ้น โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากการใช้ยาต้านจุลชีพเกินความจ าเป็น 
และการถ่ายทอดยีนดื้อยาระหว่างเชื้อแบคทีเรีย (horizontal gene transfer) (Hawkey and 
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Jones, 2009) ซึ่ง A. baumannii มีอัตราดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานท่ีรุนแรงกว่าเชื้อ P. 
aeruginosa มาก (Towner, 2009)  

ผลการศึกษาดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกับหลายรายงานท่ีผ่านมา ซึ่งได้บอกถึงแนวโน้ม
การเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียที่ดื้อยาแบบ MDR ในผู้ป่วยอื่นๆ เช่นเดียวกับผลงานวิจัยครั้งน้ี  (พัช
รินทร์ ชาญฉลาด , 2551; Thompat and Sudjaroen, 2009; Thompat et al., 2010; นิตยา สิงห์
พลทัน, 2550;  ปกเกษม ศิริน, 2551)  

นอกจากนี้การติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบกลุ่ม NFB ที่มีคุณสมบัติ MDR แบคทีเรียแกรม
บวก S. aureus กลุ่ม MRSA ที่ดื้อยา และการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่สร้าง  ESBLs ได้ก็มี
จ านวนการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เม่ือเทียบกับก่อนหน้านี้  (Thompat and Sudjaroen, 
2009; Thompat et al., 2010) อย่างไรก็ตามอัตราการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อก่อโรคใน
โรงพยาบาล มีจ านวนลดลง  (ยกเว้น A. baumannii และ S. maltophilia)  เนื่องจากมีการ
ควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมมาก ขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการติดเชื้อดื้อยามากกว่าเดิม แต่
อัตราการดื้อยานั้นลดลง  และมีข้อสังเกตว่าอัตราการดื้อยาต้านจุลชีพกลุ่ม  Penicillins 
Quinolone, Cephalosporin และ Aminoglycoside นั้นมีการดื้อในกลุ่มแบคทีเรีย ESBLs 
แทนท่ีจะเป็นกลุ่ม แบคทีเรีย NFB ที่ดื้อยาหลายขนาน (MDR) ข้อมูลดังกล่าวนี้บ่งชี้ให้เห็นว่า
อัตราการใช้ยาเกินขนาด และการใช้ยาตานจุลชีพอย่างพร่ าเพรื่อนั้นลดลง เพราะ เชื้อกลุ่ม 
แบคทีเรีย NFB ที่ดื้อยาหลายขนาน (MDR) นั้นดื้อยาในกลุ่มที่จ าเพาะกับเชื้อ คือ ยาต้านจุลชีพ
กลุ่ม Carbapenems และดื้อต่อยาต้านจุลชีพกลุ่มอื่นๆ ซึ่ง ยาต้านจุลชีพกลุ่ม  Penicillins 
Quinolone, Cephalosporin และ Aminoglycoside ใช้รักษาอาการติดเชื้อกลุ่ม แบคทีเรีย NFB 
ที่ดื้อยาหลายขนาน (MDR) นั้นไม่ได้ ซึ่งการดื้อยากลุ่ม Carbapenems ของเชื้อแบคทีเรีย NFB 
ที่ดื้อยาหลายขนาน (MDR) อยู่ในปริมาณที่ลดลงเล็กน้อย 

ข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็งมีแนวโน้มสูงขึ้น และมี
เชื้อที่มีคุณสมบัติการดื้อยาเพิ่มขึ้นด้วยน้ัน แต่อัตราของการดื้อยากลับมีแนวโน้มลดลงเนื่องจาก
การใช้ยาที่เหมาะสมของแพทย์ผู้ให้การรักษา ดังนั้น ป้องกันการติดเชื้อที่เกิดจากการ
รักษาพยาบาลในผู้ป่วยโรคมะเร็งยังคงมีความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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