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วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้  ด า เนินการเ พ่ือตรวจคัดกรอง methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA)  ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกส าคัญของโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลที่แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในปี พ.ศ.  2554 ซึ่งจ าแนกโดยวิธี 
PBP2a latex agglutination test (Oxoid Limited, Hampshire, UK) และวิธีประจ าวัน จากนั้น
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธี PBP2a latex agglutination test และวิธีประจ าวัน และท าการ
ทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ MRSA และ methicillin sensitive S. aureus  (MSSA) 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยจากหออภิบาล (Non-ICU; IPD) มีปัจจัยเสี่ยงต่อเชื้อ S. aureus สูง 
เนื่องจากพบอัตราการติดเชื้อร้อยละ 54.3 และแยกเชื้อได้จากแผลผ่าตัด  /หนอง / tissue มากที่สุดคือ 
ร้อยละ 57.7 พบ MRSA ร้อยละ 41.8 (87 isolates) จากเชื้อ 208 isolates โดยวิธี PBP2a latex 
agglutination test มีความไว (sensitivity) 100% ในขณะที่วิธีประจ าวัน คือ oxacillin agar 
screen test มีความไวต่ ากว่า คือ 95.4% หรือมีผลลบลวงประมาณร้อยละ 4.6 เนื่องจาก S. 
aureus บางสายพันธุ์ที่สร้างโปรตีน PBP 2a ได้แต่ไม่สามารถเจริญบน oxacillin agar ได้ อัตราการ
ด้ือยาต้านจุลชีพของเชื้อ MRSA และ MSSA แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็งอยู่ระหว่างร้อยละ 23-100 และ 
0.8-95 ตามล าดับ โดยพบว่า เชื้อทั้ง 2 กลุ่มดื้อต่อยากลุ่ม penicillins สูงมาก (95-100%) ในขณะที่
เชื้อ MSSA ยังดื้อต่อยาในกลุ่มอ่ืนไม่มากนัก (0.8-6.6%)  
 
ค ำส ำคัญ : โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, Staphylococcus aureus, MRSA, PBP2a, ผู้ป่วยมะเร็ง, 
    latex agglutination test, เชื้อดื้อยา 
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Abstract 
 

Research Title :  Evaluation of latex agglutination screening test for methicillin   
    resistance Staphylococcus aureus (MRSA) isolated from 
    cancer patients 
Author  :  Dr. Yuttana Sudjaroen 
Year  :  2012 

……………………………………………………………………. 
 
Aims of this study were 1) screened important gram-positive bacteria for 

nosocomial infection, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), which was 
isolated from cancer patients who , who were admitted in National Cancer Institute, 
Thailand during 2011 by PBP2a latex agglutination test (Oxoid Limited, Hampshire, 
UK) and conventional method 2) compared the efficiency between latex 
agglutination test and convention method and 3) determined antimicrobial 
susceptibility patterns of MRSA and  methicillin sensitive S. aureus  (MSSA). The 
results showed that main sources of S. aureus infection was Non-ICU (IPD) (54.3%) 
and main sites of S. aureus infection were wound, pus and tissue (57.7%). MRSA 
were 41.8% (87 isolates) from 208 isolates of S. aureus, which were screened by 
PBP2a latex agglutination test (sensitivity = 100%). Therefore, the sensitivity of 
oxacillin agar screen test (conventional method) was lower (95.4%) and implied that 
false negative was 4.6%. The occurrence of false negative may caused by some of S. 
aureus strains, which were produced PBP2a protein, were unable to growing on 
oxacillin agar. The antimicrobial resistant rates of MRSA and MSSA isolated from 
cancer patients were 23-100% and 0.8-95%, respectively and both groups were 
highly penicillin resistance (95-100%). For other antimicrobial drugs, MSSA was still 
low resistant rate (0.8-6.6%) 
 
Keyword: MRSA, PBP2a, S. aureus, Nosocomial infection (NI), Cancer patient, latex 
agglutination test, Drug resistance 
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ค าน า 
 

 ปัจจุบันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจัดเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ เนื่องจากมี
แนวโน้มสูงขึ้นทุกๆปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากวิทยาการความก้าวหน้าทางการแพทย์ และสาธารณสุข ท าให้
มีเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับผู้ป่วยเป็นจ านวนมาก อันเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงที่ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับเชื้อ
ก่อโรคที่ปนเปื้อนมาจากเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้อัตราผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทาน
ต่ าเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมากที่สุดในประเทศไทย 
เชื้อแกรมบวกรูปกลมที่เป็นสาเหตุหลักของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้แก่ Staphylococcus 
aureus, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ enterococci โดยเฉพาะ 
MRSA นั้น เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาหลายกลุ่ม โดยมีกลไกการดื้อยาจากการสร้าง penicillin 
binding protein (PBP) เปลี่ยนเป็น PBP2a ถูกก าหนดโดยยีน mecA ซึ่งการแสดงออกของยีน 
mecA ในการสร้าง PBP2a ของ MRSA การทดสอบ PBP2a ซึ่งเป็น mecA gene product ด้วย
เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกัน (immunoassay) จึงเป็นที่น่าสนใจ เพราะให้ความแม่นย ากว่าวิธี
ประจ าวัน ประหยัดเวลา และสามารถท าได้ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลชุมชนที่มีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ และบุคลากร ดังนั้นงานวิจัยนี้ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ PBP agglutination 
test กับวิธีประจ าวัน ในการตรวจคัดกรอง MRSA ที่แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็ง และทดสอบรูปแบบ
ความไวต่อยาต้านจุลชีพ ข้อมูลจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวินิ จฉัย MRSA การใช้
ยาปฏิชีวนะกับ MRSA เสามารถใช้เป็นแนวทางในการควบคุม ป้องกัน รวมถึงการรักษาโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลดังกล่าวได้อย่างถูกต้องต่อไป 

 
 
         
 

(ดร. ยุทธนา สุดเจริญ) 
     27 มีนาคม 2555 
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บทที ่1 
 

บทน า (Introduction) 
 

 
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial infections) หมายถึง โรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากการ

ได้รับเชื้อขณะผู้ป่วยได้รับการตรวจ และ/หรือการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งการติดเชื้อของ
บุคลากรทางการแพทย์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลมากที่สุดในประเทศไทย เชื้อแกรมบวกรูปกลม ได้แก่ Staphylococcus aureus, 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ enterococci โดยเฉพาะ MRSA 
นั้น เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาหลายกลุ่ม ได้แก่ macrolides, lincosides, aminoglycosides 
และ beta-lactams ทั้งกลุ่ม penicillins และ cephalosporins ซึ่งการรักษาการติดเชื้อ MRSA 
ด้วยยาต้านจุลชีพนั้นอยู่ในวงจ ากัด เนื่องจากไวต่อยาเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นคือ vancomycin, 
linezolid และ teigecyclin 

 MRSA มีกลไกการดื้อยาจากการสร้าง penicillin binding protein (PBP) เปลี่ยนเป็น 
PBP2a ถูกก าหนดโดยยีน mecA ซึ่งการแสดงออกของยีน mecA ในการสร้าง PBP2a ของ MRSA 
ในแต่ละสายพันธุ์มักแสดงออกได้ไม่เท่ากัน (heterogeneous phenotypic expression) ดังนั้น
วิธีการทดสอบประจ าวัน (conventional methods) ได้แก่ coagluase test, oxacillin agar 
screen test, disk diffusion หรือ  broth microdilution method อาจจะให้ผลลบลวง (false 
negative)ได้ และการทดสอบดังกล่าวต้องใช้เวลานาน นอกจากนี้การใช้วิธีทดสอบยืนยัน (gold 
standard method) คือ การหายีน mecA โดยวิธี PCR และ DNA hybridization เป็นวิธีที่มีความ
แม่นย าสูง แต่มีข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากร และงบประมาณ รวมถึงต้องอาศัยผู้ที่มีความช านาญเป็นผู้
ทดสอบอีกด้วย  

 ดังนั้นการทดสอบ PBP2a ซึ่งเป็น mecA gene product จากการเกิดปฏิกิริยาเกาะกลุ่ม 
(agglutination) ด้วยเทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกัน (immunoassay) จึงเป็นที่น่าสนใจ เพราะให้ความ
แม่นย ากว่าวิธีประจ าวัน ประหยัดเวลา (< 1 ชั่วโมง) และสามารถท าได้ในห้องปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลชุมชนที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และบุคลากร ซึ่งคณะผู้วิจัยมีความสนใจในการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ PBP agglutination test กับวิธีประจ าวัน คือ coagulase tests (ทั้ง
tube และ slide method) และ oxacillin agar test ในการตรวจคัดกรอง MRSA ที่แยกได้จาก
ผู้ป่วยมะเร็ง และรูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพ ข้อมูลจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การวินิจฉัย MRSA การใช้ยาปฏิชีวนะกับ MRSA จากผู้ป่วยมะเร็งของแพทย์ เพ่ือเป็นแนวทางการ
รักษาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) ตรวจคัดกรอง methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ออกจาก 

Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็งโดยวิธี agglutination test และวิธี
ประจ าวัน 

2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธี agglutination test และวิธีประจ าวัน 
3) ทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ methicillin-resistant S. aureus (MRSA) และ 

methicillin sensitive S. aureus (MSSA) 
 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการแยกเชื้อ Staphylococcus aureus ที่เกิดจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล
จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น เลือด, เสมหะ, ปัสสาวะ, น้ าไขสันหลัง, Throat 
swab, ฯลฯ และสถานที่ของผู้ป่วยที่พ านักในโรงพยาบาล เมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จากนั้นท า
การทดสอบแยกเชื้อกลุ่ม MRSA โดยวิธี agglutination test เปรียบเทียบกับวิธีการทดสอบ
ประจ าวัน (conventional methods) จากนั้นประเมินประสิทธิภาพวิธีดังกล่าว น าเชื้อ MRSA ที่
แยกได้นั้นไปทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปใช้ประเมินประสิทธิภาพของวิธี
ใหม่ที่ใช้ตรวจคัดกรองเชื้อ MRSA ที่มีความแม่นย ากว่าวิธีประจ า ประหยัดเวลา และสามารถท าได้ใน
ห้องปฏิบัติการของรพ. ชุมชนที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และบุคลากร นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยัง
ท าให้ทราบถึงการติดเชื้อ MRSA ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น 
สถานที่ของผู้ป่วยพ านักในโรงพยาบาล ระบบที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และอัตราของการดื้อต่อยาต้านจุล
ชีพ เป็นต้น รวมถึงการเฝ้าระวังการป้องกนัการตดิเชื้อในโรงพยาบาลและการเลอืกใชย้าต้านจุล
ชพีของแพทยอ์ยา่งเหมาะสมไดอ้กีดว้ย 
 
ทฤษฎีสมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิด (Conception Framework) ของโครงการวิจัย 

ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสติดเชื้อในโรงพยาบาลมากกว่าปกติ เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ 
ภูมิคุ้มกันต่ า (compromised immune system), การผ่าตัด, การใช้เคมีบ าบัด (chemotherapy) 
และการฉายรังสี (radiotherapy) เป็นต้น นอกจากนี้อุปกรณ์ด้านการแพทย์, กระบวนการรักษา และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ส าหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งนั้นท าให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่ปกติแล้วไม่ก่อโรค (non-
pathogenic หรือ opportunistic) ในผู้ป่วยมะเร็งเพ่ิมมากขึ้น อัตราของการดื้อยาต้านจุลชีพก็
เพ่ิมขึ้นด้วยซึ่ง MRSA เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกดื้อยาที่พบบ่อย วิธีการจ าแนกเชื้อดื้อยาอย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การวินิจฉัยที่เหมาะสมรวมถึงการเฝ้าระวังการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
และการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพของแพทย์อย่างถูกต้องได้อีกด้วย (ดังรูปที่ 1) 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของแสดงความสัมพันธ์ของการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ความ
ไว หรือความดื้อต่อยาปฏิชีวนะ (ยาต้านจุลชีพ) ของเชื้อก่อโรคในโรงพยาบาล และ แนวทางป้องกัน 
เฝ้าระวัง และรักษา โดยมีวิธีการจ าแนกเชื้อดื้อยาที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวแปรส าคัญ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงประสิทธิภาพการตรวจคัดกรอง methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) ออกจาก Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็งโดยวิธี agglutination test 

2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของวิธี agglutination test กับวิธีประจ าวัน (conventional 
method) 

3. ทราบถึงรูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ methicillin-resistant S. aureus (MRSA) 
และ methicillin sensitive S. aureus (MSSA) ในผู้ป่วยมะเร็ง 

 
สถานที่ท าโครงงานวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

 

 

วิธีการจ าแนกเชื้อด้ือยาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ป่วยมะเร็ง 

ภาวะแทรกซ้อนตา่งๆ 

 
การผ่าตัด, การใหย้าเคมีบ าบัด, รงัสีรักษา, 

อุปกรณ์ทางด้านการแพทย์, ฯลฯ 

โรคตดิเช้ือในโรงพยาบาล 

ชนิดของเชื้อก่อโรค 
ความไว หรือความดื้อต่อยาปฏิชีวนะ 

แนวทางการป้องกัน เฝ้าระวัง และรักษา 
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บทที่ 2 
 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review of Literatures) 
 
 

2.1 ความส าคัญทางการแพทย์ของ Staphylococcus aureus  
(อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 

 
เชื้อสกุล Staphylococcus เป็นแบคทีเรียแกรมบวกรูปกลมมีการเรียงตัวเป็นกลุ่ม (gram-

positive cocci in cluster) คล้ายพวงองุ่น (grape-like cluster) รูปที่ 1 จัดอยู่ในวงศ์ 
Staphylococcaceae ไม่สร้างสปอร์ ไม่เคลื่อนที่ เซลล์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ไมโครเมตร มี GC 
content 30-39 โมลเปอร์เซ็นต์ ให้ผลบวกต่อการทดสอบคาทาเลส เชื้อในสกุลนี้มีมากกว่า 40 
species ส่วนใหญ่เป็น facultative anaerobes ในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ S. aureus เท่านั้น 

S. aureus เป็นกลุ่ม coagulase-positive Staphylococci แยกได้จากคน และสัตว์ เป็นเชื้อที่
มีความส าคัญทางการแพทย์มากที่สุดในสกุลนี้ โดยจะพบที่บริเวณผิวหนัง (skin flora) และในรูจมูก 
(nasal carrier) ร้อยละ 20-40 ของคนปกติ เชื้อนี้มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในการเกิดโรค 
(virulence factor) ดังนี้ 

1) โปรตีนที่ผนังเซลล์ (cell wall protein) ได้แก่ protein A ท าหน้าที่เกาะติดกับส่วน Fc 
ของอิมมิวโนโกลบูลิน ชนิด IgG (immunoglobulin G) ป้องกันการกลืนกินของเม็ดเลือดขาว และ 
fibronectin-binding protein ท าหน้าที่จับกับ fibronectin ของเซลล์ 

2) สารพิษท่ีหลั่งออกมาภายนอก (exotoxin) 
2.1) Staphylococcal enterotoxin เป็นสารพิษที่ทนความร้อน (heat-stable exotoxin) 

แบ่งออกเป็น 5 type ได้แก่ A, B, C (C1, C2, C3), D และ E ชนิดที่พบว่ามีอุบัติการณ์ในการก่อให้เกิด
โรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) ได้บ่อยที่สุด คือ A และ E สารพิษนี้สามารถทนความร้อนได้ที่
อุณหภูมิ 100 C นาน 30 นาที และยังทนต่อสภาวะความเป็นกรดและเอนไซม์ในอาหารได้อีกด้วย 
ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษนี้จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อุจจาระร่วง ภายหลังได้รับสารพิษชนิดนี้
เข้าสู่ร่างกาย 1-6 ชั่วโมง 

2.2) Toxic shock syndrome toxin-1 เดิมชื่อ staphylococcal enterotoxin F หรือ 
pyrogenic exotoxin C จัดเป็น superantigen มีความสามารถกระตุ้นระบบต่างๆของร่างกาย ท า
ให้ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง มีผื่น เจ็บคอ อุจจาระร่วงชนิดเป็นน้ า (watery diarrhea) มีภาวะขาดน้ า 
(dehydration) คลื่นไส้ อาเจียน ในบางรายมีอาการรุนแรง อาจเกิดอาการช็อก ตับไตวาย และ
เสียชีวิตในที่สุด 
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2.3) Exfoliative toxin หรือ exfoliatin หรือ epidermolysin เป็นสารพิษที่มีฤทธิ์ในการ
ท าลายผิวหนังชั้นก าพร้า (epidermal layer) ท าให้หนังก าพร้าหลุดลอกออกไป ก่อให้เกิดกลุ่มอาการ
ผิวหนังหลุดลอก (Staphylococcal scalded skin syndrome, SSSS) หรือ Ritter s disease 

2.4) Cytolytic toxin เป็นกลุ่มของสารพิษที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ เพ่ือท าลายเซลล์ของ
ร่างกาย ได้แก่ hemolysin หรือ staphylolysin ชนิด α-, β- และ - hemolysin มีฤทธิ์ท าลาย
เม็ดเลือดแดง, Staphylococcal leukocidin หรือ Penton-Valentine leukocidin มีฤทธิ์ท าลาย
เซลล์เม็ดเลือดขาว และป้องกันการกลืนกินของเม็ดเลือดขาว (anti-phagocytosis) 

2.5) เอนไซม์ ได้แก่ hyaluronidase, lipase, DNase, RNAase, phosphatase, fibrinolysin 
เอนไซม์เหล่านี้มีบทบาทท าให้เชื้อ S. aureus สามารถบุกรุก และท าลายเซลล์ได้ดียิ่งขึ้น 
 
โรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจาก S. aureus  
 1) การติดเชื้อบริเวณผิวหนัง และบาดแผล (skin and wound infection) 
 1.1) ฝี (boil, furuncle, impetigo) เกิดการติดเชื้อที่บริเวณรูขน (hair follicle) ท าให้มี
อาการอักเสบ บวมแดง และเป็นหนอง 
 1.2) ฝีฝักบัว (carbuncle) มีการติดเชื้อที่รูขน ต่อมไขมัน (sebaceous gland) ต่อมเหงื่อ 
(sweat gland) ท าให้เกิดการอุดตันบริเวณท่อต่อมเหงื่อ ท่อต่อมไขมัน เกิดเป็นลักษณะฝีหลายอันมา
รวมกัน มองดูลักษณะคล้ายฝักบัว ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดรุนแรงกว่าฝีธรรมดา 
 1.3) กุ้งยิง (sty; stye) เป็นการติดเชื้อที่บริเวณหนังขอบตา ท าให้หนังขอบตาเกิดการอักเสบ 
บวมแดง และมีหนอง 
 1.4) การติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด (wound infection) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส าคัญของโรคติด
เชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial infection; hospital acquired infection) พบในผู้ป่วยที่เข้ารับ
การผ่าตัดแล้วมีการติดเชื้อ S. aureus ที่อาศัยบริเวณผิวหนังของผู้ป่วย หรือจากบุคลากรทาง
การแพทย์ หรือจากสิ่งแวดล้อม ท าให้แผลบริเวณผ่าตัดเกิดการอักเสบ บวมแดง และเป็นหนอง 
 2) โรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) เนื่องจากมีการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อน 
Staphylococcal enterotoxin โดยเฉพาะ A และ E type เข้าไปในร่างกาย ท าให้มีอาการคลื่นไส้
อาเจียน อาหารที่พบบ่อยว่าเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ อาหารสดที่ไม่ผ่านความร้อน 
อาหารที่มีการหยิบจับสัมผัสด้วยมือ เช่น กะทิสด ขนมจีน มายองเนส เป็นต้น 
 3) กลุ่มอาการผิวหนังก าพร้าหลุดลอกที่เกิดจาก S. aureus (Staphylococcal scalded 
skin syndrome, SSSS) หรือ Ritter s disease พบได้ในเด็กแรกเกิด และเด็กเล็ก มีสาเหตุจาก 
exfoliative toxin ของเชื้อ S. aureus 
 4) กลุ่มอาการช็อกที่เกิดจากสารพิษ (toxic shock syndrome) เกิดจากร่างกายดูดซึม
สารพิษ toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1) เข้าไปในร่างกาย มักพบในผู้หญิงที่ใช้ผ้าอนามัย
แบบสอด (intra vaginal tampon) ที่มีการดูดซับเลือดประจ าเดือนสูง ซึ่งจะกระตุ้นให้เชื้อ S. 
aureus หลั่งสารพิษนี้ออกมา เมื่อมีการดูดซึมสารพิษนี้เข้าไปในร่างกาย ท าให้ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง มี
ผื่น เจ็บคอ มีภาวะขาดน้ า คลื่นไส้ อาเจียน ช็อก ตับและไตวาย 
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 5) การติดเชื้ออ่ืนๆ เช่น โรคปอดบวม (staphylococcal pneumonia) โรคติดเชื้อในกระแส
โลหิต (staphylococcal septicemia) ภาวะไขกระดูกอักเสบ (staphylococcal osteomyelitis) 
ไขข้ออักเสบ (septic arthritis) 
 
2.2 Methicillin-resistance S. aureus (MRSA) 
 เป็นเชื้อ S. aureus สายพันธุ์ที่ดื้อยาต้านจุลชีพหลายกลุ่ม (multiple drug resistant) เช่น 
penicillin, tetracycline, sulfonamides, aminoglycosides มีค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration, MIC) ต่อยา methicillin มากกว่า
หรือเท่ากับ 16 μg/ml หรือมีค่า MIC ต่อยา oxacillin มากกว่าหรือเท่ากับ 4 μg/ml ส่วนเชื้อที่ไว
ต่อยา methicillin เรียก methicillin-sensitive S. aureus (MSSA) เชื้อ MRSA มีกลไกการดื้อยา 
ดังนี้ 
 1) การสังเคราะห์เอนไซม์ β-lactamase ซึ่งมีฤทธิ์ในการท าลายยา penicillin และยาที่มีวง
แหวน lactam ring เป็นส่วนประกอบ ท าให้เชื้อดื้อยาในกลุ่มนี้ได้ 
 2) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผนังเซลล์ ท าให้ที่รับ (receptor site) ของยาบนผนังเซลล์
เปลี่ยนจาก penicillin-binding protein (PBP) เป็น penicillin-binding protein ชนิด 2a 
(PBP2a) ท าให้เชื้อมีการจับ (affinity) ยาในกลุ่ม penicillin ลดลง ยาจึงไม่สามารถเข่าสู่เซลล์ของ
แบคทีเรียได้ เชื้อจึงดื้อยา ดังนั้นเชื้อ MRSA จึงจ าแนกออกเป็นหลายประเภทตามกลไกการดื้อยา 
ดังนี้ 
 1. True methicillin-resistance S. aureus (true MRSA) มีกลไกการดื้อยาคือ ที่บริเวณ
ผนังเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงเป็น PBP2a มีค่า MIC ของ methicillin มากกว่าเท่ากับ 16 μg/ml 
และมีค่า MIC ต่อยา oxacillin มากกว่าหรือเท่ากับ 4 μg/ml 
 2. Borderline-resistance S. aureus (BORSA) มีกลไกการดื้อยาคือ สังเคราะห์เอนไซม์ 
β-lactamase ในปริมาณที่สูงมาก มีค่า MIC ของ methicillin เท่ากับ 1 μg/ml และมีค่า MIC ต่อ
ยา oxacillin น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 μg/ml 
 3. Modified-resistance S. aureus (MODSA) เชื้อในกลุ่มนี้ที่ผนังเซลล์มีการเปลี่ยนแปลง 
หรือเพ่ิมจ านวนหรือปริมาณของ PBP อ่ืนที่ไม่ใช่ PBP2a MODSA มีค่า MIC ของ methicillin และ 
oxacillin อยู่ในระดับเดียวกับ BORSA 
 4. Methicillin-aminoglycoside-resistance S. aureus (MARSA) หมายถึงเชื้อ S. 
aureus ที่ผลิตเอนไซม์ aminoglycoside-modifying ชนิดที่เรียกว่า bifunctional enzyme โดยมี
การสังเคราะห์เอนไซม์ ACC (6’) และ APH (2”) ร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงเป็น PBP2a ท าให้เชื้อใน
กลุ่มนี้ดื้อต่อยา methicillin และ aminoglycoside ได ้
 เชื้อ MRSA เป็นสาเหตุส าคัญของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิ
ต้านทานต่ า เช่น ผู้ป่วยที่มีแผลผ่าตัด แผลน้ าร้อนลวก ไฟไหม้ ผู้ป่วยที่มีการใส่สายสวนปัสสาวะ การ
ใช้เครื่องช่วยหายใจ นอกจากนี้ยังมีการติดต่อจากผู้ป่วยหนึ่งไปยังผู้ป่วยอ่ืนๆ หรือจากบุคคลกรทาง
การแพทย์สู่ผู้ป่วยโดยการสัมผัส ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ MRSA ในโรงพยาบาลได้ 
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2.3 การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory diagnosis) 
 
 2.3.1 สิ่งส่งตรวจ (specimens) เก็บสิ่งส่งตรวจจากรอยโรคบริเวณต่างๆ ได้แก่ ฝี หนอง 
บริเวณบาดแผล แผลน้ าร้อนลวก ไฟไหม้ รวมทั้งแผลผ่าตัด ปัสสาวะจากผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะ
อักเสบหรือโรคกรวยไตอักเสบ เสมหะจากผู้ป่วยปอดบวม อุจจาระหรือสิ่งอาเจียนจากผู้ป่วยโรค
อาหารเป็นพิษ เลือดจากผู้ป่วยโรคโลหิตเป็นพิษ รวมทั้งสิ่งส่งตรวจป้ายจากรูจมูก (nasal swab) 
 
 2.3.2 การตรวจจากสิ่งส่งตรวจโดยตรง (direct specimen examination) โดยวิธีย้อมแก
รม น าสิ่งส่งตรวจ ได้แก่ หนอง เสมหะ มาย้อมแกรม เชื้อ Staphylococci ให้ผลแกรมบวก รูปกลม 
มีการเรียงตัวเป็นกลุ่ม (gram-positive cocci in cluster) รูปที่ 2.1  
 

 
 
รูปที่ 2.1 ผลการย้อมแกรมของเชื้อ Staphylococci แสดงลักษณะแกรมบวกมีการเรียงตัวเป็นกลุ่ม 
(gram-positive cocci in cluster) 
 
 2.3.3 การเพาะเลี้ยงเชื้อ (cultivation) 
 2.3.3.1 อาหารเลี้ยงเชื้อ (culture media) เชื้อกลุ่มนี้จะเจริญได้ดีบนอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถ้วน (enriched media) ได้แก่ blood agar (BA), trypticase soy agar (TSA), brain heart 
infusion (BHI) agar ส่วนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้คัดเลือก (selective media) ได้แก่ phenylethyl 
alcohol agar (PEA), Columbia CNA agar, mannitol salt agar (MSA) อาหารเลี้ยงเชื้อ PEA 
และ Columbia CAN agar จะสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบ ส่วน MSA มี น้ าตาล 
mannitol ร้อยละ 1 มี phenol red เป็น indicator มีเกลือ NaCl ในปริมาณสูงถึงร้อยละ 7.5 ท า
ให้สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้ออ่ืนได้ S. aureus ทนเกลือจึงเจริญได้ และย่อยน้ าตาล mannitol 
เป็นกรดเปลี่ยนสี phenol red จากสีส้มเป็นสีเหลือง ท าให้โคโลนีของ S. aureus เป็นสีเหลืองบน 
MSA จากสิ่งส่งตรวจโดยตรง (direct plating) เป็นการตรวจคัดกรองเชื้อ S. aureus เพ่ือการศึกษา
ทางระบาดวิทยาของเชื้อ เช่น ตรวจหา S. aureus จากดิน อาหาร อุจจาระ รวมทั้งตรวจหาสภาวะ
การเป็นพาหะของเชื้อนี้ที่บริเวณรูจมูก (nasal carrier) อย่างไรก็ตาม เมื่อพบโคโลนีสีเหลือง ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตรจะต้องน าโคโลนีที่ได้มาทดสอบเพ่ือยืนยันเชื้อ S. aureus ต่อไป 
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สภาวะที่ใช้ในการเพาะเชื้อคือ เพาะเลี้ยงใน candle jar ที่อุณหภูมิ 35 C นาน 24-48 ชั่วโมง 
ยกเว้น S. aureus ssp. anaerobius ซึ่งต้องเลี้ยงในสภาวะไร้ออกซิเจน 
 2.3.3.2 ลักษณะโคโลนี 
 เชื้อ S. aureus จะให้โคโลนีสีขาว-เหลือง ขอบเรียบ มันวาว มีลักษณะคล้ายเนย 
(butyrous) ขนาด 1-2 มิลลิเมตร บางสายพันธุ์ให้รงควัตถุสีเหลืองทอง (beta-carotenoid) จะย่อย
สลายเม็ดเลือดแดงแบบ β-hemolysis บนอาหารเลี้ยงเชื้อ blood agar (รูปที่ 2.2) 

 
 
รูปที่ 2.2 ลักษณะโคโลนีของเชื้อ S. aureus บนอาหารเลี้ยงเชื้อ blood agar มีสีขาว-เหลือง ขอบ
เรียบ มันวาว และย่อยสลายเม็ดเลือดแดงแบบ β-hemolysis บนอาหารเลี้ยงเชื้อ blood agar 
 
 2.3.3.3 การวินิจฉัยแยกเชื้อ S. aureus ออกจากเชื้อ coagulase-negative 
staphylococci  
 การวินิจฉัยแยกเชื้อ S. aureus เป็นสิ่งส าคัญที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกทุกแห่ง 
จ าเป็นต้องท าการวินิจฉัยเชื้อให้ได้ เนื่องจากเป็นเชื้อที่มีความส าคัญทางการแพทย์มากที่สุดในสกุลนี้ 
การทดสอบที่ใช้จ าแนกเชื้อมีดังนี้ 
 1) การทดสอบ coagulase เป็นการทดสอบเอนไซม์ coagulase ที่ผลิตจากเชื้อ S. aureus 
มี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดที่เกาะบนผนังเซลล์ของเชื้อ (bound form หรือ clumping factor) และชนิดที่
หลั่งออกมานอกเซลล์ (extracellular enzyme หรือ free form) แบ่งการทดสอบเป็น 2 วิธี คือ 
 - Slide coagulase เป็นการทดสอบเอนไซม์ coagulase แบบ bound form ท าโดยหยด
พลาสมา 1 หยดลงบนสไลด์ จากนั้นเขี่ยเชื้อที่ต้องการทดสอบ 1 loop ผสมให้เข้ากัน ผลบวกจะพบ
การเกาะกลุ่ม (agglutination) ของเชื้อ ส่วนผลลบจะไม่มีการเกาะกลุ่ม การทดสอบนี้ควรทดสอบกับ
เชื้อที่เพาะเลี้ยงบน blood agar, Columbia CNA agar หรืออาหารเลี้ยงเชื้อที่เป็น enriched 
media ไม่ควรใช้ MSA ที่มีเกลือสูง เพราะอาจท าให้เกิด auto-agglutination ซึ่งเป็นผลลบลวง และ
ควรทดสอบยืนยันด้วย tube coagulase ต่อไป เนื่องจากประมาณร้อย 15 ของเชื้อ S. aureus จะ
ไม่มีการผลิต coagulase ทีผนังเซลล์ แต่จะผลิตเฉพาะแบบอิสระเท่านั้น 
 - Tube coagulase เป็นการทดสอบ coagulase แบบอิสระ โดยจะเปลี่ยน fibrinogen 
เป็น fibrin clot ท าการทดสอบโดยเขี่ยเชื้อ 1 loop ลงในหลอดทดลองที่มีพลาสมาปริมาตร 0.5 
มิลลิลิตร จากนั้นน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 C นาน 4 ชั่วโมง ผลบวกจะเกิดก้อนลิ่ม fibrin ผลลบจะไม่
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พบก้อนลิ่ม fibrin (รูปที่ 2.3) การอ่านผลควรอ่านผลครั้งแรกภายใน 4 ชั่วโมง ถ้าได้ผลลบควรบ่มต่อ 
18 ชั่วโมง เพราะอาจเป็นผลลบลวงในช่วง 4 ชั่วโมง ที่ fibrin clot ถูก fibrinolysin ย่อยสลายไป
ก่อน  
 พลาสมาที่น ามาทดสอบ ควรใช้พลาสมาจากกระต่ายที่มี Ethylene diamine tetra 
acetate, EDTA เป็นสารกันเลือดแข็ง (anticoagulant) ไม่ควรใช้ citrate เพราะ enterococci 
สามารถใช้ citrate ได้ จะท าให้เกิดผลบวกลวง นอกจากนี้พลาสมาจากผู้บริจาคโลหิตที่หมดอายุ อาจ
มีปัจจัยการแข็งตัวของเลือดหลายชนิดเสื่อมสภาพอาจให้ผลลบลวงได้ จึงไม่ควรน ามาใช้ทดสอบ 
 

 
 
รูปที่ 2.3 ผลการทดสอบ tube coagulase หลอดทดลองบนให้ผลลบไม่เกิด fibrin clot ส่วนหลอด
ทดลองล่างให้ผลบวก คือเกิด fibrin clot 
 
 การทดสอบ coagulase test เป็นการตรวจคัดกรองส าหรับ S. aureus เพราะหากตรวจ
แล้วให้ผลบวก สามารถรายงานผลได้เพียง coagulase-positive staphylococci เนื่องจาก 
staphylococci ที่แยกได้จากสัตว์บางสายพันธุ์ก็สามารถให้ผลบวกได้เช่นกัน ดังนั้นต้องใช้การ
ทดสอบอ่ืนเพื่อยืนยัน S. aureus ต่อไป 
 2) การทดสอบหา protein A โดยวิธี latex agglutination เป็นชุดทดสอบทางการค้า ที่ใช้
พลาสมา และ IgG เคลือบบนเม็ดลาเท็กซ์ (latex particles) fibrinogen ในพลาสมาจะท าปฏิกิริยา
เกาะกลุ่มกับ coaggulase ที่ผนังเซลล์ ส่วน IgG จะมีต าแหน่ง Fc ท าให้สามารถจับกับ protein A 
ของเชื้อ S. aureus การทดสอบท าได้โดยหยดสารละลายของเม็ดลาเท็กซ์ 1 หยดลงบนสไลด์ จากนั้น
เขี่ยเชื้อที่ต้องการทดสอบจ านวน 1 loop ผสมให้เข้ากัน ผลบวกจะเกิดการเกาะกลุ่มระหว่างเม็ดลา
เท็กซ์กับเชื้อ ผลลบจะไม่พบการเกาะกลุ่ม สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า การทดสอบนี้อาจให้
ผลบวกลวงเช่นเดียวกับ slide coagulase test 
 3) การทดสอบ DNase เป็นการทดสอบเอนไซม์ DNase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่หลั่งออกมา
ภายนอกเซลล์ โดย DNase จะย่อยสลาย DNA สามารถท าการทดสอบได้ 2 วิธี ได้แก่ 
 - การทดสอบบน DNase agar ที่มี indicator ท าการทดสอบโดยลากเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
DNase agar ที่มี metachromatic dye toluidine blue O เป็น indicator จากนั้นน าไปบ่มที่ 35 
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C นาน 24 ชั่วโมง ผลบวกจะพบว่าอาหารเลี้ยงเชื้อเปลี่ยนจากสีน้ าเงินเป็นสีชมพูแสดงว่ามีเอนไซม์ 
DNase อยู่ 
 - การทดสอบบน DNase agar ที่ไม่มี indicator ท าการทดสอบโดยลากเชื้อบนอาหารเลี้ยง
เชื้อ DNase agar จากนั้นน าไปบ่มที่ 35 C นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นน าสารละลาย 1 N HCl มาเท
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ผลบวกจะเกิดวงใสๆรอบๆโคโลนีของเชื้อ ผลลบจะไม่พบวงใสรอบๆโคโลนี 
 การทดสอบ DNase เป็นการทดสอบยืนยันการทดสอบ coagulase ที่ให้ผลบวกหรือ 
coagulase-positive staphylococci ว่าเป็นเชื้อ S. aureus    
 2.3.3.4 การทดสอบ thermo stable endonuclease เป็นการทดสอบเอนไซม์ที่ย่อย 
nucleic acid ชนิดทนความร้อนที่หลั่งออกมานอกเซลล์ของเชื้อ S. aureus ท าโดยเพาะเชื้อที่
ต้องการทดสอบบนอาหารเหลว เช่น nutrient broth จากนั้นน ามาต้มที่น้ าเดือดอุณหภูมิ 100 C 
นาน 15 นาที จากนั้นเจาะหลุมบน DNase agar ที่มี indicator ให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร 
แล้วหยอดอาหารเหลวที่ผ่านการต้มแล้วลงในหลุม น าไปบ่มที่ 35 C นาน 24 ชั่วโมง ผลบวกจะมีสี
ชมพูล้อมรอบหลุม แสดงถึงมีการย่อยสลาย DNA ด้วยเอนไซม์ thermo stable endonuclease 
การทดสอบนี้เป็นการทดสอบยืนยันเชื้อ S. aureus เช่นเดียวกับการทดสอบ DNase  
 2.3.3.5 การทดสอบ mannitol fermentation โดยการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ PR-mannitol 
ซึ่งประกอบด้วยน้ าตาล mannitol ร้อยละ 1 มี phenol red เป็น indicator เชื้อ S. aureus จะ
หมักย่อยน้ าตาลให้กรด ซึ่งจะเปลี่ยนสี indicator จากสีส้มเป็นสีเหลือง 
 เมื่อท าการจ าแนกเชื้อ S. aureus ได้จากสิ่งส่งตรวจจะต้องมีการทดสอบเอนไซม์ β- 
lactamase ต่อ เนื่องจากเชื้อ S. aureus ที่แยกได้จากผู้ป่วยประมาณร้อยละ 80 จะมีการดื้อต่อยาก
ลุ่ม penicillins จึงมีความจ าเป็นต้องท าการทดสอบการสร้างเอนไซม์ β- lactamase เพ่ือประโยชน์
ในการรักษาผู้ป่วย 
 วิธีมาตรฐานที่นิยมใช้ในการทดสอบเอนไซม์ β- lactamase จากเชื้อ S. aureus คือ วิธี 
chromagenic cephalosporin โดยใช้ nitrocefin ซึ่งเป็นยากลุ่ม cephalosporin ที่มีวงแหวน 
lactam เป็นส่วนประกอบ เมื่อสาร nitrocefin ถูกเอนไซม์ β- lactamase ย่อยที่ต าแหน่งวงแหวน 
lactam จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสารที่ไม่มีสีเป็นสารสีแดง ท าการทดสอบได้โดยน าแผ่นยา 
nitrocefin วางลงบนสไลด์ หยดน้ ากลั่นที่ปราศจากเชื้อลงไป 1 หยด จากนั้นขีดเชื้อที่ท าการทดสอบ 
1 loop ลงบนแผ่นยา อ่านผลภายใน 15 วินาที – 5 นาที ผลบวกจะมีการเปลี่ยนแปลงจากไม่มีสีเป็น
สีแดง ผลลบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
2.4 การวินิจฉัยแยกเชื้อ MRSA 
 ภายหลังจากวินิจฉัยแยกเชื้อว่าเป็น S. aureus โดยวิธีการทดสอบทางชีวเคมีดังที่กล่าว
มาแล้ว จะต้องท าการแยกเชื้อ S. aureus ออกมาว่าเป็นเชื้อที่ไวต่อยา methicillin (MSSA) หรือ ดื้อ
ต่อยา methicillin (MRSA) เนื่องจากผลที่ได้จะมีประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย นอกจากนี้จะต้อง
จ าแนกเชื้อ MRSA ออกเป็นสายพันธุ์ต่างๆ (epidemiological typing) ซึ่งเป็นการสอบสวนโรค เพ่ือ
ใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ MRSA ต่อไป การวินิจฉัยแยกเชื้อ S. aureus ออกเป็น 
MRSA และ MSSA ท าได้ดังนี้ 
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 2.4.1. ทดสอบความไวของเชื้อต่อยา oxacillin โดยวิธี disk diffusion น าเชื้อที่ต้องการ
ทดสอบมาปรับเทียบความขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland standards ท าให้เชื้อมีจ านวน 1.5 × 108 
โคโลนีต่อมิลลิลิตร (colony forming unit/millimeter, CFU/ml) เกลี่ยเชื้อให้ทั่วผิวหน้าอาหาร
เลี้ยงเชื้อ Mueller-Hinton agar (MHA) ที่มีเกลือ NaCl ร้อยละ 2 (MHA + 2% NaCl) และมีความ
หนา 4 มิลลิเมตร วางแผ่นยา oxacillin ที่มียาขนาด 1 μg ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นน าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 35 C นาน 24 ชั่วโมง ถ้าพบว่ามีวงใส (inhibition zone) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อย
กว่าเท่ากับ 10 มิลลิเมตร หรือไม่มีวงใสเลย อ่านผลว่าดื้อต่อยา oxacillin แปลผลว่าเป็นเชื้อ MRSA 
แต่ถ้าวงใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าเท่ากับ 13 มิลลิเมตร จะถูกจัดว่าเป็นเชื้อ MSSA 
 นอกจากการใช้ยา oxacillin ในการทดสอบ MRSA แล้ว ในปัจจุบัน CLSI แนะน าให้ใช้ 
cefoxitin ที่มีขนาดยา 30 μg แทนยา oxacillin เนื่องจากพบว่าให้ผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ
มากกว่า โดยถ้าพบว่ามีวงใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 21 มิลลิเมตร อ่านผลว่าเชื้อ
ดื้อต่อยา cefoxitin แปลผลว่าเป็นเชื้อ MRSA แต่ถ้าวงใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 21 
มิลลิเมตร อ่านผลว่าเชื้อไวต่อยา cefoxitin แปลผลว่าเป็นเชื้อ MSSA 
 2.4.2. ทดสอบความไวของเชื้อต่อยา oxacillin โดยวิธี agar screening น าเชื้อที่ต้องการ
ทดสอบมาปรับเทียบความขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland standards ท าให้เชื้อมีจ านวน 1.5 × 108 
CFU/ml แล้วน ามาเจือจาง 1:100 จะเท่ากับเชื้อ 1.5 × 106 CFU/ml แล้วน าเชื้อปริมาตร 10 μl 
(1.5 × 104 CFU/ml) หยดลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller-Hinton agar (MHA) ที่มียา oxacillin 6 
μg/ml กับเกลือ NaCl ร้อยละ 4 และมีความหนา 4 มิลลิเมตร จากนั้นน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 C 
นาน 24 ชั่วโมง ถ้าพบว่ามีเชื้อเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ จัดว่าเป็นเชื้อ MRSA แต่ถ้าไม่มีการเจริญของ
เชื้อจัดว่าเป็นเชื้อ MSSA 
 
2.5 การจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ MRSA 
 ท าเพ่ือเป็นประโยชน์ใช้เป็นการศึกษาทางระบาดวิทยาของเชื้อ (epidemiological typing) 
แบ่งออกเป็นการจ าแนกคุณสมบัติทาง phenotype และ genotype ดังนี้ 
 2.5.1 การจ าแนกลักษณะทาง phenotype ได้แก่ 
 1) การศึกษาแบบแผนการดื้อยาของเชื้อ (antibiogram) ด้วยวิธี disk diffusion โดยท าการ
ปรับความขุ่นของเชื้อ MRSA เท่ากับ 0.5 McFarland standards ท าให้เชื้อมีจ านวน 1.5 × 108 
CFU/ml เกลี่ยเชื้อให้ทั่วผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ MHA + 2% NaCl และความหนา 4 มิลลิเมตร วาง
แผ่นยาชนิดต่างๆจ านวน 10-12 ชนิด ได้แก่ erythromycin, fosfomycin, gentamycin, 
tetracycline, trimethoprim-sulfamethoxazole (SXT), amikacin, clindamycin, 
chloramphenicol, rifampicin, ciprofloxacin, vancomycin, teicoplanin ลงบนผิวอาหารเลี้ยง
เชื้อ น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 C นาน 18-24 ชั่วโมง วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสรอบแผ่นยา 
น าไปเปรียบเทียบกับวงใสยามาตรฐาน แปลผลเป็นไว (susceptible) ไวปานกลาง (intermediate) 
หรือดื้อ (resistant) ต่อยา เชื้อ MRSA แต่ละสายพันธุ์จะมีความไวและดื้อต่อยาในรูปแบบที่แตกต่าง
กันออกไป ท าให้สามารถใช้จ าแนก MRSA ได้ วิธีการนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก เหมาะส าหรับการ
จ าแนกเชื้อ MRSA ในห้องปฏิบัติการทั่วไป 
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 2) ความไวของแบคทีเรียต่อฟาจหรือไวรัส (bacteriophage typing) 
 ท าโดยใช้ฟาจสายพันธุ์มาตรฐานหลายชนิด ประมาณ 200 สายพันธุ์มาหยดลงบนเชื้อ MRSA 
ที่ต้องการทดสอบ จากนั้นน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 C นาน 18-24 ชั่วโมง แล้วตรวจสอบดูว่าฟาจสาย
พันธุ์ใดบ้างที่ท าให้เชื้อ MRSA แตกสลาย (lysis) เห็นเป็นวงใส (plaque) จะจัดว่าเชื้อ MRSA ไวต่อ
ฟาจชนิดนั้น ถ้าไม่พบวงใสแสดงว่าเชื้อ MRSA ดื้อต่อฟาจชนิดนั้น โดยเชื้อ MRSA จะมีรูปแบบความ
ไวและดื้อต่อฟาจแตกต่างกันไป ข้อเสียของวิธีนี้ คือ เชื้อ MRSA บางสายพันธุ์ไม่สามารถจ าแนกได้
ด้วยฟาจมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (non typable) 
 2.5.2 การจ าแนกลักษณะทาง genotype เป็นการจ าแนกสายพันธุ์ในระดับโมเลกุล ได้แก่ 
 1) Pulse-field gel electrophoresis (PFGE) มีหลักการคือ ท าการสกัด genomic DNA 
ของเชื้อ MRSA น ามาตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ เช่น SmaI จากนั้นท าการแยก DNA ออกตามขนาด
โดย pulse-field gel electrophoresis วิธีนี้จัดเป็นวิธีมาตรฐาน (gold standard) ที่ใช้จ าแนกสาย
พันธุ์ของเชื้อในระดับโมเลกุล เป็นวิธีที่มีความจ าเพาะสูง มีประสิทธิภาพในการจ าแนกสายพันธุ์ของ
เชื้อสูงมาก แต่มีข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสูง เครื่องมือมีราคาแพง สิ้นเปลืองเวลาและ
จ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
 2) Polymerase chain reaction (PCR) มีหลักการคือ ท าการสกัด genomic DNA ของ
เชื้อ MRSA แล้วน ามาเพ่ิมปริมาณในส่วนของยีนต่างๆ เช่น hyper variable region (HVR) ของ 
mecA gene ซึ่งเป็นยีนที่น ารหัสการสร้าง PBP2a ซึ่งมีผลท าให้ดื้อยา หรือ spa gene เป็นยีนที่น า
รหัสการสร้าง protein A ซึ่งเป็น virulence factor ของเชื้อ หรือ coa gene เป็นยีนที่น ารหัสการ
สร้างเอนไซม์ coagulase ท าให้ fibrinogen เปลี่ยนเป็นก้อนลิ่ม fibrin ได้ โดยยีนเหล่านี้จะมีความ
หลากหลาย (polymorphism) ในแต่ละสายพันธุ์ สามารถน ามาใช้จ าแนกเชื้อได้ 
 3) Polymerase chain reaction-Restrition fragment length polymorphism (PCR-
RFLP) มีหลักการคือ คือ ท าการสกัด genomic DNA ของเชื้อ MRSA แล้วน ามาเพ่ิมปริมาณในส่วน
ของยีนต่างๆ เช่น mecA gene, spa gene หรือ coa gene โดยวิธี PCR จากนั้นน า PCR product 
ที่ได้มาตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ เช่น HaeII หรือ AluI หรือ Nde แล้วน ามาวิ่งผ่านกระแสไฟฟ้า 
(agarose gel electrophoresis) จะได้ DNA ที่มีความหลากหลายแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ของ
เชื้อ 
 4) DNA sequencing เป็นการหาล าดับเบสของ DNA เพ่ือใช้ในการศึกษาระบาดวิทยาของ
เชื้อ เช่น การหาล าดับเบสของ spa gene 

 
2.6 โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Nosocomial infection) 

(อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาส าคัญของทุกโรงพยาบาลทั่วโลก มีอัตราการติดเชื้อใน

ประเทศไทยร้อยละ 7.8 อัตราการเสียชีวิตร้อยละ 5.9 ผู้ป่วยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน
ขึ้น 5 วัน ท าให้มีการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลกระทบอ่ืนๆ ที่ไม่
สามารถประเมินได้ คือ ความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม ความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากผู้ป่วยขาดงานรวมทั้งค่าใช้จ่ายของญาติในการดูแลผู้ป่วย และประสิทธิภาพการ
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รักษาด้อยลง เนื่องจากมีการติดเชื้อแทรกซ้อน เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของอัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลจะพบว่า ถ้ามีการควบคุมโรคที่ดีจะลดอัตราการิติดเชื้อลงได้  
 
  2.6.1 ค าจ ากัดความของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Definition of nosocomial infection) (อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 

 โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล หมายถึง โรคติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนจากการได้รับเชื้อขณะผู้ป่วยได้รับการ
ตรวจ และ/หรือการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์อัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงาน หรือในต าราบางเล่มให้ค าจ ากัดความของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลว่า เป็น
การติดเชื้อใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานเกินกว่า 48 
ชั่วโมง 
 
 2.6.2 สาเหตุของการเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมีปัจจัยก่อให้เกิดโรคเหมือนกับโรคติดเชื้ออ่ืนทั่วๆไป ได้แก่ 
1) เชื้อก่อโรค (Pathogen) 
เชื้อก่อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อประจ าถิ่น หรือเชื้อ

ที่พบในร่างกายของผู้ป่วยนั้นเอง (colonization) มีส่วนน้อยที่มาจากผู้ป่วยคนอ่ืน หรือจากบุคลากร
ทางการแพทย์ หรือจากสิ่งแวดล้อม ส่วนชนิดของจุลชีพจะพบว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นส่วนใหญ่ 
รองลงมาเกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อรา และปรสิต เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
มากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ เชื้อแกรมลบรูปแท่ง เช่น เชื้อ Enterobacteriaceae และเชื้อแกรม
ลบรูปแท่งที่ไม่หมักย่อยน้ าตาล (Non fermented Gram negative bacteria, NFB) เช่น 
Pseudomonas aeruginosa รวมทั้งเชื้อแกรมบวกรูปกลม ได้แก่ Staphylococcus aureus, 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ enterococci (ตารางที่ 2.1) ซึ่ง
เชื้อเหล่านี้มักเป็นเชื้อที่ดื้อต่อสารต้านจุลชีพในระดับสูง เนื่องจากเป็นเชื้อที่เคยสัมผัสกับสารต้านจุล
ชีพมาก่อน ในประเทศไทยมีการใช้สารต้านจุลชีพเป็นจ านวนมาก และบางครั้งมีการใช้อย่างพร่ าเพรื่อ
ท าให้อัตราการดื้อยาของเชื้ออยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีการควบคุมการใช้สารต้าน
จุลชีพอย่างเข้มงวด ดังนั้น การรักษาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจึงรักษาได้ยากกว่าโรคติดเชื้อจาก
ชุมชน (community acquired infection) และจ าเป็นต้องใช้สารต้านจุลชีพที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมี
ราคาแพง และก่อให้เกิดอาการข้างเคียงสูง 
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ตารงที่ 2.1 เชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่พบบ่อยว่าเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย 
(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) ผู้ที่ติดเชื้อ (Host) 
ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่อาจเป็นบุคลากรทางกร

แพทย์ก็ได้ ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการติดเชื้อ คือ สภาวะภูมต้านทานโรคของผู้ติดเชื้อ โดยพบว่าผู้ที่มี
ภูมิต้านทานโรคต่ า ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่ได้รับการรักษาโดยใช้ยารักษามะเร็ง ยากดภูมิคุ้มกัน 
หรือสเตียรอยด์ ผู้ที่ได้รับการผ่าตัด ผู้ที่มีแผลน้ าร้อนลวกไฟไหม้ ผู้ป่วยที่ได้รับการสอดใส่เครื่องมือ
ทางการแพทย์เข้าร่างกาย เพ่ือการวินิจฉัย หรือการรักษาโรค เช่น การใส่สายสวนปัสสาวะ (urethal 
catheterization) การให้สารน้ าเข้าหลอดเลือดด า (intravenous fluid) การใช้เครื่องช่วยหายใจ 
การฉีดยา การเจาะเลือด เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มักเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลใหญ่ๆ เช่น 
โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ ท าให้อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าวสูง
ตามไปด้วย 

 
3) สิ่งแวดล้อม (Environment) 

สิ่งแวดล้อมผู้ป่วยจะครอบคลุมถึงอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์ ญาติผู้ป่วยที่มาเยี่ยมรวมทั้งสุขอนามัยของโรงพยาบาล ได้แก่ น้ าดื่ม น้ าใช้ ระบบการะบาย
น้ า การก าจัดของเสีย ความสะอาดของอาคาร สถานที่ ถ้าสิ่งแวดล้อมที่สกปรกย่อมจะมีเชื้อโรค
ปนเปื้อนมาก ท าให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากข้ึน 
 
2.6.2 กลไกการแพร่เชื้อ (อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 

การแพร่เชื้อโรคจากแหล่งแพร่เชื้อเข้าสู่ผู้ป่วยเกิดข้ึนได้จากกลไกต่อไปนี้ 
1) การสัมผัส (Contact)  
เป็นกลไกการแพร่เชื้อที่ส าคัญที่สุด และพบได้บ่อยที่สุด การสัมผัสโดยตรงจากการสัมผัสจับต้อง

ผู้ป่วยโดยบุคลากรทางการแพทย์ ท าให้เกิดการติดเชื้อ S. aureus, Streptococcus pyogenes หรือ
สัมผัสทางอ้อม เช่น จากการใช้เครื่องมือเครื่องใช้อาจท าให้เกิดการติดเชื้อ E. coli จาการใช้สายสวน
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ปัสสาวะ วิธีการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสท าได้โดยการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกต้อง ส่วน
เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีเช่นเดียวกัน และต้องไม่ให้มีการใช้ปะปนกัน 

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 
วิธีการป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ทางอากาศท าได้โดยการปรับปรุงหอผู้ป่วยให้มีอากาศถ่ายเทที่ดี 
ถ้ามีเครื่องปรับอากาศควรมีระบบกรอง หรือ ฟอกอากาศ (filter) และมีการล้างท าความสะอาดเป็น
ประจ า 

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

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

2.6.3 ต าแหน่งของการติดเชื้อ (อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 
ต าแหน่งของการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบ

ทางเดินหายใจ (ตารางท่ี 2.2) นอกจากนี้ยังพบในระบบอ่ืนๆ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract infection) 
พบทั้งท่ีมีอาการ และไม่มีอาการ โดยผู้ป่วยจะมีไข้ หนาวสั่น เจ็บ แสบขัด ขณะถ่ายปัสสาวะ ถ่าย

ปัสสาวะบ่อย บางครั้งผู้ป่วยไม่มีอาการทางคลินิก แต่ผลการเพาะเชื้อในปัสสาวะจะพบเชื้อแบคทีเรีย
มากกว่า 105 CFU/ml 

2)   การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบน และส่วนล่าง (Upper and lower 
respiratory tract infection)  

โรคที่พบบ่อยในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และส่วนล่าง ได้แก่ ปอด
บวม ฝีในปอด และเยื่อหุ้มปอดอักเสบ 

3) การติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด (Surgical wound infection) 
การวินิจฉัยการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด จะอาศัยอาการทางคลินิกเป็นส าคัญ เช่น มีอาการปวด 

บวม แดง ร้อนที่บริ เวณรอบๆ แผลผ่าตัด อาจมีหนองไหลออกมา ถ้าส่งหนองไปตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโดยการย้อมแกรม และเพาะเชื้อ จะช่วยวินิจฉัยเชื้อก่อโรคได้ 

4) การติดเชื้อที่ผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (Skin and soft tissue infection) 
พบการติดเชื้อเป็นตุ่ม หนอง ฝี เซลล์และเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ (cellulitis) ซึ่งมีสาเหตุจากการ

กดทับ รวมทั้งการติดเชื้อที่บริเวณแผลน้ าร้อนลวกไฟไหม้ 
5) การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal tract infection) 
ผู้ป่วยจะมีอาการอุจจาระเป็น มูก เลือด และอาเจียน 
6) การติดเชื้อในกระแสเลือดชนิด primary infection 
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ผู้ป่วยจะมีไข้ อาจจะรุนแรงถึงขั้นช็อก การเพาะเชื้อจากเลือดให้ผลบวก และไม่พบการติดเชื้อที่
อวัยวะใดๆของร่างกาย กรณีที่มีการติดเชื้อของอวัยวะอ่ืนแล้วเชื้อรุกรานสู่กระแสเลือด เรียกว่า 
secondary infection ถือว่าการติดเชื้อท่ีอวัยวะนั้น ไม่ใช่การติดเชื้อในกระแสเลือดโดยตรง 

7) การติดเชื้อในระบบหัวใจ และหลอดเลือด (Cardiovascular system infection) 
ได้แก่ ลิ้นหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 
8) การติดเชื้อที่กระดูก และข้อ (Bone and joint infections) 
ผู้ป่วยจะมีอาการอักเสบบริเวณกระดูกที่มีการติดเชื้อ หรือมีการอักเสบที่ข้อ ข้อบวม 
9) การติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system infection) 

ได้แก่ ฝีในสมอง (brain abscess) สมองอักเสบ (encephalitis) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 
(meningitis) 

10) การติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ (Genital tract infection) 
ได้แก่ การติดเชื้อที่เยื่อบุมดลูก (endometritis) การอักเสบที่บาดแผลฝีเย็บในการท าคลอด ช่อง

คลอดอักเสบ ต่อมลูกหมากอักเสบ 
11) การติดเชื้อที่บริเวณอื่นๆ (Other infections) 

เป็นการติดเชื้อที่มีอุบัติการณ์ต่ า เช่น การติดเชื้อที่ตา หู จมูก 
 

ตารางท่ี 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 

 
2.7 การวินิจฉัยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Diagnosis of nosocomial infection) 

(อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 
 โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลส่วนใหญ่วินิจฉัยได้ไม่ยาก เนื่องจากผู้ป่วยจะมีอาการปรากฏใน

ขณะที่ยังนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
แล้วมีอาการติดเชื้อแทรกซ้อนที่บาดแผล แต่มีผู้ป่วยจ านวนไม่น้อยที่เริ่มมีอาการของการติดเชื้อ ใน
โรงพยาบาลภายหลังออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว เนื่องจากการติดเชื้อด าเนินต่อไปช้าๆ หรือโรคมี
ระยะฟักตัวยาวนาน เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Hepatitis B virus, HBV) ที่เกิดในผู้ป่วย
รับเลือด ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อก่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และเริ่มมีอาการในขณะที่เข้า
มาอยู่ในโรงพยาบาล ในกรณีนี้ไม่จัดว่าเป็นโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เนื่องจากได้รับเชื้อจากภายนอก
โรงพยาบาล ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการไข้ภายหลังเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ 3 วัน
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และได้รับการวินิจฉัยว่าสาเหตุของไข้นั้นเกิดจากการติดเชื้อมาลาเรีย ในกรณีนี้ไม่จัดว่าเป็นการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมาลาเรียมีระยะฟักตัวประมาณ 2 สัปดาห์ แสดงว่าผู้ป่วยได้รับเชื้อก่อน
เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากนี้ ปัญหาในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอีก
ประการหนึ่ง คือ การติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประวัติการสัมผัสโรคไม่ชัดเจน เช่น 
บุคลากรทางการแพทย์ที่ป่วยด้วยโรคตับอักเสบชนิดบี อาจมีการติดเชื้อจากการถูกเข็มที่ปนเปื้อนเชื้อ
ต าซึ่งในกรณีนี้จัดเป็นโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล หรืออาจเกิดจากได้รับเชื้อนอกโรงพยาบาลจากการมี
เพศสัมพันธ์ก็ได้ ซึ่งไม่ได้จัดว่าเป็นโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 
2.7.1 หลักในการวินิจฉัยโรค (อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 

การวินิจฉัยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจ าเป็นต้องอาศัยประวัติ อาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย 
รวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือประกอบการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
หรือไม่ หลักการในการวินิจฉัยโรคมีดังนี้ 

1) ผู้ป่วยมีอาการทางคลินิก 
ได้แก่ มีไข้ ปวด บวม แดง ร้อนที่บริเวณอักเสบ 

2) ต าแหน่งของการติดเชื้อที่เป็นการติดเชื้อในต าแหน่งใหม่ 
หรืออาจจะเป็นการติดเชื้อต าแหน่งเดิม แต่มีสาเหตุจากเชื้อชนิดอื่น 

3) เชื้อสาเหตุเป็นเชื้ออะไร มีระยะฟักตัวนานเท่าใด 
ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เช่น การย้อมแกรม (Gram ‘s stain) 

การย้อมสีทนกรด การเพาะเชื้อ การตรวจนับเม็ดเลือดขาว การตรวจทางน้ าเหลืองวิทยา การตรวจ
ทางอณูชีววิทยา 

4) การวินิจฉัยจากแพทย์ 
แพทย์ผู้ท าการรักษาโรคจะเป็นผู้ให้การวินิจฉัยโรคได้ดีที่สุดว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อในโรงพยาบาล

หรือไม ่
 
2.8 การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Prevention and control of nosocomial infection) 

 การป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจะต้องพิจารณาถึงการควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคทั้ง 
3 ประการ ที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ เชื้อก่อโรค ผู้ติดเชื้อ และสิ่งแวดล้อม (อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และ
คณะ, 2548) โดยอาศัยหลักการ ดังนี้ 

 
2.8.1 ก าจัดเชื้อโรค 

แหล่งเชื้อโรคอาจจะเป็นคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร สถานที่  จะต้องมี
การก าจัดเชื้อออกให้มากท่ีสุด วิธีการก าจัดเชื้อท าได้โดยแยกคนที่เป็นแหล่งของเชื้อโรคออกจากผู้ป่วย
อ่ืน โดยเฉพาะผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ท าความสะอาด และท าลายเชื้อโรคในอาคาร สถานที่ 
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ การก าจัดขยะโดยเฉพาะขยะติดเชื้อจะต้องกระท าให้ถูกหลัก
วิชาการ 
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2.8.2 ผู้ติดเชื้อ  
ผู้ติดเชื้ออาจจะเป็นผู้ป่วย หรือบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ า หรือ

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรแยกผู้ป่วยนั้นออกจากแหล่งของเชื้อโรค การรักษาที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น 
การผ่าตัด หรือการตรวจบางอย่างควรกระท าหลังจากผู้ป่วยได้รับการบ าบัดให้ภูมิคุ้มกันปกติดีแล้ว 
นอกจากนี้ บุคลากรทางการแพทย์ย่อมมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยในแต่ละหน่วยงานจะมีความ
เสี่ยงแตกต่างกัน เช่นผู้ท างานในหน่วยไตเทียมควรมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ ผู้ที่ท างาน
เกี่ยวกับทดสอบสมรรถภาพปอดควรมีภูมิคุ้มกันต่อวัณโรค ดังนั้นก่อนที่จะท างานในแต่ละหน่วยงาน
ควรมีการให้วัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

2.8.3 นโยบายในการใช้สารต้านจุลชีพ (Antimicrobial agent policy) 
ในแต่ละโรงพยาบาลควรมีคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้านจุลชีพ และมีการก าหนดเป็น

นโยบายในการใช้สารต้านจุลชีพที่แน่นอน และเหมาะสม ไม่ควรใช้สารต้านจุลชีพมากเกินไป หรือใช้
อย่างพร่ าเพรื่อ ซึ่งจะท าให้เชื้อแบคทีเรียมีการดื้อยา (drug resistance) มากขึ้น 

2.8.4 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Surveillance of nosocomial infection) 

ควรมีผู้ท าหน้าที่ดูแล เฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลรวมทั้งมีการสอบสวนหาสาเหตุของการ
ระบาด ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ (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 เครื่องใช้ที่
สัมผัสกับผิวหนังผู้ป่วยที่ไม่มีบาดแผล ได้แก่ เตียง ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม 

2.9.2 การท าลายเชื้อ (Disinfection) 
เป็นการท าลายเชื้อทุกรูปแบบยกเว้นสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย สารเคมีที่ใช้ท าลายเชื้อกับสิ่งของ 

เรียกว่า สารฆ่าเชื้อ (disinfectant) ส่วนสารเคมีที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ เรียกว่า สารระงับเชื้อ 
(antiseptic) ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่สัมผัสกับเยื่อเมือกของร่างกาย เช่น กล้องส่องหลอดลม 
(bronchoscope) กล้องส่องกระเพาะอาหาร (gastroscope) เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ต้องไม่ก่อเชื้อ
โรค จึงต้องท าลายเชื้อก่อนใช้สารเคมีที่ใช้ในการท าลายเชื้อ ได้แก่ แอลกอฮอล์ ไอโอดีน ไฮโดรเจน
เพอร์ออกไซค์ (hydrogen peroxide) ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) คลอเฮกซีดีน 
(chlorhexidine) ไฮโปคลอไรต์ (hypochlorite) และครีซอล (cresol: lysol) 

2.9.3 การท าให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) 
หมายถึง การฆ่าเชื้อทุกชนิดรวมทั้งสปอร์ของเชื้อด้วย  ใช้ส าหรับเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้อง

ปราศจากเชื้อ (critical items) ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้แทง ไช ผ่า ที่ต้องสัมผัสกับเนื้อเยื่อของ
ร่างกายที่ไม่มีเชื้อโรค ได้แก่ เครื่องมือผ่าตัดเข็มฉีดยา ผ้าปิดแผล เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ ต้องท าให้
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ปราศจากเชื้อก่อนใช้ วิธีการท าให้ปราศจากเชื้อ ได้แก่ การใช้ความร้อนแห้ง (hot air oven) การใช้
ความร้อนชื้นภายใต้ความดัน (autoclave) การใช้รังสี (radiation) การกรอง (filtration) การอบก๊าซ 
(gaseous sterilization) เช่น อบก๊าซเอทิลีนออกไซด์ (ethylene oxide) เป็นต้น 
 

2.10 การป้องกันการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 
(Prevention of infection in clinical laboratory) 

 ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรเป็นที่รวบรวมสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย ย่อมมีเชื้อก่อโรค
ปนเปื้อนอยู่เสมอ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาที่ต้องมีการเพาะเลี้ยงเชื้อ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ (ตารางที่ 2.3) นอกจากนี้เชื้อโรคที่เล็ดลอด
ออกนอกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มาตรฐานสากล (universal precaution) ได้แก่ 

2.10.1 บุคลากร 
นอกจากมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีแล้ว จะต้องมีสุขภาพร่างกายที่

แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคหรือได้รับวัคซีนอย่างเหมาะสม เช่น วัณโรค ไวรัสตับอักเสบชนิดบี และ
จะต้องสวมเครื่องป้องกันร่างกายให้เหมาะสมกับงาน ได้แก่ สวมเสื้อคลุม (gown) ในขณะปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา และห้ามสวมเสื้อคลุมนี้ออกนอกห้องปฏิบัติการ สวมแว่นตา ผ้าปิดปากจมูก (mask) สวม
ถุงมือ (glove) ซึ่งควรเป็นแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (disposable) 

2.10.2 การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อก่อโรคในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
ส่วนใหญ่ควรท าในตู้นิรภัยประเภท 2 (biosafety carbinet class II) เพ่ือป้องกันการติดเชื้อจาก

สิ่งส่งตรวจสู่ผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อม แต่ถ้าเป็นการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อก่อโรคอันตราย เช่น เชื้อ Mycobacterium tuberculosis, Brucella spp., 
Histoplasma capsulatum จะต้องปฏิบัติงานในตู้ชีวนิรภัยประเภท 3 ส่วนเชื้อที่มีความรุนแรง 
หรืออันตรายมากที่สุด ได้แก่ Ebola virus การเพาะเชื้อ Human immunodeficiency virus (HIV) 
จะต้องท าในห้องปฏิบัติการพิเศษ ผู้ปฏิบัติการต้องสวมเครื่องป้องกันเชื้อโดยเฉพาะ 

2.10.3 การปฏิบัติต่อสิ่งส่งตรวจ 
ควรตรวจดูชื่อผู้ป่วย หมายเลขประจ าตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล หอผู้ป่วย วันเวลาที่เก็บ เพ่ือ

ป้องกันการรายงานผู้ป่วยผิดราย และจะต้องตรวจดูภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ควร
เปิดปิดภาชนะบรรจุด้วยความระมัดระวัง เก็บส่งส่งตรวจไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ถ้าสิ่งส่งตรวจหก
หล่น ควรปฏิบัติดังนี้ ในกรณีที่สิ่งส่งตรวจนั้นอาจมีเชื้อโรคแต่เป็นชนิดที่ไม่ร้ายแรง ให้เคลื่อนย้าย
เครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่รอบๆนั้นออก สวมถุงมือ หรือใช้ปากคีบหยิบ คีบ หรือเช็ดสิ่งที่หกนั้นออก ล้ว
ทิ้งลงในถุงขยะติดเชื้อ เพ่ือน าไปก าจักโดยการเผา หรือการใช้ความร้อนชื้นภายใต้ความดัน 
(autoclave) หรือการท าลายด้วยสารเคมีต่อไป จากนั้นราดบริเวณที่เชื้อโรคหกด้วยน้ ายา 0.5% ไฮ
โปคลอไรด์ (hypochlorite) หรือ 2% ไลซอล (lysol) ให้ทั่วจากด้านนอกสู่ด้านใน ทิ้งไว้นาน 30 นาที 
แล้วเช็ดถูตามปกติ ถ้าในกรณีท่ีสิ่งส่งตรวจมีเชื้อปนเปื้อนที่อันตรายร้ายแรง เช่น สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย
โรคเอดส์ หรือ Ebola virus ให้ปฏิบัติดังนี้ กลั้นหายใจแล้วรีบออกจากห้องพร้อมทั้งปิดประตูทันที ถ้า
มีการสวมเครื่องป้องกันร่างกายให้รีบถอดออกแล้วก าจัดแบบขยะติดเชื้อ ล้างผิวหนังที่ปนเปื้อนด้วย
สบู่ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคโดยเร็วที่สุด ผู้ที่มีหน้าที่จัดการกับอุบัติเหตุต้องสวมหมวก ผ้าปิดปาก -จมูก 
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ถุงมือ รองเท้าหุ้มข้อ ก่อนเข้าด าเนินการ จากนั้นราดบริเวณที่หกนั้นด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อเช่นเดียวกับ
กรณีสิ่งส่งตรวจที่มีเชื้อโรคชนิดไม่ร้ายแรง และเมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วให้ถอดเครื่องป้องกันร่างกาย
ออกแล้วท าการก าจัดแบบขยะติดเชื้อ 

2.10.4 การปฏิบัติต่อบุคลากรภายหลังการสัมผัสเชื้อ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอาจเกิดอุบัติเหตุ ท าให้มีการสัมผัสเชื้อ และอาจเกิดการติดเชื้อได้ เมื่อมีการ

สัมผัสเชื้อจะต้องท าการล้างบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วและให้สะอาดที่สุด ท าการรายงานอุบัติเหตุต่อ
ผู้บังคับบัญชา และพบแพทย์เพ่ือขอรับการรักษา ค าแนะน าป้องกัน และค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนหลังเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือลดความกังวลใจ ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการแพร่สู่ผู้อื่น 

 
ตารางท่ี 2.3 อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรซึ่งจะน าไปสู่การติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, 2544) 

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

26.7 
25.2 
15.9 
13.5 
13.1 
5.5 

 
นอกจากนี้ผู้บริหาร เช่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด จะต้องมีการวางนโยบาย

ในการป้องกันโรคติดเชื้อ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรจะต้องมีการวางกฏระเบียบ
ปฏิบัติ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อบรมเจ้าหน้าที่ และให้ค าปรึกษาในกรณีที่เกิดปัญหาการสัมผัสเชื้อ
หรือติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 
2.11 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Surveillance of nosocomial infection) 

(อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 
 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแปล

ผลโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน และ
ด าเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

- ลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
- ท าให้มีข้อมูลอัตราการติดเชื้อที่เป็นพ้ืนฐาน (baseline nosocomial infection rate) 

ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อเฉพาะถิ่นที่พบประจ า (endemic) ถ้าใช้วิธีการควบคุมโรคที่เหมาะสมจะ
สามารถใช้เปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อในแต่ละโรงพยาบาลได้ หรือเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเดียวกันแต่ต่างช่วงเวลากันได้ 

- ค้นหาสาเหตุของการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยพิจารณาว่ามีการระบาด
ของโรคติดเชื้อหรือไม่ เช่น มีจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งสูงกว่า
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อัตราปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หรือมีกลุ่มของผู้ป่วยที่ติดเชื้อก่อโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง
มกกว่าปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่น เชื้อนั้นเป็นเชื้อที่ไม่เคยพบมาก่อน หรือเชื้อ
ดื้อยา 

- ท าให้บุคลากรทางการแพทย์ตระหนักถึงความส าคัญของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
เนื่องจากมีข้อมูลที่ชัดเจน 
การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแบ่งตามเป้าหมายของสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังดังนี้ 

2.11.1 การเฝ้าระวังผู้ป่วย 
กลุ่มผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นในการเฝ้าระวังจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือมีอัตราการติด

เชื้อสูง ควรเก็บข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ เพศ อายุ หอผู้ป่วย วันที่รับและจ าหน่าย
ผู้ป่วย การติดเชื้อในโรงพยาบาลเกิดขึ้นเมื่อใด ต าแหน่งใด เชื้อใดเป็นเชื้อก่อโรคและผลการติดเชื้อ
เป็นอย่างไร ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ การผ่าตัด การใส่วัสดุทางการแพทย์เข้าไปในร่างกาย 
เช่น สายสวนปัสสาวะ การรักษาท่ีให้ยากดภูมิคุ้มกันต่อร่างกาย 

2.11.2 การเฝ้าระวังในบุคลากร 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ให้บุคลากรเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน และป้องกันไม่ให้

บุคลากรมีการแพร่เชื้อสู่ผู้ป่วยหรือบุคลากรอ่ืน ดังนั้น จึงควรท าการตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับท างาน 
ส าหรับผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคที่พบบ่อยในโรงพยาบาล เช่น วัณโรค ไวรัสตับอักเสบชนิดบี จะต้อง
ได้รับวัคซีนก่อนเข้าปฏิบัติงาน บุคลากรที่ติดเชื้อวัณโรคจะต้องเข้ารับการรักษาจนกว่าจะพ้นระยะ
แพร่เชื้อ บุคลากรในแผนกอาหารต้องไม่เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหาร เช่น อหิวาตกโรค ต้อง
ไม่เป็นพาหะของเชื้อ Salmonella spp. บุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับเลือดควรมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัส
ตับอักเสบชนิดบี ทั้งนี้การเฝ้าระวังควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมในแต่ละหน่วยงาน 

2.11.3. การเฝ้าระวังโรคในสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมอาจเป็นแหล่งก าเนิดของเชื้อโรคในผู้ป่วย และบุคลากรได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องดูแล

ความสะอาดของสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติเป็นประจ า ซึ่งจะครอบคลุมสิ่ง
ต่างๆดังนี้ ได้แก่ อาคาร สถานที่ น้ า (น้ าดื่ม น้ าใช้ การระบายน้ า การก าจัดน้ าเสีย) อาหาร เวชภัณฑ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ ขยะ อากาศ โดยมีการเฝ้าระวังดังนี้ คือ 

-  ท าการตรวจสอบกระบวนการผลิตและผลผลิตว่าถูกต้องหรือไม่ 
- ท าการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เพ่ือหาอัตราการปนเปื้อนเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมว่า

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ การตรวจสอบที่กระท าเป็นประจ า ได้แก่ การตรวจสอบอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ผ่านการท าลายเชื้อ (disinfection) หรือผ่านการท าให้ปราศจากเชื้อ (sterilization) ว่า
ปราศจากเชื้อจริงหรือไม่ การตรวจหาแบคทีเรียในน้ าดื่ม รวมทั้งน้ าที่ระบายออกจากโรงก าจัดน้ าเสียว่า
มีการปนเปื้อนเชื้อเกินมาตรฐานหรือไม่ ถ้าเกินจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ส่วนรายการอ่ืนๆ เช่น 
อาหาร อาคาร สถานที่ อากาศ ไม่จ าเป็นต้องท าการตรวจสอบเป็นประจ า เพราะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากท าให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย การตรวจสอบทางจุลชีววิ ทยาส าหรับ
รายการเหล่านี้ จะกระท าเฉพาะในการสอบสวนการระบาดของโรค และงานวิจัยเท่านั้น 
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2.12 การสอบสวนโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Investigation of nosocomial infection) 

การสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลควรมุ่งไปที่การสอบสวนปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
ของการติดเชื้อทั้ง 3 ประการ ได้แก่ เชื้อก่อโรค ผู้ติดเชื้อและสิ่งแวดล้อม เพ่ือหาสิ่งผิดปกติ และ
ข้อบกพร่อง ส าหรับวางแผนในการป้องกันโรคอย่างถูกต้อง การสอบสวนโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจะ
ใช้หลักการเดียวกันกับการวิจัยทางการแพทย์ (อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) ข้อมูลที่ได้
จากการสอบสวนมีดังนี้ 

- พบสาเหตุของการเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
- พบสาเหตุที่เอ้ืออ านวยให้เกิดโรคติดเชื้อ เช่น การผ่าตัดช่องท้องเอ้ืออ านวยให้เกิดปอด

อักเสบหลังผ่าตัด เนื่องจากผู้ป่วยไอไม่ค่อยได้เพราะปวดแผล ท าให้เสมหะคั่งในปอด 
เกิดปอดอักเสบได้ง่าย 

- โรคติดเชื้อประจ าถิ่นที่พบประจ า (endemic) หรือมีการระบาด (epidemic) เช่น การ
ติดเชื้อที่บาดแผลน้ าร้อนลวกไฟไหม้ มีสาเหตุมาจากเชื้อ Pseudomonas aeruginosa 
จะพบได้บ่อยเป็นประจ า และบางครั้งอาจจะมีการระบาดเป็นครั้งคราวได้ 

- เป็นการระบาดปลอม (pseudoepidemic) เป็นสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ ท าให้คิดว่ามี
การระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ ความผิดพลาดนี้อาจ
เกิดจากการเฝ้าระวังโรค จากความผิดพลาดในการเก็บสิ่งส่งตรวจ ข้อบกพร่องจากการ
ตรวจ หรือการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ 
 

2.13 การสอบสวนโรคทางจุลชีววิทยา (Microbilogic investigation) 
 การสอบสวนโรคทางจุลชีววิทยา โดยเฉพาะการเพาะเชื้อแบคทีเรียจากสถานที่ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการหาสาเหตุของการระบาดโรคนั้น ควรกระท าเพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ทางระบาดวิทยาเท่านั้น เนื่องจากพบความผิดพลาดของการสอบสวนโรคที่ ใช้ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยามากเกินไป เช่น เมื่อมีปัญหาโรคระบาดควรท าการสอบสวนทางระบาด
วิทยาจะท าให้ทราบถึงสาเหตุของการระบาด แต่ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่จะท าการส่งสิ่งส่งตรวจเพ่ือท า
การเพาะเชื้อ ซึ่งจะท าให้เพ่ิมภาระและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการ โดยไม่ท าให้ทราบ
สาเหตุการระบาดที่แท้จริง นอกจากนี้การแปลผลการเพาะเชื้อที่ไม่ถูกต้อง จะน าไปสู่การสรุปสาเหตุที่
ผิดพลาดได้ (อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) เนื่องจาก 

- เชื้อที่เพาะได้อาจไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคนั้น 
- ถ้าการเพาะเชื้อนั้นไม่ขึ้น ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเชื้อ แต่อาจจะเกิดจากการผิดพลาดใน

ขั้นตอนต่างๆได้ เช่น การเก็บสิ่งส่งตรวจ หรือวิธีการเพาะเชื้อไม่ถูกต้อง 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องตามวิธีการทางระบาด

วิทยาแล้ว ผลการตรวจที่ได้จะบ่งชี้สาเหตุของการระบาดนั้นได้ เช่น การศึกษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อใน
กระแสเลือดชนิด primary infection พบว่ามีปัจจัยร่วมที่ส าคัญ คือ การได้รับสารน้ าที่ให้ทางหลอด
เลือด การตรวจพบเชื้อในสารน้ านั้นพิสูจน์ถึงสาเหตุของการติดเชื้อนั้นได้ นอกจากนี้ การตรวจสอบ
เพ่ือหาสายพันธ์ของแบคทีเรียที่ระบาด (epidemiological typing) ด้วยวิธีการต่างๆ จะสามารถบ่ง
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ถึงสายพันธุ์ที่มีการระบาด และกลไกของการระบาดได้ ถ้าเป็นสายพันธุ์เดียวกันยิ่งสนับสนุนว่าการ
ระบาดนั้นเกิดข้ึนจริงและเกิดจากเชื้อนั้นจริง 

วิธีการตรวจสอบเพื่อศึกษาหาสายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียที่มีการระบาด มี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ 
2.13.1 คุณสมบัติทางฟีโนไทป์ (phenotypic characterization) ได้แก่ 
1) การศึกษารูปแบบความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ (antimicrobial susceptibility 

pattern; antibiogram) เชื้อแต่ละสายพันธุ์จะมีรูปแบบของการดื้อ (resistant) และการไว 
(sensitive; susceptible) ต่อสารต้านจุลชีพที่แตกต่างกัน (รูปที่ 2.4)  

2) การจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียโดยใช้คุณสมบัติในการเป็นแอนติเจน (antigen) 
ของเชื้อ จะต้องมีแอนติซีรั่มที่จ าเพาะ (specific antiserum) เพ่ือตรวจหาซีโรไทป์ (serotype) ของ
เชื้อ เช่น แอนติวีรั่มที่จ าเพาะต่อแอนติเจนที่ผนังเซลล์ (somatic antigen: O Ag) และแฟลกเจลลา 
(flagella antigen: H Ag) ที่ใช้ในการจ าแนกสายพันธุ์ที่ระบาดของเชื้อ Salmonella spp. หรือ
แอนติเจนที่จ าเพาะต่อแคปซูล (capsular antigen) ใช้ในการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ 
Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitides และ Klebsiella pneumoniae หรือ
แอนติซีรั่มที่จ าเพาะต่อโปรตีนเอ็ม และที (M, T protein) ที่ผนังเซลล์ของเชื้อ Streptococcus 
pyogenes เพ่ือใช้ในการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อ Streptococcus pyogenes 

3) Bacteriophage typing เป็นการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียโดยใช้ไวรัสสายพันธุ์
มาตรฐานที่สามารถติดเชื้อในแบคทีเรีย (bacteriophage; phage) ได้ ท าให้แบคทีเรียเกิดการแตก
สลาย (lysis) จะเรียกแบคทีเรียนั้นว่า ไว (susceptible) ต่อฟาจ (phage) แต่ถ้าไวรัสนั้นไม่สามารถ
ท าให้แบคทีเรียเกิดการแตกสลายได้ จะเรียกแบคทีเรียนั้นว่า ดื้อ (resistant) ต่อฟาจสายพันธุ์
มาตรฐานแตกต่างกัน (รูปที่ 2.5) 

4) Bacteriocin typing เป็นวิธีการจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียที่นิยมใช้กันมากกับเชื้อ 
Pseudomonas aeruginosa และ Shigella sonnei แบคเทอริโอซิน (bacteriocin) เป็นโปรตีนที่มี
น้ าหนักโมเลกุลขนาดเล็ก ผลิดจากเชื้อแบคทีเรีย มีคุณสมบัติในการท าลายเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์อ่ืน
ในสปีชีส์เดียวกันหรือสปีชีส์ใกล้เคียงกันได้ 

 2.13.2 คุณสมบัติทางจีโนไทป์ (genotypic characterization) เช่น คุณสมบัติของ
โครโมโซมดีเอ็นเอ (chromosomal DNA) รวมทั้งพลาสมิดดีเอ็นเอ (plasmid DNA) การจ าแนกสาย
พันธุ์ของเชื้อวิธีนี้จะได้ผลที่แน่นอนกว่าวิธีทางฟีโนไทป์ วิธีจ าแนกทางจีโนไทป์ ได้แก่ 

  - Restriction fragment length polymorphism (RFLP) ท าการสกัดแยกดีเอ็นเอของ
เชื้อ แล้วน าดีเอ็นเอมาตัดด้วยเอนไซม์จ าเพาะ (restriction endonuclease) จะท าให้ดีเอ็นเอมีขนาด
แตกต่างกัน จากนั้นน าดีเอ็นเอที่ถูกย่อยมาแยกโดยใช้เครื่อง pulse field gel electrophoresis 
(PFGE) เชื้อที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันจะมีรูปแบบของแถบดีเอ็นเอ (DNA pattern) ที่แตกต่างกัน (รูปที่ 
2.6) 

 - Polymerase chain reaction-Restriction fragment length polymorphism (PCR-
RFLP) เป็นการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลองด้วยวิธี โพลิเมอเรสเชนรีแอกชัน (polymerase 
chain reaction, PCR) จากนั้นน า PCR product ที่ได้มาตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะแล้วน ามาแยก
ด้วยวิ่งผ่านวุ้นภายใต้กระแสไฟฟ้าที่ เรียกว่า agarose gel electrophoresis 
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รูปที่ 2.4 Antibiogram ของเชื้อ Staphylococcus aureus 2 สายพันธุ์ที่มีรูปแบบความไวของ

เชื้อต่อสารต้านจุลชีพที่แตกต่างกัน (Nester, 2004) 

 
รูปที่ 2.5 ขั้นตอนการท า bacteriophage typing จะพบว่า เชื้อ Staphylococcus aureus ทั้ง 2 
สายพันธุ์ ที่มีรูปแบบความไว/ดื้อต่อฟาจแตกต่างกัน (Nester, 2004) 
 

 
รูปที่ 2.6 การจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อโดยวิธี restriction fragment length polymorphism 
(RFLP) โดยใช้เครื่อง pulse field gel electrophoresis (PFGE) เชื้อที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันจะมี
แถบดีเอ็นเอ (DNA pattern) ที่แตกต่างกัน (Nester, 2004) 
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2.14 การเพาะเชื้อ (cultivation) 
(อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 2548) 

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก มีบทบาทส าคัญในการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล โดยเฉพาะการเพาะเชื้อจากสิ่งส่งตรวจหรือจากสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย โดยทั่วไปไม่นิยม
เพาะเชื้อในลักษณะปฏิบัติเป็นงานประจ า จะได้ผลที่ไม่สอดคล้องกับการติดเชื้อหรือระบาด อีกทั้งยัง
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากอีกด้วย ดังนั้น การเพาะเชื้อจากแหล่งต่างๆ เพ่ือหาสาเหตุของโรค
จะกระท าก็ต่อเมื่อมีข้อมูลหรือสมมุติฐานสนับสนุนเพียงพอ จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

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

สิ่งส่งตรวจเหล่านี้จะท าการเพาะเชื้อลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดที่มีสารอาหารครบถ้วน ได้แก่ 
blood agar เพ่ือให้เชื้อทุกชนิดเจริญได้ดี และท าให้สามารถนับจ านวนเชื้อที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
นั้นได้ นอกจากนี้ยังเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดคัดเลือกและแยกเชื้อ เช่น MacConkey agar 
หรือ eosine methylene blue (EMB) agar เพ่ือท าการจ าแนกเชื้อแบคทีเรียแกรมลบรูปแท่ง 
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 านวน
โคโลนีแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ถ้าพบลักษณะเชื้อก่อโรคเช่น Salmonella spp. และ/หรือ 
Shigella spp. จะต้องท าการวินิจฉัยแยกเชื้อต่อไป 

 
2.14.2 น้ ายาฆ่าเชื้อ น้ าเกลือ น้ ากลั่นที่ใช้ละลายยาฉีด น้ าจากเครื่องช่วยหายใจ 

น าตัวอย่างน้ ายาฆ่าเชื้อ น้ าเกลือ น้ ากลั่นที่ใช้ละลายยาฉีด 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 านวนโคโลนีแบคทีเรีย
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ถ้าพบลักษณะเชื้อก่อโรคจะต้องท าการวินิจฉัยแยกเชื้อต่อไป  ในกรณีไม่มีเชื้อขึ้น
ให้บ่มต่อจนครบ 48 ชั่วโมง ถ้ายังไม่มีแบคทีเรียขึ้นให้รายงาน “No growth in 2 days” ถ้ามีเชื้อขึ้น
มากกว่า 50 โคโลนีต่อจานอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือ 500 CFU/ml ให้รายงานว่า “To numerous to 
count”  

 
2.14.3 อากาศ 

การเพาะเชื้อจากอากาศ จะท าในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ที่มี
สาเหตุจากเชื้อในอากาศ เช่น การติดเชื้อ staphylococci การตรวจหาแบคทีเรียในอากาศทุกครั้ง
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หลังอบห้อง เพ่ือตรวจนับจ านวนเชื้อแบคทีเรียในอากาศไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงต่ออัตราการเกิด
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

การเพาะเชื้อจากตัวอย่างอากาศจะใช้ blood agar โดยเปิดจานอาหารเลี้ยงนาน 10 นาที 
บนพ้ืนที่ที่ต้องการส ารวจโดยใช้ blood agar 1 จานอาหารเลี้ยงเชื้อต่อพ้ืนที่ 100 ตารางฟุต จากนั้น
น าไปบ่มที่ที่ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง นับจ านวนโคโลนีแบคทีเรียที่ขึ้นบนอาหารเลี้ยง
เชื้อ รายงานผลเป็นจ านวนแบคทีเรียแต่ละชนิดต่อตารางฟุตต่อนาที (น าจ านวนที่ขึ้นมาคูณด้วย 
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 ามาเพาะ
บน blood agar, EMB agar ท าการจ าแนกเชื้อที่มีลักษณะโคโลนีแตกต่างจากการเพาะเชื้อในครั้ง
แรก (primary plate) ในกรณีที่ไม่มีเชื้อขึ้นใน thiglycollate broth ให้บ่มต่อจนครบ 4 วัน ถ้าไม่มี
เชื้อขึ้นในอาหารเลี้ยงเชื้อใดๆ ให้รายงาน “No growth in 4 days” ถ้าพบเชื้อให้รายงานจ านวนเชื้อ
และชนิดของเชื้อที่ข้ึน 

เกณฑ์มาตรฐาน: พบเชื้อแบคทีเรียน้อยกว่า 15 โคโลนี 
 
2.15. สถานการณ์โรคติดเชือ้ในโรงพยาบาล, เชื้อ MRSA และวิธีการจ าแนก  
 โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Nosocomial infection, NI) นับเป็นปัญหาส าคัญอันหนึ่งใน
ระบบสาธารณสุขของทุกประเทศทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่ก าลังพัฒนา ทั้งนี้ ปัญหา
การติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลยังเป็นปัญหาที่ประสบกับทุกโรงพยาบาลในทุกขนาดตั้งแต่
โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยตลอดไปจนถึงโรงพยาบาลชุมชน ในแต่ละปีผู้ป่วยจ านวนมากที่เกิด
การติดเชื้อขึ้นระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่งผลให้เกิดความสูญเสียชีวิตของผู้ป่วย 
ครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา รวมไปถึงความสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ ในระบบบริการ
สุขภาพของประเทศนับเป็นมูลค่ามหาศาล (Centers for Disease Control and Prevention, 
1999; Burke, 2003; Ramasoot, 1995; Juntaradee, et al., 2005) 

จากเหตุดังกล่าวข้างต้น การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ( Infection control, IC) จึง
เป็นมาตรการส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องน ามาปฏิบัติอย่างเข้มงวดและสม่ าเสมอในสถานบริการสุขภาพทุก
ระดับทุกแห่ง เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อ ลดความสูญเสียร้ายแรงต่างๆ ดังที่กล่าวมา (Centers for 
Disease Control and Prevention, 1999; Haley, et al., 1985) โดยการควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล นับเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลที่ส าคัญตามข้อก าหนดของ
สถาบันพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่ทุกโรงพยาบาลก าลังด าเนินการอยู่ (ก าธร มาลาธรรม, 
2548) 
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อย่างไรก็ดีแม้จุดเริ่มต้นและองค์ความรู้ วิชาการ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล รวมไปถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของประเทศไทยตลอด
กว่า 40 ปีที่ผ่านมาได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ หากแต่ได้มีความพยายาม
อย่างยิ่งขององค์กรต่างๆ ในระบบบริการสุขภาพที่จะน าองค์ความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพ ทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลชุมชน (จ านวนเตียง
ตั้งแต่ 10 ถึง 120 เตียง) ซึ่งเป็นสถานบริการสุขภาพที่มีสัดส่วนมากที่สุดในระบบสุขภาพของประเทศ 
โดยในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาด้านการจัดการโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม 
ท่ามกลางกระแสการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (Srisupan, 
1991; Haruthai, 1997; Jantarasri, 2005) 

ประเทศไทยเริ่มมีการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514 แต่เริ่มมี
แนวทางปฏิบัติชัดเจนประมาณปี พ.ศ. 2530 (Danchaivijitr et al., 1996)และส ารวจความชุกโรค
ติดเชื้อในโรงพยาบาลครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2531 (Danchaivijitr and Chokloikaew, 1989) และครั้ง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 (Danchaivijitr, et al., 1996), 2544 (Danchaivijitr, et al., 2005) และ
ล่าสุดในปี พ.ศ. 2549 (Danchaivijitr, et al., 2007) โดยพบความชุกของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
เป็นร้อยละ 11.4, 7.4, 6.4 และ 6.5 ตามล าดับ โดยประชากรที่ท าการศึกษาทั้งหมดข้างต้นไม่นับรวม
โรงพยาบาลชุมชน ความชุกที่ลดลงในระยะหลัง เป็นผลจากการส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุข
ทุกระดับมีระบบป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการ
ประเมินความชุกโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยยังมีข้อมูลจ ากัด คาดว่าความชุกโรค
ติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชนมีอยู่ประมาณร้อยละ 4.2 (ฉัตรรพี สวามิวัสดุ์, 2541) ซึ่งใกล้เคียงกับ
การศึกษาในต่างประเทศที่มีความชุกอยู่ประมาณร้อยละ 1.4-3.58 (de Lourdes, et al., 2001; 
Scheckler, 1978; Scheckler, 1986) 

ด้วยอัตราดังกล่าวในแต่ละปี โรงพยาบาลของประเทศไทยมีผู้ป่วยรับไว้รักษาประมาณ 4 
ล้านคน โดยมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างน้อย 300 ,000 คน ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอัตราตาย
ประมาณร้อยละ 5.9 ของทั้งหมด คิดเป็นจ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตประมาณ 18,000 คน 

ผู้ป่วยที่มีโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจะอยู่ ในโรงพยาบาลนานขึ้นเฉลี่ย 5 วัน (สมหวัง ด่านชัย
วิจิตร, 2544) และร้อยละ 10 ถึง 25 ของงบประมาณของรัฐถูกใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลคิดเป็นเงินประมาณ 1,600 ถึง 2,400 ล้านบาทต่อปี (สมหวัง ด่านชัยวิจิตร, 2536; 
Ramosoot, 1995) ทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงความสูญเสียอันเป็นผลจากการเสียชีวิตของประชากรซึ่งพบ
เป็นสาเหตุการตายโดยตรงได้ร้อยละ 6.7 (Danchaivijitr, et al., 2005) และความสูญเสียทางอ้อมที่
เกิดจากการที่ผู้ป่วยต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้นและไม่สามารถท างานได้ 

นอกจากนี้ยังมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการที่โรงพยาบาลต่างๆต้องจัดหา
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการป้องกันและการท าลายเชื้อโรคในโรงพยาบาล เช่น ตู้อบ 
น้ ายาท าลายเชื้อ ถุงมือ เป็นต้น เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มักจ าเป็นต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศและเป็นเครื่องมือที่มีมูลค่าสูงมาก (จุไร วงศ์สวัสดิ์ และคณะ 2551) 

การกระจายของการติดเชื้อในโรงพยาบาล จ าแนกไปตามระบบที่มีการติดเชื้อ และชนิดของ
เชื้อก่อโรคซึ่งขึ้นกับลักษณะของโรงพยาบาล ถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ลักษณะผู้ป่วยที่มีความ
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ซับซ้อนในการรักษาและมักจะอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน มักมีโอกาสติดเชื้อได้มาก ผลที่เกิดขึ้น
ตามมา คือการใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ิมขึ้น และมีเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นได้บ่อย (Haley et al., 1985) ระบบที่มี
การติดเชื้อบ่อยเรียงตามล าดับได้แก่ การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง พบร้อยละ 43.2 การ
ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะร้อยละ 25 และการติดเชื้อบาดแผลผ่าตัดร้อยละ 20.5 (ศันสนีย์ 
กระแจะจันทร์, 2544) ในขณะที่การศึกษาในต่างประเทศมัก พบการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดและใน
กระแสโลหิตถึง 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) ซึ่งต่างจาก
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่พบการติดเชื้อแกรมลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง E. coli มากที่สุด (Danchaivijitr, 
et al., 2007) ส่วนการศึกษาจากประเทศตะวันตก เชื้อกลุ่มแกรมบวกจะเป็นปัญหามากกว่า  

อย่างไรก็ตามลักษณะของโรงพยาบาลชุมชนของไทยในปัจจุบัน มีการสนับสนุนให้เพ่ิม
ศักยภาพการดูแลผู้ป่วยให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ มีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ มีหอผู้ป่วยวิกฤติ 
เพ่ิมหัตถการรุกรานและการผ่าตัดที่ซับซ้อน ใช้งานเครื่องช่วยหายใจเพ่ิมขึ้น รวมไปถึงการใช้ยา
ปฏิชีวนะท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ซึ่งอาจส่งผลให้ความชุกการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมมากขึ้น
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของเชื้อก่อโรคตามไปด้วย 

ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสติดเชื้อในโรงพยาบาลมากกว่าปกติ เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ 
ภูมิคุ้มกันต่ า (compromised immune system), การผ่าตัด, การใช้เคมีบ าบัด (chemotherapy) 
และการฉายรังสี (radiotherapy) เป็นต้น นอกจากนี้อุปกรณ์ด้านการแพทย์, กระบวนการรักษา และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ส าหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งนั้นท าให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่ปกติแล้วไม่ก่อโรค (non-
pathogenic หรือ opportunistic) ในผู้ป่วยมะเร็งเพ่ิมมากขึ้น (Thompat and Sudjaroen, 2009; 
Thompat, et al., 2010) 

เชื้อก่อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อประจ าถิ่น หรือเชื้อ
ที่พบในร่างกายของผู้ป่วยนั้นเอง (colonization) มีส่วนน้อยที่มาจากผู้ป่วยคนอ่ืน หรือจากบุคลากร
ทางการแพทย์ หรือจากสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นเชื้อที่เคยสัมผัสกับสารต้านจุลชีพมาก่อน ใน
ประเทศไทยมีการใช้ยาต้านจุลชีพเป็นจ านวนมาก และบางครั้งมีการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างพร่ าเพรื่อ 
ท าให้อัตราการดื้อยาของเชื้ออยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีการควบคุมการใช้สารต้าน
จุลชีพอย่างเข้มงวด ดังนั้น การรักษาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจึงรักษาได้ยากกว่าโรคติดเชื้อจาก
ชุมชน (community acquired infection) และจ าเป็นต้องใช้สารต้านจุลชีพที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมี
ราคาแพง และก่อให้เกิดอาการข้างเคียงสูง (ก าธร มาลาธรรม, 2548) 

ชนิดของจุลชีพที่ก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลส่วนใหญ่พบเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ส าหรับใน
กลุ่มเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกรูปกลมที่ก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้แก่ Staphylococcus aureus, 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ enterococci ซึ่งเชื้อ MRSA นั้น 
เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาหลายกลุ่ม ได้แก่ macrolides, lincosides, aminoglycosides และ 
beta-lactams ทั้งกลุ่ม penicillins และ cephalosporins ซึ่งการรักษาการติดเชื้อ MRSA ด้วยยา
ต้านจุลชีพนั้นอยู่ในวงจ ากัด เนื่องจากไวต่อยาเพียงไม่ก่ีชนิดเท่านั้นคือ vancomycin, linezolid และ 
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teigecyclin ซึ่งมีรายงานว่ามีการดื้อต่อ vancomycin แล้ว (อิสรา จันทร์วิทยานุชิต และคณะ, 
2548; Klevens, et al., 2007; Appelbaum, 2006) 

กลไกการดื้อยาของ MRSA เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ penicillin binding protein 
(PBP) เป็นmodified PBP หรือ PBP2a ถูกก าหนดโดยยีน mecA ซึ่งตามปกติ PBP มีคุณสมบัติ 
trans-peptidase activity ท าหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ดังนั้น PBP จึงเป็น
เป้าหมายของยาต้านจุลชีพโดยเฉพาะยากลุ่ม beta-lactam และเมื่อ PBP เปลี่ยนเป็น PBP2a ใน
เชื้อ MRSA ท าให้ยาต้านจุลชีพจับกับเซลล์แบคทีเรียได้น้อยลง (low affinity) (Hiramatsu, 2001; 
Zhang, et al., 2005) โดยการแสดงออกของยีน mec A  ในการสร้าง PBP2a ของ MRSA ในแต่ละ
สายพันธุ์มักแสดงออกได้ไม่เท่ากัน (heterogeneous phenotypic expression) ดังนั้นวิธีการ
ทดสอบประจ าวัน (conventional methods) ได้แก่ coagluase test, oxacillin agar screen 
test, disk diffusion หรือ  broth microdilution method อาจจะให้ผลลบลวง (false negative)
ได ้(Chambers, 1997; Hackbarth and Chambers, 1989; Quintiliani and Courvalin, 1995) 

เนื่องจากมีอุบัติการณ์ของการติดเชื้อในโรงพยาบาลจาก MRSA เพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี และ
รวมถึงในผู้ป่วยมะเร็งด้วย การจ าแนก MRSA ที่มีความแม่นย า (accurate) และมีความรวดเร็ว 
(early identification) จึงเป็นสิ่งส าคัญ อย่างไรก็ตาม การตรวจหายีน mecA โดยวิธี PCR และ 
DNA hybridization เป็นวิธีมาตรฐาน (gold standard) ที่มีความแม่นย าสูง และให้ผลรวดเร็วกว่า
วิธีประจ าวันหากแต่มีข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากร และงบประมาณ รวมถึงต้องอาศัยผู้ที่มีความ
ช านาญเป็นผู้ทดสอบอีกด้วย (Chambers, 1997; Gradie, et al., 2001)  

จากข้อจ ากัดเกี่ยวกับความแม่นย า (specificity) ของวิธีประจ าวัน และความซับซ้อนในการ
น าไปใช้ทางคลินิกของวิธีทางอนูชีววิทยา คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความแม่นย าของวิธีทดสอบ และ
ความเป็นไปได้ในการน ามาใช้ในงานประวันของห้องปฏิบัติการทางคลินิก โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการ
ในโรงพยาบาลชุมชน หรือแม้กระทั่งกรณีที่แพทย์ต้องการผลเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยมีอาการทางคลินิก
แล้ว แพทย์ยังวินิจฉัยโรคได้ไม่ชัดเจนและจ าเป็นต้องให้ยาต้านจุลชีพ เป็นต้น ดังนั้นการทดสอบ 
PBP2a ซึ่งเป็น mecA gene product จากการเกิดปฏิกิริยาเกาะกลุ่ม (agglutination) ด้วยเทคนิค
ทางวิทยาภูมิคุ้มกัน (immunoassay) จึงเป็นที่น่าสนใจ เพราะให้ความแม่นย ากว่าวิธีประจ า 
ประหยัดเวลา (< 1 ชั่วโมง) และสามารถท าได้ในห้องปฏิบัติการของรพ. ชุมชนที่มีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ และบุคลากร ซึ่งคณะผู้วิจัยมีความสนใจในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ PBP2a 
agglutination test (Geberding, et al. 1991; Saito, et al., 2009) กับวิธีประจ าวัน (Clinical 
and Laboratory Standards Institute, 2009; สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2550) ในการตรวจคัดกรอง 
MRSA ที่แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็ง และรูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพ ข้อมูลจากการศึกษานี้สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัย MRSA การใช้ยาปฏิชีวนะกับ MRSA จากผู้ป่วยมะเร็งของแพทย์ เพ่ือ
เป็นแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง 
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บทที่ 3 
 

วิธีการวิจัย (Methodology) 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัยจ าแนกออกเป็นแต่ละส่วนเพื่อความชัดเจนดังนี้ 

 
3.1. การเก็บและเตรียมสิ่งส่งตรวจ  
เก็บตัวอย่าง (Clinical samples) จากผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มาพ านักใสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

และได้รับการยืนยันว่าเป็นการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ติดเชื้อหลังจากพ านักในโรงพยาบาลมากกว่า 
48 ชั่วโมง) ในระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555 โดยเชื้อจุลชีพที่ท าการศึกษาไม่จ าเป็นต้องเซ็นยินยอมจาก
ผู้ป่วย เพราะเป็นเชื้อ แบคทีเรีย หรือถ้ามีก็จะเป็น Ethic แบบยกเว้น ซึ่งการเก็บและเตรียมสิ่งส่ง
ตรวจ มีข้ันตอนดังนี้ 

- สิ่งส่งตรวจทุกชนิดจากผู้ป่วยต้องเขียนชื่อ, สกุล, AN, HN, ward วันเวลาที่เก็บ 
ติดกับภาชนะให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดของสิ่งส่งตรวจนั้นๆในใบ request ให้ถูกต้อง

ตรงกันด้วย 
- ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจจะต้องถูกต้องกับสิ่งส่งตรวจแต่ละชนิดและปราศจากเชื้อ 
- ปริมาณของสิ่งส่งตรวจแต่ละชนิดต้องมากพอส าหรับการตรวจวิเคราะห์ของสิ่งส่งตรวจนั้นๆ 
- เมื่อเก็บแล้วให้น าส่งห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาโดยทันที หากไม่สามารถส่งได้ทันที ให้ปฏิบัติ

ตามค าแนะน าส าหรับสิ่งส่งตรวจแต่ละชนิดว่าควรเก็บที่อุณหภูมิเท่าใด เก็บใน Transport media 
ชนิดไหน 

 
3.2. การจ าแนกเชื้อ S. aureus จากสิ่งส่งตรวจ และ คัดแยก methicillin-resistant S. 

aureus (MRSA) ออกจาก S. aureus โดยวิธีประจ าวัน (conventional method) 
- แยก (isolation) และจ าแนก (identification) S. aureus โดยวิธีประจ าวัน 

(conventional methods) ตามเกณฑ์ของ Clinical and Laboratory Standards Institute 
(CLSI) ได้แก่ 

Gram stain, catalase test, DNase, manitol salt agar growth และ slide and tube 
coagulase test 

- จ าแนกเชื้อ MRSA โดยวิธี Oxacillin agar screen test 
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3.3. การคัดแยก methicillin-resistant S. aureus (MRSA) ออกจาก S. aureus โดย
วิธี latex agglutination 

- แยก (isolation) และจ าแนก (identification) Staphylococcus aureus โดยวิธี
ประจ าวัน (conventional methods) ตามเกณฑ์ของ Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) ได้แก่ 

Gram stain, catalase test, DNase, manitol salt agar growth 
 - PBP 2a latex agglutination test (Oxoid Limited, Hampshire, UK) ท าโดยสกัด

โปรตีน PBP2a จาก MRSA ด้วย extraction reagent แล้วปั่นแยกส่วนใส (supernatant) แล้วใส่
น้ ายา latex particle ที่เคลือบด้วย monoclonal antibodies ที่มีความจ าเพาะสูงต่อโปรตีน 
PBP2a หากเชื้อ S. aureus เป็น MRSA จะเกิดปฏิกิริยาเกาะกลุ่มระหว่าง PBP2a และ 
monoclonal antibodies ที่เคลือบบน latex particle สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส่วนเชื้อ S. 
aureus ที่ไม่ใช่ MRSA หรือ MSSA นั้น จะไม่เกิดปฏิกิริยาเกาะกลุ่ม (รูปที่ 3) การควบคุมคุณภาพท า
ได้โดยใช้เชื้อ MRSA และMSSA มาตรฐานส าหรับ positive control และ negative control 
ตามล าดับ (Marlowe et al., 2002) 

จากผลการทดลอง 3.2 และ 3.3 เชื้อ MRSA จะถูกยืนยันด้วยวิธี gold standard (Luijendijk 
et al., 1996) คือ AccuProbe culture identification test (Gen-probe, San Diego, USA)  

 

 
 

รูปที่ 3 PBP2a latex agglutination test (Oxoid Limited, Hampshire, UK) 
 
3.4. ทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ methicillin-resistant S. aureus (MRSA) 

และ methicillin sensitive S. aureus (MSSA)  
-  การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ Disk diffusion 
ตามวิธีทดสอบของ Modified Kirby-Bauer method โดยน าสารต้านจุลชีพที่ทราบปริมาณ

ที่อยู่ในรูปของ disk หรือ tablet วางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Muller Hinton Agar (MHA) incubate 
16-18 ชั่วโมง น ามาอ่านและแปลผลโดยวัด inhibition zone ที่เกิดขึ้น ควบคุมคุณภาพโดยใช้เชื้อ
มาตรฐาน S. aureus โดยจะอ่านและแปลผลโดยการวัด inhibition zone ที่เกิดขึ้น 

 -  MIC (Minimal inhibitory concentration) 
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 เป็นการทดสอบความไวที่ต้องการทราบว่าเชื้อที่ทดสอบต้องใช้สารต้านจุลชีพแต่ละชนิดน้อย
ที่สุดปริมาณเท่าใด  จึงจะหยุดการเจริญของเชื้อแต่ละชนิดได้  (MIC) วิธีการที่ใช้คือ E-Test20 ส าหรับ
ยา methicillin หรือ oxacillin 
 
สถานที่ท าการทดลอง 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
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บทที่ 4 

ผลการทดลอง (Results) 

 
ผู้ป่วยจากหออภิบาล (Non-ICU; IPD) ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ S. aureus สูง เนื่องจากพบ

อัตราการติดเชื้อร้อยละ 54.3 และหออภิบาลผู้ป่วย (Non-ICU) เป็นแผนกที่มีการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลมากที่สุด มีการใช้เครื่องมือหรือการท าหัตถการกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยหลังการผ่าตัด 
หลังการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัดและการฉายแสง  รองลงมาได้แก่  แผนกหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ( ICU) 
พบอัตราการติดเชื้อร้อยละ 40 เป็นแผนกที่ท าการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ  โดยเฉพาะการ
รักษาที่ใช้เครื่องมือสอดใส่เข้าไปในร่างกาย  ส่วนผู้ป่วยในคลินิกทั่วไปหรือผู้ป่วยนอก (OPD) พบอัตรา
การติดเชื้อร้อยละ 5.7 (ตารางท่ี 4.1)  
 
ตารางท่ี 4.1 อัตราการติดเชื้อ S. aureus ในผู้ป่วยที่รักษา ณ แผนกหออภิบาล (Non-ICU; IPD) หอ
อภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) และผู้ป่วยนอก (OPD) 

 
 
 
 

 
 

ตารางท่ี 4.2   ต าแหน่งที่แยกเชื้อ S. aureus ได้จากผู้ป่วยติดเชื้อที่พบบ่อย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ต าแหน่งเชื้อ S. aureus ที่แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็ง (ตารางที่ 4.2) พบว่าแยกเชื้อได้จากแผล

ผ่าตัด/หนอง/tissue มากที่สุดคือ ร้อยละ 57.7 รองลงมาคือ อัตราการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ 

แผนก จ านวน (ครั้ง) อัตราการติดเชื้อ (ร้อยละ) 
Non-ICU (IPD) 
ICU 
OPD 

19 
14 
2 

54.3 
40.0 
5.7 

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

10 
6 
30 
3 
1 
2 

19.2 
11.5 
57.7 
5.8 
1.9 
3.8 
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พบร้อยละ 19.2 และ พบว่าอัตราการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ เลือด ระบบทางเดินอาหาร 
และต าแหน่งอื่นๆ พบร้อยละ 11.5, 5.8, 1.9 และ 3.8 ตามล าดับ 
 จากการศึกษาพบ Methicillin resistance S. aureus (MRSA) ร้อยละ 41.8 (87 isolates) 
จากเชื้อ 208 isolates โดยวธิี PBP2a latex agglutination test และ AccuProbe test (ตารางท่ี 
4.3) ซึ่งมีความไว (sensitivity = 100%) ในขณะที่วิธีประจ าวัน คือ Oxacillin agar screen test มี
ความไวต่ ากว่า (sensitivity = 95.4%)  
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการคัดแยกเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) จากวิธี
ประจ าวัน (Oxacillin agar screen test) และ วิธี latex agglutination test (n = 208) 
 

Methods Positive (MRSA) Negative (MSSA) 
- Oxacillin agar screen test 83  125 
- PBP2a latex agglutination test 87 121 
- AccuProbe  test 87 121 
  

อัตราการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ MRSA และ Methicillin sensitive S. aureus (MSSA) 
แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็งอยู่ระหว่างร้อยละ 23-100 และ 0.8-95 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.4) โดยพบว่า 
เชื้อทั้ง 2 กลุ่มดื้อต่อยากลุ่ม Penicillins สูงมาก ในขณะที่เชื้อ MSSA ยังดื้อต่อยาในกลุ่มอ่ืนไม่มาก
นัก (0.8-6.6%)  
 
ตารางที่ 4.4 รูปแบบการดื้อต่อกลุ่มยาต้านจุลชีพของเชื้อ MRSA เปรียบเทียบกับเชื้อ methicillin 
sensitive S. aureus (MSSA)  
 
Antibiotic/ Isolate MRSA  

(87) (41.8%) 
MSSA 

(121) (58.2%) 
Total  

(208) (100%) 
Penicillins 87 (100%) 115 (95%) 202 (97%) 
Quinolone 51 (58.6%) 4 (3.3%) 55 (26.4%) 
Cephalosporin 59 (67.8%) 3 (2.5%) 62 (29.8%) 
Aminoglycoside 49 (56.3%) 1 (0.8%) 50 (24.0%) 
Macrolides 62 (71.3%) 8 (6.6%) 70 (33.6%) 
Carbapenems 20 (23.0%) 1 (0.8%) 21 (10.1%) 
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บทที่ 5 
 

อภิปรายผล และสรุปผล (Discussion and Conclusion)  
 

ผู้ป่วยจากหออภิบาล (Non-ICU; IPD) ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ S. aureus สูง เนื่องจากพบ
อัตราการติดเชื้อร้อยละ 54.3 และหออภิบาลผู้ป่วย (Non-ICU) เป็นแผนกที่มีการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลมากที่สุด มีการใช้เครื่องมือหรือการท าหัตถการกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยหลังการผ่าตัด 
หลังการรักษาด้วยยาเคมีบ าบัดและการฉายแสง  รองลงมาได้แก่  แผนกหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ( ICU) 
พบอัตราการติดเชื้อร้อยละ 40 เป็นแผนกที่ท าการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ  ซึ่งผู้ป่วยทุกราย
ต้องมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือมีการท าหัตถการอย่างมาก  โดยเฉพาะการรักษาที่ใช้
เครื่องมือสอดใส่เข้าไปในร่างกาย   

ต าแหน่งเชื้อก่อโรคในโรงพยาบาลที่แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็ง พบว่าแยกเชื้อได้จากแผลผ่าตัด/
หนอง/tissue มากที่สุดคือ ร้อยละ 57.7 ซึ่งบ่งบอกได้ว่าการติดเชื้อมาจากสัมผัสทางผิวหนังและ
บาดแผลระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยมากกว่าการติดเชื้อจากเครื่องช่วยหายใจ หรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ 
 จากการศึกษาแยกเชื้อ methicillin resistance S. aureus (MRSA) ร้อยละ 41.8 (87 
isolates) จากเชื้อ 208 isolates โดยวิธี PBP2a latex agglutination test ซึ่งมีความไว 
(sensitivity) 100% ในขณะที่วิธีประจ าวัน คือ oxacillin agar screen test มีความไวต่ ากว่า 
(sensitivity = 95.4%) อาจกล่าวได้ว่ามีผลลบลวง (false negative) ประมาณ 4.6% ซึ่งเชื้อ S. 
aureus สายพันธุ์ที่สร้าง PBP 2a ได้แต่ไม่สามารถเจริญบน oxacillin agar ได้ (ให้ผลลบลวง) มี
รายงานก่อนหน้านี้แล้ว (Murakami et al., 1991; Saito et al., 1995; Ubukuta et. al., 1992) 
นอกจากนี้วิธีดังกล่าวยังสามารถทดสอบเชื้อ coagulase-negative staphylococci (CONS) ที่มียีน
ดื้อยา mec A ได้ เช่นกัน (Louie et al., 2001)  
 อย่างไรก็ตาม S. aureus บางสายพันธุ์ ไม่ได้มียีน mec A และ ไม่สร้างโปรตีน PBP 2a ได้ 
สามารถดื้อต่อยา methicillin (MIC  1 μg/ml) หรือ oxacillin (MIC  2 μg/ml) ในปริมาณ
ต่ าๆ ได้ ซึ่งเรียกเชื้อกลุ่มนี้ว่าว่า Borderline-resistance S. aureus (BORSA) โดยอาจมาจากการ
สร้าง PBP แบบปกติ (normal PBP) แตมี่การสร้างเอนไซม์ β-lactamase เป็นจ านวนมาก ดังนั้น
การทดสอบหา MIC ของยา methicillin หรือ oxacillin เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องท าควบคู่กับวิธี latex 
agglutination หรือควบคู่กับวิธี PCR based techniques (Vaez et al., 2011) 

การตรวจวินิจฉัย และรักษาเชื้อ MRSA เป็นสิ่งที่ควรตระหนักในระบบการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะในพาหะ (carriers) ทั้งกลุ่มผู้ป่วย รวมถึงบุคคลกรด้าน
สาธารณสุข เพ่ือลดการติดเชื้อในกระแสเลือด ขณะผ่าตัด และการพักอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธีประจ าวันอาจไม่เพียงพอส าหรับการเฝ้าระวังดังกล่าว 
(Tacconelli et al., 2009) ดังนั้นวิธีที่รวดเร็ว และแม่นย า เช่น latex agglutination test และ 
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PCR based techniques จึงเป็นวิธีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งวิธี PCR based techniques เป็น
วิธีที่มีความไว และความจ าเพาะ (specificity) สูง อย่างไรก็ตาม วิธี PCR based techniques มี
ต้นทุนสูง และอาศัยผู้มีทักษะในการท าการทดสอบ ซึ่งวิธี latex agglutination test ซึ่งจ าเพาะต่อ
โปรตีน PBP 2a (จ าเพาะต่อยีน mec A ในวิธี PCR based techniques) ก็วิธีที่มีความไว และ
ความจ าเพาะสูงเพียงพอที่ใช้ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้แล้ว หากน ามาใช้ควบคู่กับวิธี
ประจ าวัน (French, 2009) 

อัตราการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ MRSA และ methicillin sensitive S. aureus (MSSA) 
แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็งอยู่ระหว่างร้อยละ 23-100 และ 0.8-95 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.4) โดยพบว่า 
เชื้อทั้ง 2 กลุ่มดื้อต่อยากลุ่ม Penicillins สูงมาก ในขณะที่เชื้อ MSSA ยังดื้อต่อยาในกลุ่มอ่ืนไม่มาก
นัก (0.8-6.6%) จากผลการศึกษาครั้งนี้กล่าวได้ว่า MRSA นั้นดื้อยาหลายขนาน และเริ่มที่จะดื้อยาใน
กลุ่ม Cabapenems ด้วย ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของการดื้อยาของ MRSA ในผู้ป่วยมะเร็งนั้น เป็นไปใน
แนวทางเดียวกับเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Thompat and Sudjaroen, 2009; Thompat et al., 
2010) 

ข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าการติดเชื้อ MRSA ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็งมีแนวโน้มสูงขึ้น และมี
เชื้อที่มีคุณสมบัติการดื้อยาเพิ่มขึ้นด้วยนั้น โดยป้องกันการติดเชื้อที่เกิดจากการรักษาพยาบาลในผู้ป่วย
โรคมะเร็งยังคงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น การน าเทคนิคใหม่มาใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ นอกเหนือจาก
วิธีในงานประจ าวันมีมีจ าเป็นมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความไว ความจ าเพาะ และออกผลได้เร็วขึ้น 
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