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คํานํา 
 

 ปจจุบันโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลจัดเปนปญหาทางดานสาธารณสุขที่สําคัญ เน่ืองจากมี
แนวโนมสูงข้ึนทุกๆป ซึ่งมีสาเหตุมาจากวิทยาการความกาวหนาทางการแพทย และสาธารณสุข ทําให
มีเครื่องมือเครื่องใชสําหรับผูปวยเปนจํานวนมาก อันเปนการเพิ่มความเสี่ยงที่ผูปวยมีโอกาสไดรับเช้ือ
กอโรคที่ปนเปอนมาจากเครื่องมือ วัสดุอุปกรณทางการแพทย นอกจากน้ีอัตราผูปวยที่มีภูมิตานทาน
ตํ่าเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเช้ือแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลมากที่สุดในประเทศไทย 
เช้ือแกรมบวกรูปกลมที่เปนสาเหตุหลักของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล ไดแก Staphylococcus 
aureus, methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ enterococciโดยเฉพาะ 
MRSA น้ัน เปนเช้ือแบคทีเรียที่ด้ือตอยาหลายกลุม โดยมีกลไกการด้ือยาจากการสราง penicillin 
binding protein (PBP) เปลี่ยนเปน PBP2a ถูกกําหนดโดยยีนmecAซึ่งการแสดงออกของยีนmecA
ในการสราง PBP2a ของ MRSA การทดสอบ PBP2a ซึ่งเปน mecA gene product ดวยเทคนิคทาง
วิทยาภูมิคุมกัน (immunoassay) จึงเปนที่นาสนใจ เพราะใหความแมนยํากวาวิธีประจําวัน 
ประหยัดเวลา และสามารถทําไดในหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลชุมชนที่มีขอจํากัดดานงบประมาณ 
และบุคลากรดังน้ันงานวิจัยน้ีทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ PBP agglutination test กับวิธี
ประจําวัน ในการตรวจคัดกรอง MRSA ที่แยกไดจากผูปวยมะเร็ง และทดสอบรูปแบบความไวตอยา
ตานจุลชีพ ขอมูลจากการศึกษาน้ีสามารถใชเปนแนวทางในการวินิจฉัย MRSA การใชยาปฏิชีวนะกับ 
MRSA เสามารถใชเปนแนวทางในการควบคุม ปองกัน รวมถึงการรักษาโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล
ดังกลาวไดอยางถูกตองตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัยน้ี  ดําเนินการ เพื่อตรวจคัดกรอง methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA)ซึ่งเปนเช้ือแบคทีเรียแกรมบวกสําคัญของโรคติดเช้ือใน
โรงพยาบาลที่แยกไดจากผูปวยมะเร็งของสถาบันมะเร็งแหงชาติในป พ.ศ.  2554 ซึ่งจําแนกโดยวิธี 
PBP2a latex agglutination test (Oxoid Limited, Hampshire, UK) และวิธีประจําวันจากน้ัน
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธี PBP2a latex agglutination testและวิธีประจําวัน และทําการ
ทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพของเช้ือ MRSA และ methicillin sensitive S. aureus(MSSA) ผล
การศึกษาพบวาผูปวยจากหออภิบาล(Non-ICU; IPD)มีปจจัยเสี่ยงตอเช้ือ S. aureus สูงเน่ืองจากพบ
อัตราการติดเช้ือรอยละ54.3 และแยกเช้ือไดจากแผลผาตัด /หนอง/ tissue มากที่สุดคือ รอยละ 57.7
พบMRSA รอยละ 41.8 (87 isolates)จากเช้ือ 208 isolates โดยวิธี PBP2a latex agglutination 
test มีความไว (sensitivity) 100%ในขณะที่วิธีประจําวัน คือ oxacillin agar screen test มีความ
ไวตํ่ากวา คือ95.4%หรือมีผลลบลวงประมาณรอยละ 4.6เน่ืองจากS. aureusบางสายพันธุที่สราง
โปรตีนPBP 2a ไดแตไมสามารถเจริญบน oxacillin agar ไดอัตราการด้ือยาตานจุลชีพของเช้ือ
MRSA และ MSSAแยกไดจากผูปวยมะเร็งอยูระหวางรอยละ 23-100และ 0.8-95 ตามลําดับ โดย
พบวาเช้ือทั้ง 2 กลุมด้ือตอยากลุม penicillinsสูงมาก (95-100%) ในขณะที่เช้ือ MSSA ยังด้ือตอยา
ในกลุมอื่นไมมากนัก (0.8-6.6%)  
 
คําสําคัญ : โรคติดเช้ือในโรงพยาบาล, Staphylococcus aureus, MRSA, PBP2a,ผูปวยมะเร็ง, 
 latex agglutination test, เช้ือด้ือยา 
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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. YuttanaSudjaroen 
Year  :  2012 

……………………………………………………………………. 
 
Aims of this study were 1) screenedimportant 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 2011by PBP2a latex agglutination test (Oxoid Limited, Hampshire, 
UK) and conventional method 2) compared the efficiencybetween latex 
agglutination test and convention method and 3)determined antimicrobial 
susceptibility patterns of MRSA andmethicillin sensitive S. aureus(MSSA).The results 
showed that main sources of S. aureusinfection was Non-ICU (IPD)(54.3%) and main 
sites of S. aureusinfection 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. aureusstrains, 
which were produced PBP2a protein,were unable to growing on oxacillin agar. The 
antimicrobial resistantrates 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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บทที ่1 
 

บทนํา (Introduction) 
 

 
โรคติดเช้ือในโรงพยาบาล (nosocomial infections)หมายถึง โรคติดเช้ือที่เกิดข้ึนจากการ

ไดรับเช้ือขณะผูปวยไดรับการตรวจ และ/หรือการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งการติดเช้ือของ
บุคลากรทางการแพทยอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน เช้ือแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคติดเช้ือใน
โรงพยาบาลมากที่สุดในประเทศไทย เช้ือแกรมบวกรูปกลม ไดแก Staphylococcus aureus, 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ enterococciโดยเฉพาะ MRSA 
น้ัน เปนเช้ือแบคทีเรียที่ด้ือตอยาหลายกลุม ไดแก macrolides, lincosides, aminoglycosides 
และ beta-lactams ทั้งกลุม penicillins และ cephalosporins ซึ่งการรักษาการติดเช้ือ MRSA 
ดวยยาตานจุลชีพน้ันอยูในวงจํากัด เน่ืองจากไวตอยาเพียงไมกี่ชนิดเทาน้ันคือ vancomycin, 
linezolid และ teigecyclin 

MRSA มีกลไกการด้ือยาจากการสราง penicillin binding protein (PBP) เปลี่ยนเปน 
PBP2a ถูกกําหนดโดยยีน mecA ซึ่งการแสดงออกของยีน mecA ในการสราง PBP2a ของ MRSA 
ในแตละสายพันธุมักแสดงออกไดไมเทากัน (heterogeneous phenotypic expression) ดังน้ัน
วิธีการทดสอบประจําวัน (conventional methods) ไดแก coagluase test, oxacillin agar 
screen test, disk diffusion หรือ  broth microdilution method อาจจะใหผลลบลวง (false 
negative)ได และการทดสอบดังกลาวตองใชเวลานาน นอกจากน้ีการใชวิธีทดสอบยืนยัน (gold 
standard method) คือ การหายีน mecA โดยวิธี PCR และ DNA hybridization เปนวิธีที่มีความ
แมนยําสูง แตมีขอจํากัดทางดานทรพัยากร และงบประมาณ รวมถึงตองอาศัยผูที่มีความชํานาญเปนผู
ทดสอบอีกดวย  

 ดังน้ันการทดสอบ PBP2a ซึ่งเปน mecA gene product จากการเกิดปฏิกิริยาเกาะกลุม 
(agglutination) ดวยเทคนิคทางวิทยาภูมิคุมกัน (immunoassay) จึงเปนที่นาสนใจ เพราะใหความ
แมนยํากวาวิธีประจําวัน ประหยัดเวลา (< 1 ช่ัวโมง) และสามารถทําไดในหองปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลชุมชนที่มีขอจํากัดดานงบประมาณ และบุคลากร ซึ่งคณะผูวิจัยมีความสนใจในการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ PBP agglutination test กับวิธีประจําวัน คือ coagulase tests (ทั้ง
tube และ slide method) และ oxacillin agar test ในการตรวจคัดกรอง MRSA ที่แยกไดจาก
ผูปวยมะเร็ง และรูปแบบความไวตอยาตานจุลชีพ ขอมูลจากการศึกษาน้ีสามารถใชเปนแนวทางใน
การวินิจฉัย MRSA การใชยาปฏิชีวนะกับ MRSA จากผูปวยมะเร็งของแพทย เพื่อเปนแนวทางการ
รักษาโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลดังกลาวไดอยางถูกตอง 
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วัตถุประสงคของโครงการ 
1) ตรวจคัดกรอง methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ออกจาก 

Staphylococcus aureusที่แยกไดจากผูปวยมะเร็งโดยวิธี agglutination test และวิธี
ประจําวัน 

2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธี agglutination testและวิธีประจําวัน 
3) ทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพของเช้ือ methicillin-resistant S. aureus (MRSA) และ 

methicillin sensitive S. aureus(MSSA) 
 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการแยกเช้ือ Staphylococcus aureusที่เกิดจากการติดเช้ือในโรงพยาบาล
จากสิ่งสงตรวจของผูปวยมะเร็งชนิดตางๆ เชน เลือด, เสมหะ, ปสสาวะ, นํ้าไขสันหลัง, Throat 
swab, ฯลฯ และสถานที่ของผูปวยที่พํานักในโรงพยาบาล เมื่อทราบขอมูลเบื้องตนแลว จากน้ันทํา
การทดสอบแยกเช้ือกลุม MRSA โดยวิธี agglutination test เปรียบเทียบกับวิธีการทดสอบ
ประจําวัน (conventional methods) จากน้ันประเมินประสิทธิภาพวิธีดังกลาว นําเช้ือ MRSA ที่
แยกไดน้ันไปทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพ ขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชประเมินประสิทธิภาพของวิธี
ใหมที่ใชตรวจคัดกรองเช้ือ MRSA ที่มีความแมนยํากวาวิธีประจํา ประหยัดเวลา และสามารถทําไดใน
หองปฏิบัติการของรพ. ชุมชนที่มีขอจํากัดดานงบประมาณ และบุคลากร นอกจากน้ีขอมูลดังกลาวยัง
ทําใหทราบถึงการติดเช้ือ MRSA ที่ด้ือตอยาตานจุลชีพในผูปวยมะเร็งที่เกี่ยวของกับปจจัยตางๆ เชน 
สถานที่ของผูปวยพํานักในโรงพยาบาล ระบบที่เสี่ยงตอการติดเช้ือ และอัตราของการด้ือตอยาตานจุล
ชีพ เปนตน รวมถึงการเฝาระวังการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการเลือกใชยาตานจุล
ชีพของแพทยอยางเหมาะสมไดอีกดวย 
 
ทฤษฎีสมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิด (Conception Framework) ของโครงการวิจัย 

ผูปวยมะเร็งมีโอกาสติดเช้ือในโรงพยาบาลมากกวาปกติ เน่ืองจากหลายปจจัย ไดแก 
ภูมิคุมกันตํ่า (compromised immune system), การผาตัด, การใชเคมีบําบัด (chemotherapy) 
และการฉายรังสี (radiotherapy) เปนตน นอกจากน้ีอุปกรณดานการแพทย, กระบวนการรักษา และ
เทคโนโลยีใหมๆ สําหรับรักษาผูปวยมะเร็งน้ันทําใหมีโอกาสเกิดการติดเช้ือที่ปกติแลวไมกอโรค (non-
pathogenic หรือ opportunistic) ในผูปวยมะเร็งเพิ่มมากข้ึนอัตราของการด้ือยาตานจุลชีพก็เพิ่มข้ึน
ดวยซึ่ง MRSA เปนเช้ือแบคทีเรียแกรมบวกด้ือยาที่พบบอยวิธีการจําแนกเช้ือด้ือยาอยางมี
ประสิทธิภาพ นําไปสูการวินิจฉัยที่เหมาะสมรวมถึงการเฝาระวังการปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล
และการเลือกใชยาตานจุลชีพของแพทยอยางถูกตองไดอีกดวย (ดังรูปที่ 1) 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของแสดงความสัมพันธของการติดเช้ือในโรงพยาบาลของผูปวยโรคมะเร็ง ความ
ไว หรือความด้ือตอยาปฏิชีวนะ (ยาตานจุลชีพ) ของเช้ือกอโรคในโรงพยาบาล และ แนวทางปองกัน 
เฝาระวัง และรักษาโดยมีวิธีการจําแนกเช้ือด้ือยาที่มีประสิทธิภาพเปนตัวแปรสําคัญ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

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

2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของวิธี agglutination test กับวิธีประจําวัน (conventional 
method) 

3. ทราบถึงรูปแบบความไวตอยาตานจุลชีพของเช้ือ methicillin-resistant S. aureus (MRSA) 
และ methicillin sensitive S. aureus(MSSA) ในผูปวยมะเร็ง 

 
สถานท่ีทําโครงงานวิจัย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา กลุมงานพยาธิวิทยา สถาบันมะเร็งแหงชาติ 

 

 

วิธีการจําแนกเช้ือดื้อยาอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูปวยมะเร็ง 

ภาวะแทรกซอนตางๆ 

 

การผาตัด, การใหยาเคมีบําบัด, รังสีรักษา, 
อุปกรณทางดานการแพทย, ฯลฯ 

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ชนิดของเชื้อกอโรค 
ความไว หรือความดื้อตอยาปฏิชีวนะ 

แนวทางการปองกัน เฝาระวัง และรักษา 
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บทที่ 2 
 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Review of Literatures) 
 
 

2.1 ความสําคัญทางการแพทยของ Staphylococcus aureus 
(อิสราจันทรวิทยานุชิต และคณะ, 2548) 

 
เช้ือสกุล Staphylococcusเปนแบคทีเรียแกรมบวกรูปกลมมีการเรียงตัวเปนกลุม (gram-

positive cocci in cluster) คลายพวงองุน (grape-like cluster) รูปที่ 1 จัดอยูในวงศ 
Staphylococcaceaeไมสรางสปอร ไมเคลื่อนที่ เซลลมีเสนผานศูนยกลาง 1 ไมโครเมตร มี GC 
content 30-39 โมลเปอรเซ็นต ใหผลบวกตอการทดสอบคาทาเลส เช้ือในสกุลน้ีมีมากกวา 40 
species สวนใหญเปน facultative anaerobes ในงานวิจัยน้ีจะกลาวถึงเฉพาะ S. aureus เทาน้ัน 

S. aureus เปนกลุม coagulase-positive Staphylococciแยกไดจากคน และสัตว เปนเช้ือที่มี
ความสําคัญทางการแพทยมากที่สุดในสกุลน้ี โดยจะพบที่บริเวณผิวหนัง (skin flora) และในรูจมูก 
(nasal carrier) รอยละ 20-40 ของคนปกติ เช้ือน้ีมีปจจัยที่กอใหเกิดความรุนแรงในการเกิดโรค 
(virulence factor) ดังน้ี 

1) โปรตีนที่ผนังเซลล (cell wall protein) ไดแก protein A ทําหนาที่เกาะติดกับสวน Fc 
ของอิมมิวโนโกลบูลิน ชนิด IgG (immunoglobulin G) ปองกันการกลืนกินของเม็ดเลือดขาว และ 
fibronectin-binding protein ทําหนาที่จับกับ fibronectin ของเซลล 

2) สารพิษที่หลั่งออกมาภายนอก (exotoxin) 
2.1) Staphylococcal enterotoxin เปนสารพิษที่ทนความรอน (heat-stable exotoxin) 

แบงออกเปน 5 type ไดแก A, B, C (C1, C2, C3), D และ E ชนิดที่พบวามีอุบัติการณในการกอใหเกิด
โรคอาหารเปนพิษ (food poisoning) ไดบอยที่สุด คือ A และ E สารพิษน้ีสามารถทนความรอนไดที่

อุณหภูมิ 100 C นาน 30 นาที และยังทนตอสภาวะความเปนกรดและเอนไซมในอาหารไดอีกดวย 
ผูปวยที่ไดรับสารพิษน้ีจะมีอาการคลื่นไส อาเจียน ปวดทอง อุจจาระรวง ภายหลังไดรับสารพิษชนิดน้ี
เขาสูรางกาย 1-6 ช่ัวโมง 

2.2) Toxic shock syndrome toxin-1 เดิมช่ือ staphylococcal enterotoxin F หรือ 
pyrogenic exotoxin C จัดเปน superantigen มีความสามารถกระตุนระบบตางๆของรางกาย ทํา
ใหผูปวยมีอาการไขสูง มีผื่น เจ็บคอ อุจจาระรวงชนิดเปนนํ้า (watery diarrhea) มีภาวะขาดนํ้า 
(dehydration) คลื่นไส อาเจียน ในบางรายมีอาการรุนแรง อาจเกิดอาการช็อก ตับไตวาย และ
เสียชีวิตในที่สุด 
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2.3) Exfoliative toxin หรือ exfoliatin หรือ epidermolysin เปนสารพิษที่มีฤทธ์ิในการ
ทําลายผิวหนังช้ันกําพรา (epidermal layer) ทําใหหนังกําพราหลุดลอกออกไป กอใหเกิดกลุมอาการ

ผิวหนังหลุดลอก (Staphylococcal scalded skin syndrome, SSSS) หรือ Ritter s disease 
2.4) Cytolytic toxin เปนกลุมของสารพิษที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล เพื่อทําลายเซลลของ

รางกาย ไดแก hemolysin หรือ staphylolysin ชนิด α-, β- และ -hemolysin มีฤทธ์ิทําลายเม็ด

เลือดแดง, Staphylococcal leukocidin หรือ Penton-Valentine leukocidin มีฤทธ์ิทําลายเซลล
เม็ดเลือดขาว และปองกันการกลืนกินของเม็ดเลือดขาว (anti-phagocytosis) 

2.5) เอนไซม ไดแก hyaluronidase, lipase, DNase, RNAase, phosphatase, fibrinolysin 
เอนไซมเหลาน้ีมีบทบาททําใหเช้ือ S. aureus สามารถบุกรุก และทําลายเซลลไดดีย่ิงข้ึน 
 
โรคติดเชื้อท่ีมีสาเหตุจาก S. aureus  
 1) การติดเช้ือบริเวณผิวหนัง และบาดแผล (skin and wound infection) 
 1.1) ฝ (boil, furuncle, impetigo) เกิดการติดเช้ือที่บริเวณรูขน (hair follicle) ทําใหมี
อาการอักเสบ บวมแดง และเปนหนอง 
 1.2) ฝฝกบัว (carbuncle) มีการติดเช้ือที่รูขน ตอมไขมัน (sebaceous gland) ตอมเหงื่อ 
(sweat gland) ทําใหเกิดการอุดตันบริเวณทอตอมเหงื่อ ทอตอมไขมัน เกิดเปนลักษณะฝหลายอันมา
รวมกัน มองดูลักษณะคลายฝกบัว ผูปวยจะมีอาการเจ็บปวดรุนแรงกวาฝธรรมดา 
 1.3) กุงยิง (sty; stye) เปนการติดเช้ือที่บริเวณหนังขอบตา ทําใหหนังขอบตาเกิดการอักเสบ 
บวมแดง และมีหนอง 
 1.4) การติดเช้ือบริเวณแผลผาตัด (wound infection) เปนสาเหตุหน่ึงที่สําคัญของโรคติด
เช้ือในโรงพยาบาล (nosocomial infection; hospital acquired infection) พบในผูปวยที่เขารับ
การผาตัดแลวมีการติดเช้ือ S. aureus ที่อาศัยบริเวณผิวหนังของผูปวย หรือจากบุคลากรทาง
การแพทย หรือจากสิ่งแวดลอม ทําใหแผลบริเวณผาตัดเกิดการอักเสบ บวมแดง และเปนหนอง 
 2) โรคอาหารเปนพิษ (food poisoning) เน่ืองจากมีการรับประทานอาหารที่ปนเปอน 
Staphylococcal enterotoxin โดยเฉพาะ A และ E type เขาไปในรางกาย ทําใหมีอาการคลื่นไส
อาเจียน อาหารที่พบบอยวาเปนสาเหตุของโรคอาหารเปนพิษ ไดแก อาหารสดที่ไมผานความรอน 
อาหารที่มีการหยิบจับสัมผัสดวยมือ เชน กะทิสด ขนมจีน มายองเนส เปนตน 
 3) กลุมอาการผิวหนังกําพราหลุดลอกที่เกิดจาก S. aureus(Staphylococcal scalded 

skin syndrome, SSSS) หรือ Ritter s disease พบไดในเด็กแรกเกิด และเด็กเล็ก มีสาเหตุจาก 
exfoliative toxin ของเช้ือ S. aureus 
 4) กลุมอาการช็อกที่เกิดจากสารพิษ (toxic shock syndrome) เกิดจากรางกายดูดซึม
สารพิษ toxic shock syndrome toxin-1(TSST-1) เขาไปในรางกาย มักพบในผูหญิงที่ใชผาอนามัย
แบบสอด (intra vaginal tampon) ที่มีการดูดซับเลือดประจําเดือนสูง ซึ่งจะกระตุนใหเช้ือ S. 
aureus หลั่งสารพิษน้ีออกมา เมื่อมีการดูดซึมสารพิษน้ีเขาไปในรางกาย ทําใหผูปวยมีอาการไขสูง มี
ผื่น เจ็บคอ มีภาวะขาดนํ้า คลื่นไส อาเจียน ช็อก ตับและไตวาย 
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 5) การติดเช้ืออื่นๆ เชน โรคปอดบวม (staphylococcal pneumonia) โรคติดเช้ือในกระแส
โลหิต (staphylococcal septicemia) ภาวะไขกระดูกอักเสบ (staphylococcal osteomyelitis) 
ไขขออักเสบ (septic arthritis) 
 
2.2 Methicillin-resistance S. aureus (MRSA) 
 เปนเช้ือ S. aureus สายพันธุที่ด้ือยาตานจุลชีพหลายกลุม (multiple drug resistant) เชน 
penicillin, tetracycline, sulfonamides, aminoglycosides มีคาความเขมขนตํ่าสุดที่สามารถ
ยับย้ังการเจริญของเช้ือ (Minimal inhibitory concentration, MIC) ตอยา methicillin มากกวา
หรือเทากับ 16 μg/mlหรือมีคา MIC ตอยา oxacillin มากกวาหรือเทากับ 4 μg/mlสวนเช้ือที่ไวตอ
ยา methicillin เรียก methicillin-sensitive S. aureus (MSSA) เช้ือ MRSA มีกลไกการด้ือยา ดังน้ี 
 1) การสังเคราะหเอนไซม β-lactamase ซึ่งมีฤทธ์ิในการทําลายยา penicillin และยาที่มีวง
แหวน lactam ring เปนสวนประกอบ ทําใหเช้ือด้ือยาในกลุมน้ีได 
 2) การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางผนังเซลล ทําใหที่รับ (receptor site) ของยาบนผนังเซลล
เปลี่ยนจาก penicillin-binding protein (PBP) เปน penicillin-binding protein ชนิด 2a 
(PBP2a) ทําใหเช้ือมีการจับ (affinity) ยาในกลุม penicillin ลดลง ยาจึงไมสามารถเขาสูเซลลของ
แบคทีเรียได เช้ือจึงด้ือยา ดังน้ันเช้ือ MRSA จึงจําแนกออกเปนหลายประเภทตามกลไกการด้ือยา 
ดังน้ี 
 1. True methicillin-resistance S. aureus (true MRSA) มีกลไกการด้ือยาคือ ที่บริเวณ
ผนังเซลลมีการเปลี่ยนแปลงเปน PBP2a มีคา MIC ของ methicillin มากกวาเทากับ 16 μg/mlและ
มีคา MIC ตอยา oxacillin มากกวาหรือเทากับ 4 μg/ml 
 2. Borderline-resistance S. aureus (BORSA) มีกลไกการด้ือยาคือ สังเคราะหเอนไซม 
β-lactamase ในปริมาณที่สูงมาก มีคาMIC ของ methicillin เทากับ 1μg/mlและมีคา MIC ตอยา 
oxacillin นอยกวาหรอืเทากับ 2 μg/ml 
 3. Modified-resistance S. aureus (MODSA) เช้ือในกลุมน้ีที่ผนังเซลลมีการเปลี่ยนแปลง 
หรือเพิ่มจํานวนหรือปริมาณของ PBP อื่นที่ไมใช PBP2a MODSA มีคาMIC ของ methicillin และ 
oxacillin อยูในระดับเดียวกับ BORSA 
 4. Methicillin-aminoglycoside-resistance S. aureus (MARSA) หมายถึงเช้ือ S. 
aureus ที่ผลิตเอนไซม aminoglycoside-modifying ชนิดที่เรียกวา bifunctional enzyme โดยมี
การสังเคราะหเอนไซม ACC (6’) และ APH (2”) รวมกับมีการเปลี่ยนแปลงเปน PBP2a ทําใหเช้ือใน
กลุมน้ีด้ือตอยา methicillin และ aminoglycoside ได 
 เช้ือ MRSA เปนสาเหตุสําคัญของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในผูปวยที่มีภาวะภูมิ
ตานทานตํ่า เชน ผูปวยที่มีแผลผาตัด แผลนํ้ารอนลวก ไฟไหม ผูปวยที่มีการใสสายสวนปสสาวะ การ
ใชเครื่องชวยหายใจ นอกจากน้ียังมีการติดตอจากผูปวยหน่ึงไปยังผูปวยอื่นๆ หรือจากบุคคลกรทาง
การแพทยสูผูปวยโดยการสัมผัส ทําใหเกิดการแพรระบาดของเช้ือ MRSA ในโรงพยาบาลได 
 
2.3 การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ (Laboratory diagnosis) 
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 2.3.1สิ่งสงตรวจ (specimens) เก็บสิ่งสงตรวจจากรอยโรคบริเวณตางๆ ไดแก ฝ หนอง 
บริเวณบาดแผล แผลนํ้ารอนลวก ไฟไหม รวมทั้งแผลผาตัด ปสสาวะจากผูปวยกระเพาะปสสาวะ
อักเสบหรือโรคกรวยไตอักเสบ เสมหะจากผูปวยปอดบวม อุจจาระหรือสิ่งอาเจียนจากผูปวยโรค
อาหารเปนพิษ เลือดจากผูปวยโรคโลหิตเปนพิษ รวมทั้งสิ่งสงตรวจปายจากรูจมูก (nasal swab) 
 
 2.3.2การตรวจจากสิ่งสงตรวจโดยตรง (direct specimen examination) โดยวิธียอมแกรม 
นําสิ่งสงตรวจ ไดแก หนอง เสมหะ มายอมแกรม เช้ือ Staphylococci ใหผลแกรมบวก รูปกลม มี
การเรียงตัวเปนกลุม (gram-positive cocci in cluster)รูปที่ 2.1  
 

 
 
รูปที่ 2.1 ผลการยอมแกรมของเช้ือ Staphylococciแสดงลักษณะแกรมบวกมีการเรียงตัวเปนกลุม 
(gram-positive cocci in cluster) 
 
 2.3.3การเพาะเลี้ยงเช้ือ (cultivation) 
 2.3.3.1 อาหารเลี้ยงเช้ือ (culture media) เช้ือกลุมน้ีจะเจริญไดดีบนอาหารที่มีสารอาหาร
ครบถวน (enriched media) ไดแก blood agar (BA), trypticase soy agar (TSA), brain heart 
infusion (BHI) agar สวนอาหารเลี้ยงเช้ือที่ใชคัดเลือก (selective media) ไดแก phenylethyl 
alcohol agar (PEA), Columbia CNA agar, mannitol salt agar (MSA) อาหารเลี้ยงเช้ือ PEA 
และ Columbia CAN agar จะสารยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบ สวน MSA มี นํ้าตาล 
mannitol รอยละ 1 มี phenol red เปน indicator มีเกลือ NaCl ในปริมาณสูงถึงรอยละ 7.5 ทํา
ใหสามารถยับย้ังการเจริญของเช้ืออื่นได S. aureus ทนเกลือจึงเจริญได และยอยนํ้าตาล mannitol 
เปนกรดเปลี่ยนสี phenol red จากสีสมเปนสีเหลือง ทําใหโคโลนีของ S. aureus เปนสีเหลืองบน 
MSA จากสิ่งสงตรวจโดยตรง (direct plating) เปนการตรวจคัดกรองเช้ือ S. aureus เพื่อการศึกษา
ทางระบาดวิทยาของเช้ือ เชน ตรวจหา S. aureus จากดิน อาหาร อุจจาระ รวมทั้งตรวจหาสภาวะ
การเปนพาหะของเช้ือน้ีที่บริเวณรูจมูก (nasal carrier) อยางไรก็ตาม เมื่อพบโคโลนีสีเหลือง ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 1-2 มิลลิเมตรจะตองนําโคโลนีที่ไดมาทดสอบเพื่อยืนยันเช้ือ S. aureus ตอไป 

สภาวะที่ใชในการเพาะเช้ือคือ เพาะเลี้ยงใน candle jar ที่อุณหภูมิ 35 C นาน 24-48 ช่ัวโมง 
ยกเวน S. aureusssp. anaerobiusซึ่งตองเลี้ยงในสภาวะไรออกซิเจน 
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 2.3.3.2 ลักษณะโคโลนี 
 เช้ือ S. aureus จะใหโคโลนีสีขาว-เหลือง ขอบเรียบ มันวาว มีลักษณะคลายเนย 
(butyrous) ขนาด 1-2 มิลลิเมตร บางสายพันธุใหรงควัตถุสีเหลืองทอง (beta-carotenoid) จะยอย
สลายเม็ดเลือดแดงแบบ β-hemolysis บนอาหารเลี้ยงเช้ือ blood agar (รูปที่ 2.2) 

 
 
รูปที่ 2.2ลักษณะโคโลนีของเช้ือ S. aureusบนอาหารเลี้ยงเช้ือ blood agar มีสีขาว-เหลือง ขอบ
เรียบ มันวาว และยอยสลายเม็ดเลือดแดงแบบ β-hemolysis บนอาหารเลี้ยงเช้ือ blood agar 
 
 2.3.3.3 การวินิจฉัยแยกเช้ือ S. aureusออกจากเช้ือ coagulase-negative staphylococci  
 การวินิจฉัยแยกเช้ือ S. aureus เปนสิ่งสําคัญที่หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกทุกแหง 
จําเปนตองทําการวินิจฉัยเช้ือใหได เน่ืองจากเปนเช้ือที่มีความสําคัญทางการแพทยมากที่สุดในสกุลน้ี 
การทดสอบที่ใชจําแนกเช้ือมีดังน้ี 
 1)การทดสอบ coagulase เปนการทดสอบเอนไซม coagulase ที่ผลิตจากเช้ือ S. aureus 
มี 2 ชนิด ไดแก ชนิดที่เกาะบนผนังเซลลของเช้ือ (bound form หรือ clumping factor) และชนิดที่
หลั่งออกมานอกเซลล (extracellular enzyme หรือ free form) แบงการทดสอบเปน 2 วิธี คือ 
 - Slide coagulase เปนการทดสอบเอนไซม coagulase แบบ bound form ทําโดยหยด
พลาสมา 1 หยดลงบนสไลด จากน้ันเข่ียเช้ือที่ตองการทดสอบ 1 loop ผสมใหเขากัน ผลบวกจะพบ
การเกาะกลุม (agglutination) ของเช้ือ สวนผลลบจะไมมีการเกาะกลุม การทดสอบน้ีควรทดสอบกับ
เช้ือที่เพาะเลี้ยงบน blood agar, Columbia CNA agar หรืออาหารเลี้ยงเช้ือที่เปน enriched 
media ไมควรใช MSA ที่มีเกลือสูง เพราะอาจทําใหเกิด auto-agglutination ซึ่งเปนผลลบลวง และ
ควรทดสอบยืนยันดวย tube coagulase ตอไป เน่ืองจากประมาณรอย 15 ของเช้ือ S. aureus จะ
ไมมีการผลิต coagulase ทีผนังเซลล แตจะผลิตเฉพาะแบบอิสระเทาน้ัน 
 - Tube coagulase เปนการทดสอบ coagulase แบบอิสระ โดยจะเปลี่ยน fibrinogen 
เปน fibrin clot ทําการทดสอบโดยเข่ียเช้ือ 1 loop ลงในหลอดทดลองที่มีพลาสมาปริมาตร 0.5 

มิลลิลิตร จากน้ันนําไปบมที่อุณหภูมิ 35 C นาน 4 ช่ัวโมง ผลบวกจะเกิดกอนลิ่ม fibrin ผลลบจะไม
พบกอนลิ่ม fibrin (รูปที่ 2.3) การอานผลควรอานผลครั้งแรกภายใน 4 ช่ัวโมง ถาไดผลลบควรบมตอ 
18 ช่ัวโมง เพราะอาจเปนผลลบลวงในชวง 4 ช่ัวโมง ที่ fibrin clot ถูก fibrinolysin ยอยสลายไป
กอน  
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 พลาสมาที่นํามาทดสอบ ควรใชพลาสมาจากกระตายที่มี Ethylene diamine tetra 
acetate, EDTA เปนสารกันเลือดแข็ง (anticoagulant) ไมควรใช citrate เพราะ enterococci 
สามารถใช citrate ได จะทําใหเกิดผลบวกลวง นอกจากน้ีพลาสมาจากผูบริจาคโลหิตที่หมดอายุ อาจ
มีปจจัยการแข็งตัวของเลือดหลายชนิดเสื่อมสภาพอาจใหผลลบลวงได จึงไมควรนํามาใชทดสอบ 
 

 
 
รูปที่ 2.3 ผลการทดสอบ tube coagulase หลอดทดลองบนใหผลลบไมเกิด fibrin clot สวนหลอด
ทดลองลางใหผลบวก คือเกิด fibrin clot 
 
 การทดสอบ coagulase test เปนการตรวจคัดกรองสําหรับ S. aureus เพราะหากตรวจ
แลวใหผลบวก สามารถรายงานผลไดเพียง coagulase-positive staphylococci เน่ืองจาก 
staphylococci ที่แยกไดจากสัตวบางสายพันธุก็สามารถใหผลบวกไดเชนกัน ดังน้ันตองใชการ
ทดสอบอื่นเพื่อยืนยัน S. aureus ตอไป 
 2)การทดสอบหา protein A โดยวิธี latex agglutination เปนชุดทดสอบทางการคา ที่ใช
พลาสมา และ IgG เคลือบบนเม็ดลาเท็กซ (latex particles) fibrinogen ในพลาสมาจะทําปฏิกิริยา
เกาะกลุมกับ coaggulase ที่ผนังเซลล สวน IgG จะมีตําแหนง Fc ทําใหสามารถจับกับ protein A 
ของเช้ือ S. aureus การทดสอบทําไดโดยหยดสารละลายของเม็ดลาเท็กซ 1 หยดลงบนสไลด จากน้ัน
เข่ียเช้ือที่ตองการทดสอบจํานวน 1 loop ผสมใหเขากัน ผลบวกจะเกิดการเกาะกลุมระหวางเม็ดลา
เท็กซกับเช้ือ ผลลบจะไมพบการเกาะกลุม สามารถอานผลไดดวยตาเปลา การทดสอบน้ีอาจให
ผลบวกลวงเชนเดียวกับ slide coagulase test 
 3)การทดสอบ DNase เปนการทดสอบเอนไซม DNase ซึ่งเปนเอนไซมที่หลั่งออกมา
ภายนอกเซลล โดย DNase จะยอยสลาย DNA สามารถทําการทดสอบได 2 วิธี ไดแก 
 - การทดสอบบน DNase agar ที่มี indicator ทําการทดสอบโดยลากเช้ือบนอาหารเลี้ยงเช้ือ 
DNase agar ที่มี metachromatic dye toluidine blue O เปน indicator จากน้ันนําไปบมที่ 35 

C นาน 24 ช่ัวโมง ผลบวกจะพบวาอาหารเลี้ยงเช้ือเปลี่ยนจากสีนํ้าเงินเปนสีชมพูแสดงวามีเอนไซม 
DNase อยู 
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 - การทดสอบบน DNase agar ที่ไมมี indicator ทําการทดสอบโดยลากเช้ือบนอาหารเลี้ยง

เช้ือ DNase agar จากน้ันนําไปบมที่ 35 C นาน 24 ช่ัวโมงจากน้ันนําสารละลาย 1 N HCl มาเทบน
อาหารเลี้ยงเช้ือ ผลบวกจะเกิดวงใสๆรอบๆโคโลนีของเช้ือ ผลลบจะไมพบวงใสรอบๆโคโลนี 
 การทดสอบ DNase เปนการทดสอบยืนยันการทดสอบ coagulase ที่ใหผลบวกหรือ
coagulase-positive staphylococci วาเปนเช้ือ S. aureus 
 2.3.3.4 การทดสอบ thermo stable endonuclease เปนการทดสอบเอนไซมที่ยอย 
nucleic acid ชนิดทนความรอนที่หลั่งออกมานอกเซลลของเช้ือ S. aureus ทําโดยเพาะเช้ือที่

ตองการทดสอบบนอาหารเหลว เชน nutrient broth จากน้ันนํามาตมที่นํ้าเดือดอุณหภูมิ 100 C 
นาน 15 นาที จากน้ันเจาะหลุมบน DNase agar ที่มี indicator ใหมีเสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร 

แลวหยอดอาหารเหลวที่ผานการตมแลวลงในหลุม นําไปบมที่ 35 C นาน 24 ช่ัวโมง ผลบวกจะมีสี
ชมพูลอมรอบหลุม แสดงถึงมีการยอยสลาย DNA ดวยเอนไซม thermo stable endonuclease 
การทดสอบน้ีเปนการทดสอบยืนยันเช้ือ S. aureus เชนเดียวกับการทดสอบ DNase 
 2.3.3.5 การทดสอบ mannitol fermentation โดยการใชอาหารเลี้ยงเช้ือ PR-mannitol 
ซึ่งประกอบดวยนํ้าตาล mannitol รอยละ 1 มี phenol red เปน indicator เช้ือ S. aureus จะ
หมักยอยนํ้าตาลใหกรด ซึ่งจะเปลี่ยนสี indicator จากสีสมเปนสีเหลือง 
 เมื่อทําการจําแนกเช้ือ S. aureus ไดจากสิ่งสงตรวจจะตองมีการทดสอบเอนไซม β-
lactamase ตอ เน่ืองจากเช้ือ S. aureusที่แยกไดจากผูปวยประมาณรอยละ 80 จะมีการด้ือตอยาก
ลุม penicillins จึงมีความจําเปนตองทําการทดสอบการสรางเอนไซม β-lactamase เพื่อประโยชน
ในการรักษาผูปวย 
 วิธีมาตรฐานที่นิยมใชในการทดสอบเอนไซม β-lactamase จากเช้ือ S. aureus คือ วิธี 
chromagenic cephalosporin โดยใช nitrocefin ซึ่งเปนยากลุม cephalosporin ที่มีวงแหวน 
lactam เปนสวนประกอบ เมื่อสาร nitrocefin ถูกเอนไซม β-lactamase ยอยที่ตําแหนงวงแหวน 
lactam จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสารที่ไมมีสีเปนสารสีแดง ทําการทดสอบไดโดยนําแผนยา 
nitrocefin วางลงบนสไลด หยดนํ้ากลั่นที่ปราศจากเช้ือลงไป 1 หยด จากน้ันขีดเช้ือที่ทําการทดสอบ 
1 loop ลงบนแผนยา อานผลภายใน 15 วินาที – 5 นาที ผลบวกจะมีการเปลี่ยนแปลงจากไมมีสีเปน
สีแดง ผลลบจะไมมีการเปลี่ยนแปลง 
 
2.4การวินิจฉัยแยกเชื้อ MRSA 
 ภายหลังจากวินิจฉัยแยกเช้ือวาเปน S. aureus โดยวิธีการทดสอบทางชีวเคมีดังที่กลาว
มาแลว จะตองทําการแยกเช้ือ S. aureus ออกมาวาเปนเช้ือที่ไวตอยา methicillin (MSSA) หรือ ด้ือ
ตอยา methicillin (MRSA) เน่ืองจากผลที่ไดจะมีประโยชนตอการรักษาผูปวย นอกจากน้ีจะตอง
จําแนกเช้ือ MRSA ออกเปนสายพันธุตางๆ (epidemiological typing) ซึ่งเปนการสอบสวนโรค เพื่อ
ใชในการควบคุมการแพรระบาดของเช้ือ MRSA ตอไป การวินิจฉัยแยกเช้ือ S. aureus ออกเปน 
MRSA และ MSSA ทําไดดังน้ี 
 2.4.1. ทดสอบความไวของเช้ือตอยา oxacillin โดยวิธี disk diffusion นําเช้ือที่ตองการ
ทดสอบมาปรับเทียบความขุนเทากับ 0.5 McFarland standards ทําใหเช้ือมีจํานวน 1.5 × 108
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โคโลนีตอมิลลิลิตร (colony forming unit/millimeter, CFU/ml) เกลี่ยเช้ือใหทั่วผิวหนาอาหาร
เลี้ยงเช้ือ Mueller-Hinton agar (MHA) ที่มีเกลือ NaCl รอยละ 2 (MHA + 2% NaCl) และมีความ
หนา 4 มิลลิเมตร วางแผนยา oxacillin ที่มียาขนาด 1μg ลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ จากน้ันนําไปบมที่

อุณหภูมิ 35 C นาน 24 ช่ัวโมง ถาพบวามีวงใส (inhibition zone) ขนาดเสนผานศูนยกลางนอย
กวาเทากับ 10 มิลลิเมตร หรือไมมีวงใสเลย อานผลวาด้ือตอยา oxacillin แปลผลวาเปนเช้ือ MRSA 
แตถาวงใส ขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวาเทากับ 13 มิลลิเมตร จะถูกจัดวาเปนเช้ือ MSSA 
 นอกจากการใชยา oxacillin ในการทดสอบ MRSA แลว ในปจจุบัน CLSI แนะนําใหใช 
cefoxitin ที่มีขนาดยา 30μg แทนยา oxacillin เน่ืองจากพบวาใหผลการทดสอบที่นาเช่ือถือ
มากกวา โดยถาพบวามีวงใสขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวาหรือเทากับ 21 มิลลิเมตร อานผลวาเช้ือ
ด้ือตอยา cefoxitin แปลผลวาเปนเช้ือ MRSA แตถาวงใส ขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา 21 
มิลลิเมตร อานผลวาเช้ือไวตอยา cefoxitin แปลผลวาเปนเช้ือ MSSA 
 2.4.2. ทดสอบความไวของเช้ือตอยา oxacillin โดยวิธี agar screening นําเช้ือที่ตองการ
ทดสอบมาปรับเทียบความขุนเทากับ 0.5 McFarland standards ทําใหเช้ือมีจํานวน 1.5 × 108 
CFU/ml แลวนํามาเจือจาง 1:100 จะเทากับเช้ือ 1.5 × 106 CFU/ml แลวนําเช้ือปริมาตร 10 μl 
(1.5 × 104 CFU/ml) หยดลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Mueller-Hinton agar (MHA) ที่มียา oxacillin 6 

μg/ml กับเกลือ NaCl รอยละ 4 และมีความหนา 4 มิลลิเมตรจากน้ันนําไปบมที่อุณหภูมิ 35 C 
นาน 24 ช่ัวโมงถาพบวามีเช้ือเจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือ จัดวาเปนเช้ือ MRSA แตถาไมมีการเจริญของ
เช้ือจัดวาเปนเช้ือ MSSA 
 
2.5 การจําแนกสายพันธุของเชื้อ MRSA 
 ทําเพื่อเปนประโยชนใชเปนการศึกษาทางระบาดวิทยาของเช้ือ (epidemiological typing) 
แบงออกเปนการจําแนกคุณสมบัติทาง phenotype และ genotype ดังน้ี 
 2.5.1การจําแนกลักษณะทาง phenotype ไดแก 
 1) การศึกษาแบบแผนการด้ือยาของเช้ือ (antibiogram) ดวยวิธี disk diffusion โดยทําการ
ปรับความขุนของเช้ือ MRSA เทากับ 0.5 McFarland standards ทําใหเช้ือมีจํานวน 1.5 × 108 
CFU/ml เกลี่ยเช้ือใหทั่วผิวหนาอาหารเลี้ยงเช้ือ MHA + 2% NaCl และความหนา 4 มิลลิเมตร วาง
แผนยาชนิดตางๆจํานวน 10-12 ชนิด ไดแก erythromycin, fosfomycin, gentamycin, 
tetracycline, trimethoprim-sulfamethoxazole (SXT), amikacin, clindamycin, 
chloramphenicol, rifampicin, ciprofloxacin, vancomycin, teicoplanin ลงบนผิวอาหารเลี้ยง

เช้ือ นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 C นาน 18-24 ช่ัวโมง วัดขนาดเสนผานศูนยกลางของวงใสรอบแผนยา 
นําไปเปรียบเทียบกับวงใสยามาตรฐาน แปลผลเปนไว (susceptible) ไวปานกลาง (intermediate) 
หรือด้ือ (resistant) ตอยา เช้ือ MRSA แตละสายพันธุจะมีความไวและด้ือตอยาในรูปแบบที่แตกตาง
กันออกไป ทําใหสามารถใชจําแนก MRSA ได วิธีการน้ีเปนวิธีที่งายและสะดวก เหมาะสําหรับการ
จําแนกเช้ือ MRSA ในหองปฏิบัติการทั่วไป 
 2) ความไวของแบคทีเรียตอฟาจหรือไวรัส (bacteriophage typing) 
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 ทําโดยใชฟาจสายพันธุมาตรฐานหลายชนิด ประมาณ 200 สายพันธุมาหยดลงบนเช้ือ MRSA 

ที่ตองการทดสอบ จากน้ันนําไปบมที่อุณหภูมิ 30 C นาน 18-24 ช่ัวโมง แลวตรวจสอบดูวาฟาจสาย
พันธุใดบางที่ทําใหเช้ือ MRSA แตกสลาย (lysis) เห็นเปนวงใส (plaque) จะจัดวาเช้ือ MRSA ไวตอ
ฟาจชนิดน้ัน ถาไมพบวงใสแสดงวาเช้ือ MRSA ด้ือตอฟาจชนิดน้ัน โดยเช้ือ MRSA จะมีรูปแบบความ
ไวและด้ือตอฟาจแตกตางกันไป ขอเสียของวิธีน้ี คือ เช้ือ MRSA บางสายพันธุไมสามารถจําแนกได
ดวยฟาจมาตรฐานที่มีอยูในปจจุบัน (non typable) 
 2.5.2การจําแนกลักษณะทาง genotype เปนการจําแนกสายพันธุในระดับโมเลกุล ไดแก 
 1) Pulse-field gel electrophoresis (PFGE) มีหลักการคือ ทําการสกัด genomic DNA 
ของเช้ือ MRSA นํามาตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ เชน SmaI จากน้ันทําการแยก DNA ออกตามขนาด
โดย pulse-field gel electrophoresis วิธีน้ีจัดเปนวิธีมาตรฐาน (gold standard) ที่ใชจําแนกสาย
พันธุของเช้ือในระดับโมเลกุล เปนวิธีที่มีความจําเพาะสูง มีประสิทธิภาพในการจําแนกสายพันธุของ
เช้ือสูงมาก แตมีขอเสียคือ คาใชจายในการตรวจสอบสูง เครื่องมือมีราคาแพง สิ้นเปลืองเวลาและ
จําเปนตองใชผูเช่ียวชาญเรื่องน้ีโดยเฉพาะ 
 2) Polymerase chain reaction (PCR) มีหลักการคือ ทําการสกัด genomic DNA ของ
เช้ือ MRSA แลวนํามาเพิ่มปริมาณในสวนของยีนตางๆ เชน hyper variable region (HVR) ของ 
mecA gene ซึ่งเปนยีนที่นํารหัสการสราง PBP2a ซึ่งมีผลทําใหด้ือยา หรือ spa gene เปนยีนที่นํา
รหัสการสราง protein A ซึ่งเปน virulence factor ของเช้ือ หรือ coa gene เปนยีนที่นํารหัสการ
สรางเอนไซม coagulase ทําให fibrinogen เปลี่ยนเปนกอนลิ่ม fibrin ได โดยยีนเหลาน้ีจะมีความ
หลากหลาย (polymorphism) ในแตละสายพันธุ สามารถนํามาใชจําแนกเช้ือได 
 3) Polymerase chain reaction-Restrition fragment length polymorphism (PCR-
RFLP) มีหลักการคือคือ ทําการสกัด genomic DNA ของเช้ือ MRSA แลวนํามาเพิ่มปริมาณในสวน
ของยีนตางๆ เชน mecA gene, spa gene หรือ coa gene โดยวิธี PCR จากน้ันนํา PCR product 
ที่ไดมาตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ เชน HaeII หรือ AluI หรือ Ndeแลวนํามาว่ิงผานกระแสไฟฟา 
(agarose gel electrophoresis) จะได DNA ที่มีความหลากหลายแตกตางกันในแตละสายพันธุของ
เช้ือ 
 4) DNA sequencing เปนการหาลําดับเบสของ DNA เพื่อใชในการศึกษาระบาดวิทยาของ
เช้ือ เชน การหาลําดับเบสของ spa gene 

 
2.6โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Nosocomial infection) 

(อิสราจันทรวิทยานุชิต และคณะ, 2548) 
โรคติดเช้ือในโรงพยาบาลเปนปญหาสําคัญของทุกโรงพยาบาลทั่วโลก มีอัตราการติดเช้ือใน

ประเทศไทยรอยละ 7.8 อัตราการเสียชีวิตรอยละ 5.9 ผูปวยตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน
ข้ึน 5 วัน ทําใหมีการสูญเสียคาใชจายในการรักษาตัวเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ียังมีผลกระทบอื่นๆ ที่ไม
สามารถประเมินได คือ ความทุกขทรมานจากการเจ็บปวยที่เพิ่มข้ึนจากเดิม ความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ เน่ืองจากผูปวยขาดงานรวมทั้งคาใชจายของญาติในการดูแลผูปวย และประสิทธิภาพการ
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รักษาดอยลง เน่ืองจากมีการติดเช้ือแทรกซอน เมื่อพิจารณาถึงแนวโนมของอัตราการติดเช้ือใน
โรงพยาบาลจะพบวา ถามีการควบคุมโรคที่ดีจะลดอัตราการิติดเช้ือลงได 
 
 2.6.1 คําจํากัดความของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Definition of nosocomial infection)(อิสราจันทรวิทยานุชิต และคณะ, 2548) 

 โรคติดเช้ือในโรงพยาบาล หมายถึง โรคติดเช้ือที่เกิดข้ึนจากการไดรับเช้ือขณะผูปวยไดรับการ
ตรวจ และ/หรือการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งการติดเช้ือของบุคลากรทางการแพทยอัน
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน หรือในตําราบางเลมใหคําจํากัดความของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลวา เปน
การติดเช้ือใดๆ ก็ตามที่เกิดข้ึนภายหลังจากผูปวยเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานเกินกวา 48 
ช่ัวโมง 
 
 2.6.2สาเหตุของการเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  

โรคติดเช้ือในโรงพยาบาลมีปจจัยกอใหเกิดโรคเหมือนกับโรคติดเช้ืออื่นทั่วๆไป ไดแก 
1) เชื้อกอโรค (Pathogen) 
เช้ือกอโรคที่เปนสาเหตุของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลสวนใหญจะเปนเช้ือประจําถ่ิน หรือเช้ือ

ที่พบในรางกายของผูปวยน้ันเอง (colonization) มีสวนนอยที่มาจากผูปวยคนอื่น หรือจากบุคลากร
ทางการแพทย หรือจากสิ่งแวดลอม สวนชนิดของจุลชีพจะพบวาเกิดจากเช้ือแบคทีเรียเปนสวนใหญ 
รองลงมาเกิดจากเช้ือไวรัส เช้ือรา และปรสิต เช้ือแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล
มากที่สุดในประเทศไทย ไดแก เช้ือแกรมลบรูปแทง เชน เช้ือ Enterobacteriaceaeและเช้ือแกรม
ลบรูปแทงที่ไมหมักยอยนํ้าตาล (Non fermented Gram negative bacteria, NFB) เชน 
Pseudomonas aeruginosaรวมทั้งเช้ือแกรมบวกรูปกลม ไดแก Staphylococcus aureus, 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ enterococci (ตารางที่ 2.1) ซึ่ง
เช้ือเหลาน้ีมักเปนเช้ือที่ด้ือตอสารตานจุลชีพในระดับสูง เน่ืองจากเปนเช้ือที่เคยสัมผัสกับสารตานจุล
ชีพมากอน ในประเทศไทยมีการใชสารตานจุลชีพเปนจํานวนมาก และบางครั้งมีการใชอยางพร่ําเพรื่อ
ทําใหอัตราการด้ือยาของเช้ืออยูในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีการควบคุมการใชสารตาน
จุลชีพอยางเขมงวด ดังน้ัน การรักษาโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลจึงรักษาไดยากกวาโรคติดเช้ือจาก
ชุมชน (community acquired infection) และจําเปนตองใชสารตานจุลชีพที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมี
ราคาแพง และกอใหเกิดอาการขางเคียงสูง 

 
 
 
 
 
 
 

ตารงท่ี 2.1เช้ือแบคทีเรียกอโรคที่พบบอยวาเปนสาเหตุของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลในประเทศไทย
(สมหวัง ดานชัยวิจิตร, 2544) 
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เชื้อกอโรค อุบัติการณ (รอยละ) 
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) ผูท่ีติดเชื้อ (Host) 
ผูติดเช้ือสวนใหญเปนผูที่เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แตอาจเปนบุคลากรทางกร

แพทยก็ได ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการติดเช้ือ คือ สภาวะภูมตานทานโรคของผูติดเช้ือ โดยพบวาผูที่มี
ภูมิตานทานโรคตํ่า ไดแก เด็กเล็ก ผูสูงอายุ ผูที่ไดรับการรักษาโดยใชยารักษามะเร็ง ยากดภูมิคุมกัน 
หรือสเตียรอยด ผูที่ไดรับการผาตัด ผูที่มีแผลนํ้ารอนลวกไฟไหม ผูปวยที่ไดรับการสอดใสเครื่องมือ
ทางการแพทยเขารางกาย เพื่อการวินิจฉัย หรือการรักษาโรค เชน การใสสายสวนปสสาวะ (urethal 
catheterization) การใหสารนํ้าเขาหลอดเลือดดํา (intravenous fluid) การใชเครื่องชวยหายใจ 
การฉีดยา การเจาะเลือด เปนตน ซึ่งผูปวยเหลาน้ีมักเขารักษาตัวในโรงพยาบาลใหญๆ เชน 
โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย ทําใหอัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาลดังกลาวสูง
ตามไปดวย 

 
3) สิ่งแวดลอม (Environment) 

สิ่งแวดลอมผูปวยจะครอบคลุมถึงอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใชทางการแพทย บุคลากรทาง
การแพทย ญาติผูปวยที่มาเย่ียมรวมทั้งสุขอนามัยของโรงพยาบาล ไดแก นํ้าด่ืม นํ้าใช ระบบการะบาย
นํ้า การกําจัดของเสีย ความสะอาดของอาคาร สถานที่ ถาสิ่งแวดลอมที่สกปรกยอมจะมีเช้ือโรค
ปนเปอนมาก ทําใหผูปวยเสี่ยงตอการติดเช้ือมากข้ึน 
 
2.6.2 กลไกการแพรเชื้อ(อิสราจันทรวิทยานุชิต และคณะ, 2548) 

การแพรเช้ือโรคจากแหลงแพรเช้ือเขาสูผูปวยเกิดข้ึนไดจากกลไกตอไปน้ี 
1) การสัมผัส (Contact) 
เปนกลไกการแพรเช้ือที่สําคัญที่สุด และพบไดบอยที่สุด การสัมผัสโดยตรงจากการสัมผัสจับตอง

ผูปวยโดยบุคลากรทางการแพทย ทําใหเกิดการติดเช้ือ S. aureus, Streptococcus pyogenesหรือ
สัมผัสทางออม เชน จากการใชเครื่องมือเครื่องใชอาจทําใหเกิดการติดเช้ือ E. coliจาการใชสายสวน
ปสสาวะ วิธีการปองกันการติดเช้ือจากการสัมผัสทําไดโดยการลางมือใหสะอาดอยางถูกตอง สวน
เครื่องมือเครื่องใชจะตองมีการฆาเช้ืออยางถูกวิธีเชนเดียวกัน และตองไมใหมีการใชปะปนกัน 

2) การแพรทางอากาศ (Air-borne) 
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เช้ือที่มีการแพรทางอากาศ สวนใหญจะเปนเช้ือกอโรคในระบบทางเดินหายใจ เชน เช้ือ 
Mycobacterium tuberculosisกอวัณโรค เช้ือ Legionella pneumophilaและ เช้ือ Repiratory 
syncytial virus (RSV) กอโรคปอดบวม เช้ือ Influenza virus กอโรคไขหวัดใหญวิธีการปองกันการ
ติดเช้ือจากการแพรทางอากาศทําไดโดยการปรับปรุงหอผูป วยใหมีอากาศถายเทที่ ดี  ถามี
เครื่องปรับอากาศควรมีระบบกรอง หรือ ฟอกอากาศ (filter) และมีการลางทําความสะอาดเปน
ประจํา 

3) การแพรผานพาหะ (Vector-borne) 
เชน อาหารที่มีการปนเปอนเช้ือ Salmonella spp. เลือดจากผูบริจาคที่จะใหแกผูปวยมีการ

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

2.6.3 ตําแหนงของการติดเชื้อ(อิสราจันทรวิทยานุชิต และคณะ, 2548) 
ตําแหนงของการติดเช้ือในโรงพยาบาลที่พบบอยที่สุด ไดแก ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบ

ทางเดินหายใจ (ตารางที่ 2.2) นอกจากน้ียังพบในระบบอื่นๆ ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 
1) การติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ (Urinary tract infection) 
พบทั้งที่มีอาการ และไมมีอาการ โดยผูปวยจะมีไข หนาวสั่น เจ็บ แสบขัด ขณะถายปสสาวะ ถาย

ปสสาวะบอย บางครั้งผูปวยไมมีอาการทางคลินิก แตผลการเพาะเช้ือในปสสาวะจะพบเช้ือแบคทีเรีย
มากกวา 105 CFU/ml 

2)  การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจท้ังสวนบน และสวนลาง (Upper and lower 
respiratory tract infection)  

โรคที่พบบอยในระบบทางเดินหายใจสวนบน ไดแก ไขหวัด ไขหวัดใหญ และสวนลาง ไดแก ปอด
บวม ฝในปอด และเย่ือหุมปอดอักเสบ 

3) การติดเชื้อบริเวณแผลผาตัด (Surgical wound infection) 
การวินิจฉัยการติดเช้ือบริเวณแผลผาตัด จะอาศัยอาการทางคลินิกเปนสําคัญ เชน มีอาการปวด 

บวม แดง รอนที่บริเวณรอบๆ แผลผาตัด อาจมีหนองไหลออกมา ถาสงหนองไปตรวจทาง
หองปฏิบัติการโดยการยอมแกรม และเพาะเช้ือ จะชวยวินิจฉัยเช้ือกอโรคได 

4) การติดเชื้อท่ีผิวหนัง และเน้ือเยื่อใตผิวหนัง (Skin and soft tissue infection) 
พบการติดเช้ือเปนตุม หนอง ฝ เซลลและเน้ือเย่ือที่มีการอักเสบ (cellulitis) ซึ่งมีสาเหตุจากการ

กดทับ รวมทั้งการติดเช้ือที่บริเวณแผลนํ้ารอนลวกไฟไหม 
5) การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal tract infection) 
ผูปวยจะมีอาการอุจจาระเปน มูก เลือด และอาเจียน 
6) การติดเชื้อในกระแสเลือดชนิด primary infection 
ผูปวยจะมีไข อาจจะรุนแรงถึงข้ันช็อก การเพาะเช้ือจากเลือดใหผลบวก และไมพบการติดเช้ือที่

อวัยวะใดๆของรางกาย กรณีที่มีการติดเช้ือของอวัยวะอื่นแลวเช้ือรุกรานสูกระแสเลือด เรียกวา 
secondary infection ถือวาการติดเช้ือที่อวัยวะน้ัน ไมใชการติดเช้ือในกระแสเลือดโดยตรง 

7)การติดเชื้อในระบบหัวใจ และหลอดเลือด (Cardiovascular system infection) 
ไดแก ลิ้นหัวใจอักเสบ กลามเน้ือหัวใจอักเสบ 
8)การติดเชื้อท่ีกระดูก และขอ (Bone and joint infections) 
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ผูปวยจะมีอาการอักเสบบริเวณกระดูกที่มีการติดเช้ือ หรือมีการอักเสบที่ขอ ขอบวม 
9) การติดเชื้อในระบบประสาทสวนกลาง (Central nervous system infection) 

ไดแก ฝในสมอง (brain abscess) สมองอักเสบ (encephalitis) เย่ือหุมสมองอักเสบ 
(meningitis) 

10) การติดเชื้อในระบบสืบพันธุ (Genital tract infection) 
ไดแก การติดเช้ือที่เย่ือบุมดลูก (endometritis) การอักเสบที่บาดแผลฝเย็บในการทําคลอด ชอง

คลอดอักเสบ ตอมลูกหมากอักเสบ 
11) การติดเชื้อท่ีบริเวณอ่ืนๆ (Other infections) 

เปนการติดเช้ือที่มีอุบัติการณตํ่า เชน การติดเช้ือที่ตา หู จมูก 
 

ตารางท่ี 2.2ตําแหนงของการติดเช้ือที่พบบอยในโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล 
(สมหวัง ดานชัยวิจิตร, 2544) 

ตําแหนงของการติดเชื้อ อุบัติการณ (รอยละ) 
ระบบทางเดินปสสาวะ (urinary tract) 
ระบบทางเดินหายใจ (respiratory tract) 
ผิวหนัง (skin) 
บาดแผลผาตัด (surgical wound) 
กระแสเลือด (bloodstream) 
ระบบทางเดินอาหาร 

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

 
2.7 การวินิจฉัยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Diagnosis of nosocomial infection) 

(อิสราจันทรวิทยานุชิต และคณะ, 2548) 
 โรคติดเช้ือในโรงพยาบาลสวนใหญวินิจฉัยไดไมยาก เน่ืองจากผูปวยจะมีอาการปรากฏใน

ขณะที่ยังนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เชน ผูปวยที่มารับการผาตัดรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
แลวมีอาการติดเช้ือแทรกซอนที่บาดแผล แตมีผูปวยจํานวนไมนอยที่เริ่มมีอาการของการติดเช้ือใน
โรงพยาบาลภายหลังออกจากโรงพยาบาลไปแลว เน่ืองจากการติดเช้ือดําเนินตอไปชาๆ หรือโรคมี
ระยะฟกตัวยาวนาน เชน การติดเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Hepatitis B virus, HBV) ที่เกิดในผูปวย
รับเลือด สวนผูปวยที่ไดรับเช้ือกอนเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และเริ่มมีอาการในขณะที่เขา
มาอยูในโรงพยาบาล ในกรณีน้ีไมจัดวาเปนโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล เน่ืองจากไดรับเช้ือจากภายนอก
โรงพยาบาล ตัวอยางเชน ผูปวยที่เริ่มมีอาการไขภายหลังเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลได 3 วัน
และไดรับการวินิจฉัยวาสาเหตุของไขน้ันเกิดจากการติดเช้ือมาลาเรีย ในกรณีน้ีไมจัดวาเปนการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล เน่ืองจากโรคมาลาเรียมีระยะฟกตัวประมาณ 2 สัปดาห แสดงวาผูปวยไดรับเช้ือกอน
เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากน้ี ปญหาในการวินิจฉัยโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลอีก
ประการหน่ึง คือ การติดเช้ือในบุคลากรทางการแพทยที่มีประวัติการสัมผัสโรคไมชัดเจน เชน 
บุคลากรทางการแพทยที่ปวยดวยโรคตับอักเสบชนิดบี อาจมีการติดเช้ือจากการถูกเข็มที่ปนเปอนเช้ือ
ตําซึ่งในกรณีน้ีจัดเปนโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล หรืออาจเกิดจากไดรับเช้ือนอกโรงพยาบาลจากการมี
เพศสัมพันธก็ได ซึ่งไมไดจัดวาเปนโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล 
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2.7.1หลักในการวินิจฉัยโรค(อิสราจันทรวิทยานุชิต และคณะ, 2548) 

การวินิจฉัยโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลจําเปนตองอาศัยประวัติ อาการเจ็บปวยของผูปวย 
รวมทั้งการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อประกอบการวินิจฉัยวาผูปวยเปนโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล
หรือไม หลักการในการวินิจฉัยโรคมีดังน้ี 

1) ผูปวยมีอาการทางคลินิก 
ไดแก มีไข ปวด บวม แดง รอนที่บริเวณอักเสบ 

2) ตําแหนงของการติดเช้ือที่เปนการติดเช้ือในตําแหนงใหม 
หรืออาจจะเปนการติดเช้ือตําแหนงเดิม แตมีสาเหตุจากเช้ือชนิดอื่น 

3) เช้ือสาเหตุเปนเช้ืออะไร มีระยะฟกตัวนานเทาใด 
ซึ่งจําเปนตองอาศัยการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ เชน การยอมแกรม (Gram ‘s stain) 

การยอมสีทนกรด การเพาะเช้ือการตรวจนับเม็ดเลือดขาว การตรวจทางนํ้าเหลืองวิทยา การตรวจ
ทางอณูชีววิทยา 

4) การวินิจฉัยจากแพทย 
แพทยผูทําการรักษาโรคจะเปนผูใหการวินิจฉัยโรคไดดีที่สุดวาผูปวยมีการติดเช้ือในโรงพยาบาล

หรือไม 
 
2.8 การปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Prevention and control of nosocomial infection) 

 การปองกันโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลจะตองพิจารณาถึงการควบคุมปจจัยที่กอใหเกิดโรคทั้ง 
3 ประการ ที่กลาวมาแลว ไดแก เช้ือกอโรค ผูติดเช้ือ และสิ่งแวดลอม (อิสราจันทรวิทยานุชิต และ
คณะ, 2548) โดยอาศัยหลักการ ดังน้ี 

 
2.8.1 กําจัดเชื้อโรค 

แหลงเช้ือโรคอาจจะเปนคน สัตว สิ่งแวดลอม เชน เครื่องมือเครื่องใช อาคาร สถานที่จะตองมี
การกําจัดเช้ือออกใหมากที่สุด วิธีการกําจัดเช้ือทําไดโดยแยกคนที่เปนแหลงของเช้ือโรคออกจากผูปวย
อื่น โดยเฉพาะผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง ทําความสะอาด และทําลายเช้ือโรคในอาคาร สถานที่ 
เครื่องมือเครื่องใชที่ปนเปอนเช้ือ การกําจัดขยะโดยเฉพาะขยะติดเช้ือจะตองกระทําใหถูกหลัก
วิชาการ 

2.8.2 ผูติดเชื้อ  
ผูติดเช้ืออาจจะเปนผูปวย หรือบุคลากรทางการแพทยก็ได ในผูปวยที่มีภูมิคุมกันโรคตํ่า หรือ

ภูมิคุมกันบกพรองควรแยกผูปวยน้ันออกจากแหลงของเช้ือโรค การรักษาที่เสี่ยงตอการติดเช้ือ เชน 
การผาตัด หรือการตรวจบางอยางควรกระทําหลังจากผูปวยไดรับการบําบัดใหภูมิคุมกันปกติดีแลว 
นอกจากน้ี บุคลากรทางการแพทยยอมมีความเสี่ยงตอการติดเช้ือโดยในแตละหนวยงานจะมีความ
เสี่ยงแตกตางกัน เชนผูทํางานในหนวยไตเทียมควรมีภูมิคุมกันตอเช้ือไวรัสตับอักเสบ ผูที่ทํางาน
เกี่ยวกับทดสอบสมรรถภาพปอดควรมีภูมิคุมกันตอวัณโรค ดังน้ันกอนที่จะทํางานในแตละหนวยงาน
ควรมีการใหวัคซีนเสริมสรางภูมิคุมกัน 
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2.8.3 นโยบายในการใชสารตานจุลชีพ (Antimicrobial agent policy) 
ในแตละโรงพยาบาลควรมีคณะกรรมการควบคุมการใชสารตานจุลชีพ และมีการกําหนดเปน

นโยบายในการใชสารตานจุลชีพที่แนนอน และเหมาะสม ไมควรใชสารตานจุลชีพมากเกินไป หรือใช
อยางพร่ําเพรื่อ ซึ่งจะทําใหเช้ือแบคทีเรียมีการด้ือยา (drug resistance) มากข้ึน 

2.8.4 การเฝาระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Surveillance of nosocomial infection) 

ควรมีผูทําหนาที่ดูแล เฝาระวังโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลรวมทั้งมีการสอบสวนหาสาเหตุของการ
ระบาด ซึ่งผูที่ทําหนาที่น้ีสวนใหญจะเปนพยาบาลควบคุมโรคติดเช้ือ (infection control nurse, 
ICN) 

 
2.9 วิธีการกําจัดเชื้อโรค(อิสราจันทรวิทยานุชิต และคณะ, 2548) 
วิธีการกําจัดเช้ือโรค หรือวิธีการลดปริมาณเช้ือบนพื้นผิวของคน และวัตถุ มีหลายวิธี ดังน้ี 

2.9.1 การลาง (Cleaning) 
การลางเปนถูกวิธีเปนข้ันตอนแรกที่ทําใหลดจํานวนเช้ือโรคไดดีที่สุด อีกทั้งเปนวิธีที่งาย สะดวก 

ประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย ใชสําหรับเครื่องใชธรรมดา (non-critical items) เชน เครื่องใชที่
สัมผัสกับผิวหนังผูปวยที่ไมมีบาดแผล ไดแก เตียง ผาปูที่นอน หมอน ผาหม 

2.9.2 การทําลายเชื้อ (Disinfection) 
เปนการทําลายเช้ือทุกรูปแบบยกเวนสปอรของเช้ือแบคทีเรีย สารเคมีที่ใชทําลายเช้ือกับสิ่งของ 

เรียกวา สารฆาเช้ือ (disinfectant) สวนสารเคมีที่ใชกับรางกายมนุษย เรียกวา สารระงับเช้ือ 
(antiseptic) ไดแก เครื่องมือเครื่องใชที่สัมผัสกับเย่ือเมือกของรางกาย เชน กลองสองหลอดลม 
(bronchoscope) กลองสองกระเพาะอาหาร (gastroscope) เครื่องมือเครื่องใชเหลาน้ีตองไมกอเช้ือ
โรค จึงตองทําลายเช้ือกอนใชสารเคมีที่ใชในการทําลายเช้ือ ไดแก แอลกอฮอล ไอโอดีน ไฮโดรเจน
เพอรออกไซค (hydrogen peroxide) ฟอรมาลดีไฮด  (formaldehyde) คลอเฮกซีดีน 
(chlorhexidine) ไฮโปคลอไรต (hypochlorite) และครีซอล (cresol: lysol) 

2.9.3 การทําใหปราศจากเชื้อ (Sterilization) 
หมายถึง การฆาเช้ือทุกชนิดรวมทั้งสปอรของเช้ือดวยใชสําหรับเครื่องมือเครื่องใชที่ตองปราศจาก

เช้ือ (critical items) ไดแก เครื่องมือเครื่องใชที่ใชแทง ไช ผา ที่ตองสัมผัสกับเน้ือเย่ือของรางกายที่ไม
มีเช้ือโรค ไดแก เครื่องมือผาตัดเข็มฉีดยา ผาปดแผล เครื่องมือเครื่องใชเหลาน้ี ตองทําใหปราศจาก
เช้ือกอนใช วิธีการทําใหปราศจากเช้ือ ไดแก การใชความรอนแหง (hot air oven) การใชความรอน
ช้ืนภายใตความดัน (autoclave) การใชรังสี (radiation) การกรอง (filtration) การอบกาซ 
(gaseous sterilization) เชน อบกาซเอทิลีนออกไซด (ethylene oxide) เปนตน 
 

2.10 การปองกันการติดเชื้อในหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร 
(Prevention of infection in clinical laboratory) 

 หองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตรเปนที่รวบรวมสิ่งสงตรวจของผูปวย ยอมมีเช้ือกอโรค
ปนเปอนอยูเสมอ โดยเฉพาะหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาที่ตองมีการเพาะเลี้ยงเช้ือ อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนใน
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หองปฏิบัติการ ทําใหผูปฏิบัติงานเสี่ยงตอการติดเช้ือได (ตารางที่ 2.3) นอกจากน้ีเช้ือโรคที่เล็ดลอด
ออกนอกหองปฏิบัติการทางการแพทยมาตรฐานสากล (universal precaution) ไดแก 

2.10.1 บุคลากร 
นอกจากมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเปนอยางดีแลว จะตองมีสุขภาพรางกายที่

แข็งแรง มีภูมิคุมกันโรคหรือไดรับวัคซีนอยางเหมาะสม เชน วัณโรค ไวรัสตับอักเสบชนิดบี และ
จะตองสวมเครื่องปองกันรางกายใหเหมาะสมกับงาน ไดแก สวมเสื้อคลุม (gown) ในขณะปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา และหามสวมเสื้อคลุมน้ีออกนอกหองปฏิบัติการ สวมแวนตา ผาปดปากจมูก (mask) สวม
ถุงมือ (glove) ซึ่งควรเปนแบบใชครั้งเดียวแลวทิ้ง (disposable) 

2.10.2 การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับเชื้อกอโรคในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
สวนใหญควรทําในตูนิรภัยประเภท 2 (biosafety carbinet class II) เพื่อปองกันการติดเช้ือจาก

สิ่งสงตรวจสูผูปฏิบัติงาน และปองกันการแพรกระจายของเช้ือโรคสูสิ่งแวดลอม แตถาเปนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเช้ือกอโรคอันตราย เชน เช้ือ Mycobacterium tuberculosis, Brucella spp., 
Histoplasma capsulatumจะตองปฏิบัติงานในตูชีวนิรภัยประเภท 3 สวนเช้ือที่มีความรุนแรง หรือ
อันตรายมากที่สุด ไดแก Ebola virus การเพาะเช้ือ Human immunodeficiency virus (HIV) 
จะตองทําในหองปฏิบัติการพิเศษ ผูปฏิบัติการตองสวมเครื่องปองกันเช้ือโดยเฉพาะ 

2.10.3 การปฏิบัติตอสิ่งสงตรวจ 
ควรตรวจดูช่ือผูปวย หมายเลขประจําตัวผูปวยของโรงพยาบาล หอผูปวย วันเวลาที่เก็บ เพื่อ

ปองกันการรายงานผูปวยผิดรายและจะตองตรวจดูภาชนะบรรจุสิ่งสงตรวจวามีรอยรั่วหรือไม ควร
เปดปดภาชนะบรรจุดวยความระมัดระวัง เก็บสงสงตรวจไวในอุณหภูมิที่เหมาะสม ถาสิ่งสงตรวจหก
หลน ควรปฏิบัติดังน้ี ในกรณีที่สิ่งสงตรวจน้ันอาจมีเช้ือโรคแตเปนชนิดที่ไมรายแรง ใหเคลื่อนยาย
เครื่องมือเครื่องใชที่อยูรอบๆน้ันออก สวมถุงมือ หรือใชปากคีบหยิบ คีบ หรือเช็ดสิ่งที่หกน้ันออก ลว
ทิ้งลงในถุงขยะติดเช้ือ เพื่อนําไปกําจักโดยการเผา หรือการใชความรอนช้ืนภายใตความดัน 
(autoclave) หรือการทําลายดวยสารเคมีตอไป จากน้ันราดบริเวณที่เช้ือโรคหกดวยนํ้ายา 0.5% ไฮ
โปคลอไรด (hypochlorite) หรือ 2% ไลซอล (lysol) ใหทั่วจากดานนอกสูดานใน ทิ้งไวนาน 30 นาที
แลวเช็ดถูตามปกติ ถาในกรณีที่สิ่งสงตรวจมีเช้ือปนเปอนที่อันตรายรายแรง เชน สิ่งสงตรวจจากผูปวย
โรคเอดส หรือ Ebola virus ใหปฏิบัติดังน้ี กลั้นหายใจแลวรีบออกจากหองพรอมทั้งปดประตูทันที ถา
มีการสวมเครื่องปองกันรางกายใหรีบถอดออกแลวกําจัดแบบขยะติดเช้ือ ลางผิวหนังที่ปนเปอนดวย
สบู หรือนํ้ายาฆาเช้ือโรคโดยเร็วที่สุด ผูที่มีหนาที่จัดการกับอุบัติเหตุตองสวมหมวก ผาปดปาก-จมูก 
ถุงมือ รองเทาหุมขอ กอนเขาดําเนินการ จากน้ันราดบริเวณที่หกน้ันดวยนํ้ายาฆาเช้ือเชนเดียวกับ
กรณีสิ่งสงตรวจที่มีเช้ือโรคชนิดไมรายแรง และเมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้นแลวใหถอดเครื่องปองกันรางกาย
ออกแลวทําการกําจัดแบบขยะติดเช้ือ 

2.10.4 การปฏิบัติตอบุคลากรภายหลังการสัมผัสเชื้อ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอาจเกิดอุบัติเหตุ ทําใหมีการสัมผัสเช้ือ และอาจเกิดการติดเช้ือได เมื่อมีการ

สัมผัสเช้ือจะตองทําการลางบริเวณน้ันอยางรวดเร็วและใหสะอาดที่สุด ทําการรายงานอุบัติเหตุตอ
ผูบังคับบัญชา และพบแพทยเพื่อขอรับการรักษา คําแนะนําปองกัน และคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดความกังวลใจ ลดความเสี่ยงตอการติดเช้ือ และการแพรสูผูอื่น 
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ตารางท่ี 2.3อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตรซึ่งจะนําไปสูการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล(สมหวัง ดานชัยวิจิตร, 2544) 

ชนิดของอุบัติเหตุ อุบัติการณ (รอยละ) 
สิ่งปนเปอนเช้ือ หก ราด 
เข็มตํา 
แกวบาด 
สัตวกัด ขวน 
ดูด สําลักสิ่งปนเปอนเช้ือเขาปาก 
อื่นๆ 

26.7 
25.2 
15.9 
13.5 
13.1 
5.5 

 
นอกจากน้ีผูบริหาร เชน ผูอํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด จะตองมีการวางนโยบาย

ในการปองกันโรคติดเช้ือ และหัวหนาหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตรจะตองมีการวางกฏระเบียบ
ปฏิบัติ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช อบรมเจาหนาที่ และใหคําปรึกษาในกรณีที่เกิดปญหาการสัมผัสเช้ือ
หรือติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 
2.11 การเฝาระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Surveillance of nosocomial infection) 

(อิสราจันทรวิทยานุชิต และคณะ, 2548) 
 การเฝาระวังโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห และแปล

ผลโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลอยางเปนระบบและตอเน่ือง เพื่อประโยชนในการวางแผน และ
ดําเนินการปองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

- ลดการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
- ทําใหมีขอมูลอัตราการติดเช้ือที่เปนพื้นฐาน (baseline nosocomial infection rate) 

ซึ่งเปนโรคติดเช้ือเฉพาะถ่ินที่พบประจํา (endemic) ถาใชวิธีการควบคุมโรคที่เหมาะสมจะ
สามารถใชเปรียบเทียบอัตราการติดเช้ือในแตละโรงพยาบาลได หรือเปรียบเทียบอัตราการติดเช้ือใน
โรงพยาบาลเดียวกันแตตางชวงเวลากันได 

- คนหาสาเหตุของการระบาดของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล โดยพิจารณาวามีการระบาด
ของโรคติดเช้ือหรือไม เชน มีจํานวนผูปวยติดเช้ือเพิ่มข้ึนในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงสูงกวา
อัตราปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือมีกลุมของผูปวยที่ติดเช้ือกอโรคชนิดใดชนิดหน่ึง
มกกวาปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เชน เช้ือน้ันเปนเช้ือที่ไมเคยพบมากอน หรือเช้ือ
ด้ือยา 

- ทําใหบุคลากรทางการแพทยตระหนักถึงความสําคัญของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล 
เน่ืองจากมีขอมูลที่ชัดเจน 
การเฝาระวังโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลแบงตามเปาหมายของสิ่งที่ตองเฝาระวังดังน้ี 

2.11.1 การเฝาระวังผูปวย 
กลุมผูปวยที่มีความจําเปนในการเฝาระวังจะเปนกลุมที่เสี่ยงตอการติดเช้ือ หรือมีอัตราการติด

เช้ือสูงควรเก็บขอมูลผูปวยต้ังแตขอมูลทั่วไป ไดแก ช่ือ เพศ อายุ หอผูปวย วันที่รับและจําหนายผูปวย 
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การติดเช้ือในโรงพยาบาลเกิดข้ึนเมื่อใด ตําแหนงใด เช้ือใดเปนเช้ือกอโรคและผลการติดเช้ือเปน
อยางไร ปจจัยเสี่ยงตอการติดเช้ือ ไดแก การผาตัด การใสวัสดุทางการแพทยเขาไปในรางกาย เชน 
สายสวนปสสาวะ การรักษาที่ใหยากดภูมิคุมกันตอรางกาย 

2.11.2 การเฝาระวังในบุคลากร 
มีวัตถุประสงคเพื่อไมใหบุคลากรเสี่ยงตอการติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน และปองกันไมให

บุคลากรมีการแพรเช้ือสูผูปวยหรือบุคลากรอื่น ดังน้ัน จึงควรทําการตรวจสุขภาพกอนเขารับทํางาน 
สําหรับผูที่ไมมีภูมิคุมกันตอโรคที่พบบอยในโรงพยาบาล เชน วัณโรค ไวรัสตับอักเสบชนิดบี จะตอง
ไดรับวัคซีนกอนเขาปฏิบัติงาน บุคลากรที่ติดเช้ือวัณโรคจะตองเขารับการรักษาจนกวาจะพนระยะ
แพรเช้ือ บุคลากรในแผนกอาหารตองไมเปนโรคติดตอในระบบทางเดินอาหาร เชน อหิวาตกโรค ตอง
ไมเปนพาหะของเช้ือ Salmonella spp. บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับเลือดควรมีภูมิคุมกันตอไวรัส
ตับอักเสบชนิดบี ทั้งน้ีการเฝาระวังควรมีการกําหนดวัตถุประสงคใหเหมาะสมในแตละหนวยงาน 

2.11.3. การเฝาระวังโรคในสิ่งแวดลอม 
สิ่งแวดลอมอาจเปนแหลงกําเนิดของเช้ือโรคในผูปวย และบุคลากรได ดังน้ันจึงจําเปนตองดูแล

ความสะอาดของสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลใหไดมาตรฐานและปฏิบัติเปนประจํา ซึ่งจะครอบคลุมสิ่ง
ตางๆดังน้ี ไดแก อาคาร สถานที่ นํ้า (นํ้าด่ืม นํ้าใช การระบายนํ้า การกําจัดนํ้าเสีย) อาหาร เวชภัณฑ 
เครื่องมือเครื่องใช ขยะ อากาศ โดยมีการเฝาระวังดังน้ี คือ 

-  ทําการตรวจสอบกระบวนการผลิตและผลผลิตวาถูกตองหรือไม 
- ทําการตรวจทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา เพื่อหาอัตราการปนเปอนเช้ือโรคในสิ่งแวดลอมวา

อยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม การตรวจสอบที่กระทําเปนประจํา ไดแก การตรวจสอบอุปกรณทางการ
แพทยที่ผานการทําลายเช้ือ (disinfection) หรือผานการทําใหปราศจากเช้ือ (sterilization) วา
ปราศจากเช้ือจริงหรือไม การตรวจหาแบคทีเรียในนํ้าด่ืม รวมทั้งนํ้าที่ระบายออกจากโรงกําจัดนํ้าเสียวา
มีการปนเปอนเช้ือเกินมาตรฐานหรือไม ถาเกินจะตองมีการปรับปรุงแกไขตอไป สวนรายการอื่นๆ เชน 
อาหาร อาคาร สถานที่ อากาศ ไมจําเปนตองทําการตรวจสอบเปนประจํา เพราะไมกอใหเกิดประโยชน
ในทางปฏิบัติ เน่ืองจากทําใหสิ้นเปลืองเวลาและคาใชจาย การตรวจสอบทางจุลชีววิทยาสําหรับ
รายการเหลาน้ี จะกระทําเฉพาะในการสอบสวนการระบาดของโรค และงานวิจัยเทาน้ัน 
 
 

2.12 การสอบสวนโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(Investigation of nosocomial infection) 

การสอบสวนการระบาดของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลควรมุงไปที่การสอบสวนปจจัยที่เปนสาเหตุ
ของการติดเช้ือทั้ง 3 ประการ ไดแก เช้ือกอโรค ผูติดเช้ือและสิ่งแวดลอม เพื่อหาสิ่งผิดปกติ และ
ขอบกพรอง สําหรับวางแผนในการปองกันโรคอยางถูกตอง การสอบสวนโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลจะ
ใชหลักการเดียวกันกับการวิจัยทางการแพทย (อิสราจันทรวิทยานุชิต และคณะ, 2548) ขอมูลที่ได
จากการสอบสวนมีดังน้ี 

- พบสาเหตุของการเกิดโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล 
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- พบสาเหตุที่เอื้ออํานวยใหเกิดโรคติดเช้ือ เชน การผาตัดชองทองเอื้ออํานวยใหเกิดปอด
อักเสบหลังผาตัด เน่ืองจากผูปวยไอไมคอยไดเพราะปวดแผล ทําใหเสมหะค่ังในปอด 
เกิดปอดอักเสบไดงาย 

- โรคติดเช้ือประจําถ่ินที่พบประจํา (endemic) หรือมีการระบาด (epidemic) เชน การ
ติดเช้ือที่บาดแผลนํ้ารอนลวกไฟไหม มีสาเหตุมาจากเช้ือ Pseudomonas aeruginosa
จะพบไดบอยเปนประจํา และบางครั้งอาจจะมีการระบาดเปนครั้งคราวได 

- เปนการระบาดปลอม (pseudoepidemic) เปนสิ่งผิดพลาดที่เกิดข้ึนได ทําใหคิดวามี
การระบาดของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล แตความจริงแลวไมใช ความผิดพลาดน้ีอาจ
เกิดจากการเฝาระวังโรค จากความผิดพลาดในการเก็บสิ่งสงตรวจ ขอบกพรองจากการ
ตรวจ หรือการรายงานผลทางหองปฏิบัติการ 
 

2.13 การสอบสวนโรคทางจุลชีววิทยา (Microbilogic investigation) 
 การสอบสวนโรคทางจุลชีววิทยา โดยเฉพาะการเพาะเช้ือแบคทีเรียจากสถานที่ เครื่องมือ
เครื่องใช เพื่อเปนขอมูลในการหาสาเหตุของการระบาดโรคน้ัน ควรกระทําเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ทางระบาดวิทยาเทาน้ัน เ น่ืองจากพบความผิดพลาดของการสอบสวนโรคที่ ใชตรวจทาง
หองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยามากเกินไป เชน เมื่อมีปญหาโรคระบาดควรทําการสอบสวนทางระบาด
วิทยาจะทําใหทราบถึงสาเหตุของการระบาด แตในทางปฏิบัติสวนใหญจะทําการสงสิ่งสงตรวจเพื่อทํา
การเพาะเช้ือ ซึ่งจะทําใหเพิ่มภาระและสิ้นเปลืองคาใชจายทางหองปฏิบัติการ โดยไมทําใหทราบ
สาเหตุการระบาดที่แทจริง นอกจากน้ีการแปลผลการเพาะเช้ือที่ไมถูกตอง จะนําไปสูการสรุปสาเหตุที่
ผิดพลาดได (อิสราจันทรวิทยานุชิต และคณะ, 2548) เน่ืองจาก 

- เช้ือที่เพาะไดอาจไมไดเปนสาเหตุของโรคน้ัน 
- ถาการเพาะเช้ือน้ันไมข้ึน ไมไดหมายความวาไมมีเช้ือ แตอาจจะเกิดจากการผิดพลาดใน

ข้ันตอนตางๆได เชน การเก็บสิ่งสงตรวจ หรือวิธีการเพาะเช้ือไมถูกตอง 
ในทางตรงกันขาม ถาใชการตรวจทางหองปฏิบัติการอยางถูกตองตามวิธีการทางระบาด

วิทยาแลว ผลการตรวจที่ไดจะบงช้ีสาเหตุของการระบาดน้ันได เชน การศึกษาผูปวยที่ติดเช้ือใน
กระแสเลือดชนิด primary infection พบวามีปจจัยรวมที่สําคัญ คือ การไดรับสารนํ้าที่ใหทางหลอด
เลือด การตรวจพบเช้ือในสารนํ้าน้ันพิสูจนถึงสาเหตุของการติดเช้ือน้ันได นอกจากน้ี การตรวจสอบ
เพื่อหาสายพันธของแบคทีเรียที่ระบาด (epidemiological typing) ดวยวิธีการตางๆ จะสามารถบง
ถึงสายพันธุที่มีการระบาด และกลไกของการระบาดได ถาเปนสายพันธุเดียวกันย่ิงสนับสนุนวาการ
ระบาดน้ันเกิดข้ึนจริงและเกิดจากเช้ือน้ันจริง 

วิธีการตรวจสอบเพื่อศึกษาหาสายพันธุของเช้ือแบคทีเรียที่มีการระบาด มี 2 วิธีใหญๆ คือ 
2.13.1 คุณสมบัติทางฟโนไทป (phenotypic characterization)ไดแก 
1) การศึกษารูปแบบความไวของเช้ือตอสารตานจุลชีพ (antimicrobial susceptibility 

pattern; antibiogram) เช้ือแตละสายพันธุจะมีรูปแบบของการด้ือ (resistant) และการไว 
(sensitive; susceptible) ตอสารตานจุลชีพที่แตกตางกัน (รูปที่ 2.4)  

2) การจําแนกสายพันธุของเช้ือแบคทีเรียโดยใชคุณสมบัติในการเปนแอนติเจน (antigen) 
ของเช้ือ จะตองมีแอนติซีรั่มที่จําเพาะ (specific antiserum) เพื่อตรวจหาซีโรไทป (serotype) ของ
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เช้ือ เชน แอนติวีรั่มที่จําเพาะตอแอนติเจนที่ผนังเซลล (somatic antigen: O Ag) และแฟลกเจลลา 
(flagella antigen: H Ag) ที่ใชในการจําแนกสายพันธุที่ระบาดของเช้ือ Salmonella spp. หรือ
แอนติเจนที่จําเพาะตอแคปซูล (capsular antigen) ใชในการจําแนกสายพันธุของเช้ือ 
Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitidesและ Klebsiella pneumoniaeหรือแอน
ติซี รั่ มที่ จํ า เพาะต อ โปร ตีน เอ็ม  และที  (M, T protein) ที่ ผ นั ง เ ซลล ของ เ ช้ือ 
Streptococcuspyogenesเพื่อใชในการจําแนกสายพันธุของเช้ือ Streptococcuspyogenes 

3) Bacteriophage typing เปนการจําแนกสายพันธุของเช้ือแบคทีเรียโดยใชไวรัสสายพันธุ
มาตรฐานที่สามารถติดเช้ือในแบคทีเรีย (bacteriophage; phage) ได ทําใหแบคทีเรียเกิดการแตก
สลาย (lysis) จะเรียกแบคทีเรียน้ันวา ไว (susceptible) ตอฟาจ (phage) แตถาไวรัสน้ันไมสามารถ
ทําใหแบคทีเรียเกิดการแตกสลายได จะเรียกแบคทีเรียน้ันวา ด้ือ (resistant) ตอฟาจสายพันธุ
มาตรฐานแตกตางกัน (รูปที่ 2.5) 

4) Bacteriocin typing เปนวิธีการจําแนกสายพันธุของเช้ือแบคทีเรียที่นิยมใชกันมากกับเช้ือ 
Pseudomonas aeruginosaและ Shigella sonneiแบคเทอริโอซิน (bacteriocin) เปนโปรตีนที่มี
นํ้าหนักโมเลกุลขนาดเล็ก ผลิดจากเช้ือแบคทีเรีย มีคุณสมบัติในการทําลายเช้ือแบคทีเรียสายพันธุอื่น
ในสปชีสเดียวกันหรือสปชีสใกลเคียงกันได 

 2.13.2 คุณสมบัติทางจีโนไทป (genotypic characterization)เชน คุณสมบัติของ
โครโมโซมดีเอ็นเอ (chromosomal DNA) รวมทั้งพลาสมิดดีเอ็นเอ (plasmid DNA) การจําแนกสาย
พันธุของเช้ือวิธีน้ีจะไดผลที่แนนอนกวาวิธีทางฟโนไทป วิธีจําแนกทางจีโนไทป ไดแก 

  - Restriction fragment length polymorphism (RFLP) ทําการสกัดแยกดีเอ็นเอของ
เช้ือ แลวนําดีเอ็นเอมาตัดดวยเอนไซมจําเพาะ (restriction endonuclease) จะทําใหดีเอ็นเอมีขนาด
แตกตางกัน จากน้ันนําดีเอ็นเอที่ถูกยอยมาแยกโดยใชเครื่อง pulse field gel electrophoresis 
(PFGE) เช้ือที่มีสายพันธุแตกตางกันจะมีรูปแบบของแถบดีเอ็นเอ (DNA pattern) ที่แตกตางกัน (รูปที่ 
2.6) 

 - Polymerase chain reaction-Restriction fragment length polymorphism (PCR-
RFLP) เปนการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลองดวยวิธี โพลิเมอเรสเชนรีแอกชัน (polymerase 
chain reaction, PCR) จากน้ันนํา PCR product ที่ไดมาตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะแลวนํามาแยก
ดวยว่ิงผานวุนภายใตกระแสไฟฟาที่ เรยีกวา agarose gel electrophoresis 
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รูปท่ี 2.4 Antibiogram ของเช้ือ Staphylococcus aureus 2 สายพันธุที่มีรูปแบบความไวของ
เช้ือตอสารตานจุลชีพที่แตกตางกัน (Nester, 2004) 

 
รูปท่ี 2.5 ข้ันตอนการทํา bacteriophage typing จะพบวา เช้ือ Staphylococcus aureusทั้ง 2 
สายพันธุ ที่มีรูปแบบความไว/ด้ือตอฟาจแตกตางกัน (Nester, 2004) 
 

 
รูปท่ี 2.6 การจําแนกสายพันธุของเช้ือโดยวิธี restriction fragment length polymorphism 
(RFLP) โดยใชเครื่อง pulse field gel electrophoresis (PFGE) เช้ือที่มีสายพันธุแตกตางกันจะมี
แถบดีเอ็นเอ (DNA pattern) ที่แตกตางกัน (Nester, 2004) 
 

2.14 การเพาะเชื้อ (cultivation) 
(อิสราจันทรวิทยานุชิต และคณะ, 2548) 

หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก มีบทบาทสําคัญในการควบคุม และปองกันโรคติดเช้ือใน
โรงพยาบาล โดยเฉพาะการเพาะเช้ือจากสิ่งสงตรวจหรือจากสิ่งแวดลอมของผูปวย โดยทั่วไปไมนิยม
เพาะเช้ือในลักษณะปฏิบัติเปนงานประจํา จะไดผลที่ไมสอดคลองกับการติดเช้ือหรือระบาด อีกทั้งยัง
สิ้นเปลืองคาใชจายเปนจํานวนมากอีกดวย ดังน้ัน การเพาะเช้ือจากแหลงตางๆ เพื่อหาสาเหตุของโรค
จะกระทําก็ตอเมื่อมีขอมูลหรือสมมุติฐานสนับสนุนเพียงพอ จึงจะกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 

 ชนิดของสิ่งสงตรวจที่สงมาเพาะเช้ือเมื่อมีอุบัติการณของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล ไดแก 
- นมผสม นํ้า และอิเล็กโทรไลต (electrolyte) ที่ใชเลี้ยงทารก 
- นํ้ายาฆาเช้ือ นํ้าเกลือ นํ้ากลั่นที่ใชละลายยาฉีด นํ้าจากเครื่องชวยหายใจ 
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- อากาศ 
- วัสดุจําพวกสาย ปลายทอ (tip) เชน ปลายทอของสายสวนปสสาวะ (tip of catheter) 

สิ่งสงตรวจเหลาน้ีจะทําการเพาะเช้ือลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดที่มีสารอาหารครบถวน ไดแก 
blood agar เพื่อใหเช้ือทุกชนิดเจริญไดดี และทําใหสามารถนับจํานวนเช้ือที่ปนเปอนในสิ่งแวดลอม
น้ันได นอกจากน้ียังเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดคัดเลือกและแยกเช้ือ เชน MacConkey agar 
หรือ eosine methylene blue (EMB) agar เพื่อทําการจําแนกเช้ือแบคทีเรียแกรมลบรูปแทง 
วิธีการเพาะเช้ือ มีดังน้ี 

2.14.1. นมผสม นํ้า และอิเล็กโทรไลต (electrolyte) ท่ีใชเลี้ยงทารก 
นําตัวอยางนมผสม นํ้า และอิเล็กโทรไลต ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร มาเกลี่ยลงบน blood agar 

โดยใช spreader จากน้ันนําไปบมที่ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง (ทําซ้ํา 2 ครั้ง) นับจํานวน
โคโลนีแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเช้ือ ถาพบลักษณะเช้ือกอโรคเชน Salmonella spp. และ/หรือ 
Shigella spp. จะตองทําการวินิจฉัยแยกเช้ือตอไป 

 
2.14.2 นํ้ายาฆาเชื้อ นํ้าเกลือ นํ้ากลั่นท่ีใชละลายยาฉีด นํ้าจากเครื่องชวยหายใจ 

นําตัวอยางนํ้ายาฆาเช้ือ นํ้าเกลือ นํ้ากลั่นที่ใชละลายยาฉีด นํ้าจากเครื่องชวยหายใจ ปริมาตร 
0.1 มิลลิลิตร มาเกลี่ยใหทั่วผิวอาหารเลี้ยงเช้ือ blood agar และ EMB agar โดยใช spreader 
จากน้ันนําไปบมที่ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง (ทําซ้ํา 2 ครั้ง) นับจํานวนโคโลนีแบคทีเรีย
บนอาหารเลี้ยงเช้ือ ถาพบลักษณะเช้ือกอโรคจะตองทําการวินิจฉัยแยกเช้ือตอไปในกรณีไมมีเช้ือข้ึนให
บมตอจนครบ 48 ช่ัวโมง ถายังไมมีแบคทีเรียข้ึนใหรายงาน “No growth in 2 days” ถามีเช้ือข้ึน
มากกวา 50 โคโลนีตอจานอาหารเลี้ยงเช้ือ หรือ 500 CFU/ml ใหรายงานวา “To numerous to 
count” 

 
2.14.3 อากาศ 

การเพาะเช้ือจากอากาศ จะทําในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล ที่มี
สาเหตุจากเช้ือในอากาศ เชน การติดเช้ือ staphylococci การตรวจหาแบคทีเรียในอากาศทุกครั้ง
หลังอบหอง เพื่อตรวจนับจํานวนเช้ือแบคทีเรียในอากาศไมไดมีความสัมพันธโดยตรงตออัตราการเกิด
โรคติดเช้ือในโรงพยาบาล 

การเพาะเช้ือจากตัวอยางอากาศจะใช blood agar โดยเปดจานอาหารเลี้ยงนาน 10 นาที 
บนพื้นที่ที่ตองการสํารวจโดยใช blood agar 1 จานอาหารเลี้ยงเช้ือตอพื้นที่ 100 ตารางฟุต จากน้ัน
นําไปบมที่ที่ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง นับจํานวนโคโลนีแบคทีเรียที่ข้ึนบนอาหารเลี้ยง
เช้ือ รายงานผลเปนจํานวนแบคทีเรียแตละชนิดตอตารางฟุตตอนาที (นําจํานวนที่ข้ึนมาคูณดวย 
1.149 แลวรายงานผลเปน CFU/ft2/min) 

เกณฑมาตรฐาน: จํานวนแบคทีเรียในอากาศในหอผูปวย คือ 30-50 CFU/ft2/min 
 : จํานวนแบคทีเรียในอากาศในหองผาตัดควรนอยกวา 5 CFU/ft2/min 

2.14.3 วัสดุจําพวกสาย ปลายทอ (tip) เชน ปลายทอของสายสวนปสสาวะ 
(tip of catheter) 
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วัสดุจําพวกสายปลายทอ (tip) จะถูกสงมาโดยใสใน Stuart ‘s transport medium เมื่อ
มาถึงหองปฏิบัติการใหใชปากคีบ (forceps) ที่ผานการลนไฟฆาเช้ือแลวคีบปลายสายใสลง 
thioglycollate broth จากน้ันใชไมพันสําลีจุมใน Stuart ‘s transport medium แลวนํามาเพาะ
บน blood agar, EMB agar ทําการจําแนกเช้ือที่มีลักษณะโคโลนีแตกตางจากการเพาะเช้ือในครั้ง
แรก (primary plate) ในกรณีที่ไมมีเช้ือข้ึนใน thiglycollate broth ใหบมตอจนครบ 4 วัน ถาไมมี
เช้ือข้ึนในอาหารเลี้ยงเช้ือใดๆ ใหรายงาน “No growth in 4 days” ถาพบเช้ือใหรายงานจํานวนเช้ือ
และชนิดของเช้ือที่ข้ึน 

เกณฑมาตรฐาน: พบเช้ือแบคทีเรียนอยกวา 15 โคโลนี 
 
2.15.สถานการณโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล,เชื้อ MRSA และวิธีการจําแนก  
 โรคติดเช้ือในโรงพยาบาล (Nosocomial infection, NI) นับเปนปญหาสําคัญอันหน่ึงใน
ระบบสาธารณสุขของทุกประเทศทั้งในประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศที่กําลังพัฒนา ทั้งน้ี ปญหา
การติดเช้ือที่เกิดข้ึนในโรงพยาบาลยังเปนปญหาที่ประสบกับทุกโรงพยาบาลในทุกขนาดต้ังแต
โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยตลอดไปจนถึงโรงพยาบาลชุมชน ในแตละปผูปวยจํานวนมากที่เกิด
การติดเช้ือข้ึนระหวางเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล สงผลใหเกิดความสูญเสียชีวิตของผูปวย 
ครอบครัว คาใชจายในการดูแลรักษา รวมไปถึงความสิ้นเปลืองทรัพยากรตางๆ ในระบบบริการ
สุขภาพของประเทศนับเปนมูลคามหาศาล (Centers for Disease Control and Prevention, 
1999; Burke, 2003; Ramasoot, 1995; Juntaradee,et al., 2005) 

จากเหตุดังกลาวขางตน การควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล (Infectioncontrol, IC) จึง
เปนมาตรการสําคัญอยางย่ิงที่ตองนํามาปฏิบัติอยางเขมงวดและสม่ําเสมอในสถานบริการสุขภาพทุก
ระดับทุกแหง เพื่อลดอัตราการติดเช้ือ ลดความสูญเสียรายแรงตางๆ ดังที่กลาวมา (Centers for 
Disease Control and Prevention, 1999; Haley,et al., 1985) โดยการควบคุมโรคติดเช้ือใน
โรงพยาบาล นับเปนหน่ึงในตัวช้ีวัดมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลที่สําคัญตามขอกําหนดของ
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่ทุกโรงพยาบาลกําลังดําเนินการอยู (กําธร มาลาธรรม, 
2548) 

อยางไรก็ดีแมจุดเริ่มตนและองคความรู วิชาการ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเช้ือใน
โรงพยาบาล รวมไปถึงมาตรการปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลของประเทศไทยตลอด
กวา 40 ปที่ผานมาไดเกิดข้ึนในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ หากแตไดมีความพยายาม
อยางย่ิงขององคกรตางๆ ในระบบบริการสุขภาพที่จะนําองคความรูน้ีไปประยุกตใชให เกิดประโยชน
สูงสุดแกผูปวยในสถานบริการสุขภาพ ทุกระดับโดยเฉพาะอยางย่ิงในโรงพยาบาลชุมชน (จํานวนเตียง
ต้ังแต 10 ถึง 120 เตียง) ซึ่งเปนสถานบริการสุขภาพที่มีสัดสวนมากที่สุดในระบบสุขภาพของประเทศ 
โดยในปจจุบันยังคงประสบปญหาดานการจัดการโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลอยางเปนรูปธรรม 
ทามกลางกระแสการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (Srisupan, 
1991; Haruthai, 1997; Jantarasri, 2005) 

ประเทศไทยเริ่มมีการควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลครั้งแรกในป พ.ศ. 2514 แตเริ่มมี
แนวทางปฏิบัติชัดเจนประมาณป พ.ศ. 2530(Danchaivijitr et al., 1996)และสํารวจความชุกโรคติด
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เช้ือในโรงพยาบาลครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2531 (Danchaivijitr and Chokloikaew, 1989) และครั้ง
ตอมาในป พ.ศ. 2535 (Danchaivijitr,et al., 1996),2544 (Danchaivijitr,et al., 2005) และลาสุด
ในป พ.ศ. 2549 (Danchaivijitr,et al., 2007) โดยพบความชุกของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลเปนรอย
ละ 11.4, 7.4, 6.4 และ 6.5 ตามลําดับ โดยประชากรที่ทําการศึกษาทั้งหมดขางตนไมนับรวม
โรงพยาบาลชุมชน ความชุกที่ลดลงในระยะหลัง เปนผลจากการสงเสริมใหสถานบริการสาธารณสุข
ทุกระดับมีระบบปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง สําหรับการ
ประเมินความชุกโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทยยังมีขอมูลจํากัด คาดวาความชุกโรค
ติดเช้ือในโรงพยาบาลชุมชนมีอยูประมาณรอยละ 4.2 (ฉัตรรพี สวามิวัสดุ, 2541) ซึ่งใกลเคียงกับ
การศึกษาในตางประเทศที่มีความชุกอยูประมาณรอยละ 1.4-3.58 (de Lourdes, et al., 2001; 
Scheckler, 1978; Scheckler, 1986) 

ดวยอัตราดังกลาวในแตละป โรงพยาบาลของประเทศไทยมีผูปวยรับไวรักษาประมาณ 4 
ลานคน โดยมีผูปวยโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลอยางนอย 300,000 คน ผูปวยกลุมน้ีมีอัตราตาย
ประมาณรอยละ 5.9 ของทั้งหมด คิดเปนจํานวนผูปวยที่เสียชีวิตประมาณ 18,000 คน 

ผูปวยที่มีโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลจะอยู ในโรงพยาบาลนานข้ึนเฉลี่ย 5 วัน (สมหวัง ดานชัย
วิจิตร, 2544) และรอยละ 10 ถึง 25 ของงบประมาณของรัฐถูกใชในการรักษาโรคติดเช้ือใน
โรงพยาบาลคิดเปนเงินประมาณ 1,600 ถึง 2,400 ลานบาทตอป (สมหวัง ดานชัยวิจิตร, 2536; 
Ramosoot, 1995) ทั้งน้ียังไมนับรวมถึงความสูญเสียอันเปนผลจากการเสียชีวิตของประชากรซึ่งพบ
เปนสาเหตุการตายโดยตรงไดรอยละ 6.7 (Danchaivijitr,et al., 2005) และความสูญเสียทางออมที่
เกิดจากการที่ผูปวยตองอยูในโรงพยาบาลนานข้ึนและไมสามารถทํางานได 

นอกจากน้ียังมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการที่โรงพยาบาลตางๆตองจัดหา
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณตางๆ สําหรับการปองกันและการทําลายเช้ือโรคในโรงพยาบาล เชน ตูอบ 
นํ้ายาทําลายเช้ือ ถุงมือ เปนตน เครื่องมือและวัสดุอุปกรณตางๆเหลาน้ีมักจําเปนตองนําเขาจาก
ตางประเทศและเปนเครื่องมือที่มีมูลคาสูงมาก (จุไร วงศสวัสด์ิและคณะ 2551) 

การกระจายของการติดเช้ือในโรงพยาบาล จําแนกไปตามระบบที่มีการติดเช้ือ และชนิดของ
เช้ือกอโรคซึ่งข้ึนกับลักษณะของโรงพยาบาล ถาเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ ลักษณะผูปวยที่มีความ
ซับซอนในการรักษาและมักจะอยูโรงพยาบาลเปนเวลานาน มักมีโอกาสติดเช้ือไดมาก ผลที่เกิดข้ึน
ตามมา คือการใชยาปฏิชีวนะเพิ่มข้ึน และมีเช้ือด้ือยาเกิดข้ึนไดบอย (Haley et al., 1985) ระบบที่มี
การติดเช้ือบอยเรียงตามลําดับไดแก การติดเช้ือระบบทางเดินหายใจสวนลาง พบรอยละ 43.2 การ
ติดเช้ือระบบทางเดินปสสาวะรอยละ 25 และการติดเช้ือบาดแผลผาตัดรอยละ 20.5 (ศันสนีย 
กระแจะจันทร, 2544) ในขณะที่การศึกษาในตางประเทศมัก พบการติดเช้ือที่แผลผาตัดและใน
กระแสโลหิตถึง รอยละ 46.9 และรอยละ 6.2 ตามลําดับ (de Lourdes, et al., 2001) 

เช้ือกอโรคที่พบมากที่สุด คือ Klebseillaspp. รอยละ 25 พบ Escherichia coliรอยละ 9.1 
สวน Pseudomonasaeruginosaพบรอยละ 6.8 (ศันสนีย กระแจะจันทร, 2544) ซึ่งตางจาก
โรงพยาบาลขนาดใหญที่พบการ ติด เ ช้ือแกรมลบ โดยเฉพาะอย าง ย่ิง  E.coli มากที่ สุ ด 
(Danchaivijitr,et al., 2007) สวนการศึกษาจากประเทศตะวันตก เช้ือกลุมแกรมบวกจะเปนปญหา
มากกวา  
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อยางไรก็ตามลักษณะของโรงพยาบาลชุมชนของไทยในปจจุบัน มีการสนับสนุนใหเพิ่ม
ศักยภาพการดูแลผูปวยใหมากข้ึนอยางตอเน่ือง อาทิ มีแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ มีหอผูปวยวิกฤติ 
เพิ่มหัตถการรุกรานและการผาตัดที่ซับซอน ใชงานเครื่องชวยหายใจเพิ่มข้ึน รวมไปถึงการใชยา
ปฏิชีวนะที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน ซึ่งอาจสงผลใหความชุกการติดเช้ือในโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มมากข้ึน
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของเช้ือกอโรคตามไปดวย 

สําหรับผูปวยมะเร็งมีโอกาสติดเช้ือในโรงพยาบาลมากกวาปกติ เน่ืองจากหลายปจจัย ไดแก 
ภูมิคุมกันตํ่า (compromised immune system), การผาตัด, การใชเคมีบําบัด (chemotherapy) 
และการฉายรังสี (radiotherapy) เปนตน นอกจากน้ีอุปกรณดานการแพทย, กระบวนการรักษา และ
เทคโนโลยีใหมๆ สําหรับรักษาผูปวยมะเร็งน้ันทําใหมีโอกาสเกิดการติดเช้ือที่ปกติแลวไมกอโรค (non-
pathogenic หรือ opportunistic) ในผูปวยมะเร็งเพิ่มมากข้ึน(Thompat and Sudjaroen, 2009; 
Thompat,et al., 2010) 

เช้ือกอโรคที่เปนสาเหตุของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลสวนใหญจะเปนเช้ือประจําถ่ิน หรือเช้ือ
ที่พบในรางกายของผูปวยน้ันเอง (colonization) มีสวนนอยที่มาจากผูปวยคนอื่น หรือจากบุคลากร
ทางการแพทย หรือจากสิ่งแวดลอม เน่ืองจากเปนเช้ือที่เคยสัมผัสกับสารตานจุลชีพมากอน ใน
ประเทศไทยมีการใชยาตานจุลชีพเปนจํานวนมาก และบางครั้งมีการใชยาตานจุลชีพอยางพร่ําเพรื่อ 
ทําใหอัตราการด้ือยาของเช้ืออยูในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีการควบคุมการใชสารตาน
จุลชีพอยางเขมงวด ดังน้ัน การรักษาโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลจึงรักษาไดยากกวาโรคติดเช้ือจาก
ชุมชน (community acquired infection) และจําเปนตองใชสารตานจุลชีพที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมี
ราคาแพง และกอใหเกิดอาการขางเคียงสูง (กําธร มาลาธรรม, 2548) 

ชนิดของจุลชีพที่กอโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลสวนใหญพบเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย สําหรับใน
กลุมเช้ือแบคทีเรียแกรมบวกรูปกลมที่กอโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล ไดแก Staphylococcus aureus, 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ enterococciซึ่งเช้ือ MRSA น้ัน 
เปนเช้ือแบคทีเรียที่ด้ือตอยาหลายกลุม ไดแก macrolides, lincosides, aminoglycosides และ 
beta-lactams ทั้งกลุม penicillins และ cephalosporinsซึ่งการรักษาการติดเช้ือ MRSA ดวยยา
ตานจุลชีพน้ันอยูในวงจํากัด เน่ืองจากไวตอยาเพียงไมกี่ชนิดเทาน้ันคือ vancomycin, linezolid และ 
teigecyclin ซึ่งมีรายงานวามีการด้ือตอ vancomycin แลว(อิสราจันทรวิทยานุชิต และคณะ, 2548; 
Klevens,et al., 2007; Appelbaum, 2006) 

กลไกการด้ือยาของ MRSA เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ penicillin binding protein 
(PBP) เปนmodified PBP หรือ PBP2a ถูกกําหนดโดยยีน mecA ซึ่งตามปกติ PBP มีคุณสมบัติ 
trans-peptidase activity ทําหนาที่เกี่ยวกับการสรางผนังเซลลของแบคทีเรีย ดังน้ัน PBP จึงเปน
เปาหมายของยาตานจุลชีพโดยเฉพาะยากลุม beta-lactam และเมื่อ PBP เปลี่ยนเปน PBP2a ใน
เช้ือ MRSA ทําใหยาตานจุลชีพจับกับเซลลแบคทีเรียไดนอยลง (low affinity) (Hiramatsu, 2001; 
Zhang,et al., 2005) โดยการแสดงออกของยีน mec A  ในการสราง PBP2a ของ MRSA ในแตละ
สายพันธุมักแสดงออกไดไมเทากัน (heterogeneous phenotypic expression) ดังน้ันวิธีการ
ทดสอบประจําวัน (conventional methods) ไดแก coagluase test, oxacillin agar screen 
test, disk diffusion หรือ  broth microdilution method อาจจะใหผลลบลวง (false negative)
ได (Chambers, 1997; Hackbarth and Chambers, 1989; Quintiliani and Courvalin, 1995) 
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เน่ืองจากมีอุบัติการณของการติดเช้ือในโรงพยาบาลจาก MRSA เพิ่มสูงข้ึนในแตละป และ
รวมถึงในผูปวยมะเร็งดวย การจําแนก MRSA ที่มีความแมนยํา (accurate) และมีความรวดเร็ว 
(early identification) จึงเปนสิ่งสําคัญ อยางไรก็ตาม การตรวจหายีน mecA โดยวิธี PCR และ 
DNA hybridization เปนวิธีมาตรฐาน (gold standard) ที่มีความแมนยําสูง และใหผลรวดเร็วกวา
วิธีประจําวันหากแตมีขอจํากัดทางดานทรัพยากร และงบประมาณ รวมถึงตองอาศัยผูที่มีความ
ชํานาญเปนผูทดสอบอีกดวย (Chambers, 1997; Gradie,et al., 2001) 

จากขอจํากัดเกี่ยวกับความแมนยํา (specificity) ของวิธีประจําวัน และความซับซอนในการ
นําไปใชทางคลินิกของวิธีทางอนูชีววิทยา คณะผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความแมนยําของวิธีทดสอบ และ
ความเปนไปไดในการนํามาใชในงานประวันของหองปฏิบัติการทางคลินิก โดยเฉพาะหองปฏิบัติการ
ในโรงพยาบาลชุมชน หรือแมกระทั่งกรณีที่แพทยตองการผลเรงดวน เชน ผูปวยมีอาการทางคลินิก
แลว แพทยยังวินิจฉัยโรคไดไมชัดเจนและจําเปนตองใหยาตานจุลชีพ เปนตน ดังน้ันการทดสอบ 
PBP2a ซึ่งเปน mecA gene product จากการเกิดปฏิกิริยาเกาะกลุม (agglutination) ดวยเทคนิค
ทางวิทยาภูมิคุมกัน (immunoassay) จึงเปนที่นาสนใจ เพราะใหความแมนยํากวาวิธีประจํา 
ประหยัดเวลา (< 1 ช่ัวโมง) และสามารถทําไดในหองปฏิบัติการของรพ. ชุมชนที่มีขอจํากัดดาน
งบประมาณ และบุคลากร ซึ่งคณะผูวิจัยมีความสนใจในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ PBP2a 
agglutination test (Geberding, et al. 1991; Saito, et al., 2009) กับวิธีประจําวัน (Clinical 
and Laboratory Standards Institute, 2009; สถาบันมะเร็งแหงชาติ, 2550)ในการตรวจคัดกรอง 
MRSA ที่แยกไดจากผูปวยมะเร็ง และรูปแบบความไวตอยาตานจุลชีพ ขอมูลจากการศึกษาน้ีสามารถ
ใชเปนแนวทางในการวินิจฉัย MRSA การใชยาปฏิชีวนะกับ MRSA จากผูปวยมะเร็งของแพทย เพื่อ
เปนแนวทางการรักษาโรคติดเช้ือในโรงพยาบาลดังกลาวไดอยางถูกตอง 

 
 
 
 
 

บทที่ 3 
 

วิธีการวิจัย (Methodology) 
 

 
วิธีดําเนินการวิจัยจําแนกออกเปนแตละสวนเพื่อความชัดเจนดังน้ี 

 
3.1. การเก็บและเตรียมสิ่งสงตรวจ  
เก็บตัวอยาง (Clinical samples) จากผูปวยโรคมะเร็งที่มาพํานักใสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

และไดรับการยืนยันวาเปนการติดเช้ือในโรงพยาบาล (ติดเช้ือหลังจากพํานักในโรงพยาบาลมากกวา 
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48 ช่ัวโมง) ในระหวางป พ.ศ. 2554-2555 โดยเช้ือจุลชีพที่ทําการศึกษาไมจําเปนตองเซ็นยินยอมจาก
ผูปวย เพราะเปนเช้ือ แบคทีเรีย หรือถามีก็จะเปน Ethic แบบยกเวน ซึ่งการเก็บและเตรียมสิ่งสง
ตรวจ มีข้ันตอนดังน้ี 

- สิ่งสงตรวจทุกชนิดจากผูปวยตองเขียนช่ือ, สกุล, AN, HN, ward วันเวลาที่เก็บ 
ติดกับภาชนะใหชัดเจน พรอมทั้งแจงรายละเอียดของสิ่งสงตรวจน้ันๆในใบ request ใหถูกตอง

ตรงกันดวย 
- ภาชนะเก็บสิ่งสงตรวจจะตองถูกตองกับสิ่งสงตรวจแตละชนิดและปราศจากเช้ือ 
- ปริมาณของสิ่งสงตรวจแตละชนิดตองมากพอสําหรับการตรวจวิเคราะหของสิ่งสงตรวจน้ันๆ 
- เมื่อเก็บแลวใหนําสงหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาโดยทันที หากไมสามารถสงไดทันที ใหปฏิบัติ

ตามคําแนะนําสําหรับสิ่งสงตรวจแตละชนิดวาควรเก็บที่อุณหภูมิเทาใด เก็บใน Transportmedia 
ชนิดไหน 

 
3.2. การจําแนกเชื้อ S. aureus จากสิ่งสงตรวจและ คัดแยก methicillin-resistant S. 

aureus (MRSA) ออกจาก S. aureus โดยวิธีประจําวัน (conventional method) 
- แยก (isolation) และจําแนก (identification)S. aureus โดยวิ ธีประจํ า วัน 

(conventional methods) ตามเกณฑของ Clinical and Laboratory Standards Institute 
(CLSI) ไดแก 

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

- จําแนกเช้ือ MRSA โดยวิธี Oxacillin agar screen test 
 
 
3.3. การคัดแยก methicillin-resistant S. aureus (MRSA) ออกจาก S. aureus โดย

วิธี latex agglutination 
- แยก (isolation) และจําแนก (identification)Staphylococcus aureus โดยวิธี

ประจําวัน (conventional methods) ตามเกณฑของ Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI)ไดแก 

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

โปรตีน PBP2a จาก MRSA ดวย extraction reagent แลวปนแยกสวนใส (supernatant) แลวใส
นํ้ายา latex particle ที่เคลือบดวย monoclonal antibodies ที่มีความจําเพาะสูงตอโปรตีน 
PBP2a หากเช้ือ S. aureus เปน MRSA จะเกิดปฏิกิริยาเกาะกลุมระหวาง PBP2a และ 
monoclonal antibodies ที่เคลือบบน latex particle สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา สวนเช้ือ S. 
aureus ที่ไมใช MRSA หรือ MSSA น้ัน จะไมเกิดปฏิกิริยาเกาะกลุม (รูปที่ 3) การควบคุมคุณภาพทํา
ไดโดยใชเช้ือ MRSA และMSSA มาตรฐานสําหรับ positive control และ negative control 
ตามลําดับ (Marlowe et al., 2002) 
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จากผลการทดลอง 3.2 และ 3.3 เช้ือ MRSA จะถูกยืนยันดวยวิธี gold standard (Luijendijket 
al., 1996) คือ AccuProbe culture identification test (Gen-probe, San Diego, USA) 

 

 
 

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

และ methicillin sensitive S. aureus(MSSA)  
-  การทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพ Disk diffusion 
ตามวิธีทดสอบของ Modified Kirby-Bauer method โดยนําสารตานจุลชีพที่ทราบปริมาณ

ที่อยูในรูปของ disk หรือ tablet วางบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Muller Hinton Agar (MHA) incubate 
16-18 ช่ัวโมง นํามาอานและแปลผลโดยวัด inhibition zone ที่เกิดข้ึน ควบคุมคุณภาพโดยใชเช้ือ
มาตรฐาน S. aureusโดยจะอานและแปลผลโดยการวัด inhibition zone ที่เกิดข้ึน 

 -  MIC (Minimal inhibitory concentration) 
 เปนการทดสอบความไวที่ตองการทราบวาเช้ือที่ทดสอบตองใชสารตานจุลชีพแตละชนิดนอย

ที่สุดปริมาณเทาใด  จึงจะหยุดการเจริญของเช้ือแตละชนิดได  (MIC) วิธีการที่ใชคือ E-Test20สําหรับ
ยา methicillin หรือ oxacillin 
 
สถานท่ีทําการทดลอง 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา กลุมงานพยาธิวิทยา สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
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บทที่ 4 

ผลการทดลอง (Results) 

 
ผูปวยจากหออภิบาล (Non-ICU; IPD) ปจจัยเสี่ยงตอการติดเช้ือS. aureusสูงเน่ืองจากพบ

อัตราการติดเช้ือรอยละ54.3และหออภิบาลผูปวย (Non-ICU)เปนแผนกที่มีการติดเช้ือในโรงพยาบาล
มากที่สุด มีการใชเครื่องมือหรือการทําหัตถการกับผูปวยโดยเฉพาะผูปวยหลังการผาตัด หลังการ
รักษาดวยยาเคมีบําบัดและการฉายแสง  รองลงมาไดแก  แผนกหออภิบาลผูปวยหนัก (ICU)พบอัตรา
การติดเช้ือรอยละ40 เปนแผนกที่ทําการรักษาผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤติ  โดยเฉพาะการรักษาที่ใช
เครื่องมือสอดใสเขาไปในรางกาย  สวนผูปวยในคลินิกทั่วไปหรือผูปวยนอก (OPD) พบอัตราการติด
เช้ือรอยละ5.7 (ตารางที่ 4.1) 
 
ตารางท่ี 4.1อัตราการติดเช้ือ S. aureusในผูปวยที่รักษา ณ แผนกหออภิบาล (Non-ICU; IPD) หอ
อภิบาลผูปวยหนัก (ICU) และผูปวยนอก (OPD) 

 
 
 
 

 
 

ตารางท่ี4.2 ตําแหนงที่แยกเช้ือ S. aureusไดจากผูปวยติดเช้ือที่พบบอย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตําแหนงเช้ือS. aureusที่แยกไดจากผูปวยมะเร็ง (ตารางที่ 4.2) พบวาแยกเช้ือไดจากแผล

ผาตัด/หนอง/tissueมากที่สุดคือ รอยละ 57.7รองลงมาคืออัตราการติดเช้ือที่ระบบทางเดินหายใจพบ

แผนก จํานวน (ครั้ง) อัตราการติดเชื้อ (รอยละ) 
Non-ICU (IPD) 
ICU 
OPD 

19 
14 
2 

54.3 
40.0 
5.7 

ตําแหนง จํานวน (ครั้ง) อัตราการติดเชื้อ (รอยละ) 
ระบบทางเดินหายใจ 
ระบบทางเดินปสสาวะ 
แผลผาตัด/หนอง/tissue 
เลือด 
ระบบทางเดินอาหาร 
อื่นๆ 

10 
6 
30 
3 
1 
2 

19.2 
11.5 
57.7 
5.8 
1.9 
3.8 
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รอยละ19.2 และ พบวาอัตราการติดเช้ือของระบบทางเดินปสสาวะ เลือด ระบบทางเดินอาหาร และ
ตําแหนงอื่นๆ พบรอยละ 11.5, 5.8, 1.9และ 3.8ตามลําดับ 
 จากการศึกษาพบ Methicillin resistance S. aureus (MRSA) รอยละ41.8(87 isolates)
จากเช้ือ 208 isolates โดยวิธี PBP2a latex agglutination test และ AccuProbe test(ตารางที่ 
4.3) ซึ่งมีความไว (sensitivity = 100%)ในขณะท่ีวิธีประจําวัน คือ Oxacillin agar screen test มี
ความไวตํ่ากวา (sensitivity = 95.4%) 
 
ตารางท่ี4.3 ผลการคัดแยกเช้ือ methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) จากวิธี
ประจําวัน(Oxacillin agar screen test) และวิธี 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 
 

อัตราการด้ือยาตานจุลชีพของเช้ือMRSA และ Methicillin sensitive S. aureus (MSSA) 
แยกไดจากผูปวยมะเร็งอยูระหวางรอยละ 23-100และ 0.8-95 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.4) โดยพบวา
เช้ือทั้ง 2 กลุมด้ือตอยากลุม Penicillins สูงมาก ในขณะที่เช้ือ MSSA ยังด้ือตอยาในกลุมอื่นไมมาก
นัก (0.8-6.6%)  
 
ตารางท่ี4.4 รูปแบบการด้ือตอกลุมยาตานจุลชีพของเช้ือ MRSA เปรียบเทียบกับเช้ือ 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) 
 

ผูปวยจากหออภิบาล (Non-ICU; IPD) ปจจัยเสี่ยงตอการติดเช้ือS. aureusสูงเน่ืองจากพบ
อัตราการติดเช้ือรอยละ54.3และหออภิบาลผูปวย (Non-ICU)เปนแผนกที่มีการติดเช้ือในโรงพยาบาล
มากที่สุด มีการใชเครื่องมือหรือการทําหัตถการกับผูปวยโดยเฉพาะผูปวยหลังการผาตัด หลังการ
รักษาดวยยาเคมีบําบัดและการฉายแสง  รองลงมาไดแก  แผนกหออภิบาลผูปวยหนัก (ICU)พบอัตรา
การติดเช้ือรอยละ40 เปนแผนกที่ทําการรักษาผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤติ  ซึ่งผูปวยทุกรายตองมีการใช
เครื่องมืออุปกรณทางการแพทยหรือมีการทําหัตถการอยางมาก  โดยเฉพาะการรักษาที่ใชเครื่องมือ
สอดใสเขาไปในรางกาย   

ตําแหนงเช้ือกอโรคในโรงพยาบาลที่แยกไดจากผูปวยมะเร็ง พบวาแยกเช้ือไดจากแผลผาตัด/
หนอง/tissue มากที่สุดคือ รอยละ 57.7 ซึ่งบงบอกไดวาการติดเช้ือมาจากสัมผัสทางผิวหนังและ
บาดแผลระหวางบุคคลากรทางการแพทยกับผูปวยมากกวาการติดเช้ือจากเครื่องชวยหายใจ หรือ
อุปกรณทางการแพทยตางๆ 
 จากการศึกษาแยกเช้ือmethicillin resistance S. aureus (MRSA) รอยละ 41.8 (87 
isolates)จากเช้ือ 208 isolates โดยวิธี PBP2a latex agglutination testซึ่งมีความไว (sensitivity) 
100%ในขณะท่ีวิธีประจําวัน คือ oxacillin agar screen test มีความไวตํ่ากวา (sensitivity = 
95.4%)อาจกลาวไดวามีผลลบลวง (false negative) ประมาณ4.6% ซึ่งเช้ือS. aureusสายพันธุที่
สราง PBP 2a ไดแตไมสามารถเจริญบน oxacillin agar ได (ใหผลลบลวง) มีรายงานกอนหนาน้ีแลว 
(Murakamiet al., 1991; Saito et al., 1995; Ubukuta et. al., 1992)นอกจากน้ีวิธีดังกลาวยัง
สามารถทดสอบเช้ือ coagulase-negative staphylococci (CONS) ที่มียีนด้ือยา mec A ได 
เชนกัน(Louie et al., 2001) 
 อยางไรก็ตาม S. aureusบางสายพันธุ ไมไดมียีน mec A และ ไมสรางโปรตีน PBP 2a ได 

สามารถด้ือตอยา methicillin (MIC  1 μg/ml) หรือ oxacillin (MIC  2 μg/ml) ในปริมาณ
ตํ่าๆ ได ซึ่งเรียกเช้ือกลุมน้ีวาวา Borderline-resistance S. aureus (BORSA)โดยอาจมาจากการ
สราง PBP แบบปกติ (normal PBP) แตมีการสรางเอนไซม β-lactamase เปนจํานวนมาก ดังน้ัน

การทดสอบหา MIC ของยา methicillin หรือ oxacillin เปนสิ่งจําเปนที่ตองทําควบคูกับวิธี latex 
agglutination หรือควบคูกับวิธี PCR based techniques(Vaez et al., 2011) 

การตรวจวินิจฉัย และรักษาเช้ือ MRSA เปนสิ่งที่ควรตระหนักในระบบการใหบริการดาน
การแพทยและสาธารณสุข โดยเฉพาะในพาหะ (carriers) ทั้งกลุมผูปวย รวมถึงบุคคลกรดาน
สาธารณสุข เพื่อลดการติดเช้ือในกระแสเลือด ขณะผาตัด และการพักอยูในโรงพยาบาลเปนเวลานาน 
การตรวจทางหองปฏิบัติการโดยวิธีประจําวันอาจไมเพียงพอสําหรับการเฝาระวังดังกลาว 
(Tacconelli et al., 2009) ดังน้ันวิธีที่รวดเร็ว และแมนยํา เชน latex agglutination test และ 
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PCR based techniques จึงเปนวิธีที่เขามามีบทบาทมากข้ึนซึ่งวิธี PCR based techniques เปนวิธี
ที่มีความไว และความจําเพาะ (specificity) สูง อยางไรก็ตาม วิธี PCR based techniques มีตนทุน
สูง และอาศัยผูมีทักษะในการทําการทดสอบ ซึ่งวิธี latex agglutination test ซึ่งจําเพาะตอโปรตีน 
PBP 2a (จําเพาะตอยีน mecA ในวิธี PCR based techniques) ก็วิธีที่มีความไว และความจําเพาะ
สูงเพียงพอที่ใชควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลไดแลว หากนํามาใชควบคูกับวิธีประจําวัน (French, 
2009) 

อัตราการด้ือยาตานจุลชีพของเช้ือMRSA และ methicillin sensitive S. aureus (MSSA) 
แยกไดจากผูปวยมะเร็งอยูระหวางรอยละ 23-100และ 0.8-95 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.4) โดยพบวา
เช้ือทั้ง 2 กลุมด้ือตอยากลุม Penicillins สูงมาก ในขณะที่เช้ือ MSSA ยังด้ือตอยาในกลุมอื่นไมมาก
นัก (0.8-6.6%) จากผลการศึกษาครั้งน้ีกลาวไดวา MRSA น้ันด้ือยาหลายขนาน และเริ่มที่จะด้ือยาใน
กลุม Cabapenems ดวย ซึ่งอัตราการเพิ่มข้ึนของการด้ือยาของ MRSA ในผูปวยมะเร็งน้ัน เปนไปใน
แนวทางเดียวกับเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ (Thompat and Sudjaroen, 2009; Thompat et al., 
2010) 

ขอมูลขางตนสรุปไดวาการติดเช้ือMRSA ในโรงพยาบาลของผูปวยมะเร็งมีแนวโนมสูงข้ึน และมี
เช้ือที่มีคุณสมบัติการด้ือยาเพิ่มข้ึนดวยน้ัน โดยปองกันการติดเช้ือที่เกิดจากการรักษาพยาบาลในผูปวย
โรคมะเร็งยังคงมีความจําเปนที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อลดการติดเช้ือในโรงพยาบาลไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ัน การนําเทคนิคใหมมาใชในการตรวจทางหองปฏิบัติการ นอกเหนือจาก
วิธีในงานประจําวันมีมีจําเปนมากข้ึน เพื่อเพิ่มความไว ความจําเพาะ และออกผลไดเร็วข้ึน 
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Research technique proficiency: 

Enzymatic and antioxidant assays 
Bioassays (In vitro tests) 
Chemical separation and characterization: high performance liquid chromatography 
(HPLC), column chromatography, mass spectrometry, atomic absorption 
spectrometry (AAS), etc. 
Biochemical determination: carbohydrate, lipid, protein, vitamin, etc. 
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