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การส�ำรวจหาเชื้อสแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ดื้อยาเมธิซิลิน และเชื้อเอนเทอโรคอคคัยดื้อยา
แวนโคมัยซิน ในกลุ่มผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยอาหาร ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ การศึกษานี้ได้ท�ำการส�ำรวจหา Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ
Vancomycin-resistant enterococci (VRE) บริเวณฝ่ามือ และหลังมือของกลุ่มผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย
อาหาร ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
วิธกี ารศึกษา น�ำตัวอย่าง 126 ตัวอย่าง เพาะเลีย้ ง คัดเลือกโคโลนี ทดสอบคุณสมบัตทิ างชีวเคมีของเชือ้ ทดสอบ
ความไวต่อยา Methicillin และ Vancomycin
ผลการศึกษาวิจัย พบ Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) 1 ตัวอย่าง และ
Vancomycin-susceptible enterococci (VSE) 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.79 และร้อยละ 3.97 ตามล�ำดับ
สรุป การศึกษาครั้งนี้ ไม่พบการแพร่กระจายของ MRSA และ VRE ในกลุ่มผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยอาหาร
ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี แต่ทั้งนี้ควรมีการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาในชุมชนต่อไป
ค� ำ ส� ำ คั ญ เชื้ อ สแตฟฟิ โ ลคอกคั ส ออเรี ย สดื้ อ ยาเมธิ ซิ ลิ น เชื้ อ เอนเทอโรคอคคั ย ดื้ อ ยาแวนโคมั ย ซิ น ,
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Abstract
Objective To determine for methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and vancomycinresistant Enterococci (VRE) from palm and after the hand of hawkers stall food at Bangsaen
beach, Chonburi provience
Method A hundred and twenty six samples were cultured, identified by conventional method
and test of antimicrobial susceptibility by disk diffusion method.
Results It was found that methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) and
vancomycin-susceptible Enterococci (VSE) were detected from 1 of 126 samples (0.79%) and
5 of 126 samples (3.97%), respectively.
Conclusion MRSA and VRE were not detected from all of samples. The results of this study
did not reveal the distribution of MRSA and VRE among hawkers at Bangsean beach. However,
the lacks of presence of MRSA and VRE in from this study do not indicate that its prevalence
should be ignored, especially due to its increase in several countries.
Keywords methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycin-resistant
Enterococci (VRE), methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MRSA),
vancomycin-susceptible Enterococci (VRE), Bangsaen beach
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บทน�ำ

ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN economics community
- AEC) การเคลื่ อ นย้ า ยอย่ า งเสรี ข องประชากร
มนุ ษ ย์ ท� ำ ให้ ย ากต่ อ การควบคุ ม และป้ อ งกั น การ
แพร่การกระจายของเชื้อก่อโรค อาจส่งผลถึงปัญหา
ด้ า นสาธารณสุ ข รวมถึ ง ปั ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยา ซึ่ ง ก�ำ ลั ง
เป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศ1 จังหวัดชลบุรี เป็น
ศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิจ และเป็นแหล่งท่องเที่ ย วที่
ส�ำคัญ ในภาคตะวันออก การประกอบธุรกิจบริเวณ
ชายหาดบางแสนส่วนใหญ่เป็นการจ�ำหน่ายอาหาร
สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว มี ป ระชาชน
นิ ย มมาท่ อ งเที่ ย วตลอดทั้ ง ปี จากข้ อ มู ล ของงาน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข พบว่า ชายหาด
บางแสน มีผู้ประกอบการและแรงงานภายนอกพื้นที่
ทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติ เข้ามาท�ำงานเป็น
จ�ำนวนมาก จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
ของเชื้อไปยังนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ 2
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
จากแบคทีเรีย ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญส�ำหรับ
การประกอบธุรกิจอาหาร เพราะเป็นโรคติดเชื้อผ่าน
จากการรั บ ประทานอาหารที่ ป นเปื ้ อ น มี ร ายงาน
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะน�ำ
โรคติดเชื้อทางเดินอาหารของผู้สัมผัสอาหารในร้าน
จ�ำหน่ายอาหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2550
พบว่า ผูส้ มั ผัสอาหารเป็นพาหะน�ำโรคถึงร้อยละ 36.33
ซึ่งสาเหตุของการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียสู่อาหาร
มีหลายทาง ได้แก่ วัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมอาหาร
ขั้นตอนการขนส่งวัตถุดิบ สภาพการเก็บรักษาวัตถุดิบ
สภาพแวดล้อมของร้านอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประกอบอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขลักษณะส่วน
บุคคลของผู้สัมผัสอาหาร4 ดังนั้น จึงควรมีการเฝ้าระวัง
ในกลุ่มผู้สัมผัสอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้ อ ก่ อ โรค โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เชื้ อ ก่ อ โรคที่ ดื้ อ ยา

ออกไปสู่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วหากมีการปนเปื้อนของ
เชื้อลงสู่อาหาร
เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่
Staphylococcus aureus (S. aureus) ก่อโรคอาหาร
เป็นพิษ เชื้อสามารถสร้างสารพิษ Enterotoxins ซึ่ง
ทนความร้อนได้ดี ท�ำให้ผู้บริโภคเกิดโรคอาหารเป็น
พิษที่เรียกว่า “Staphylococcal food poisoning”5
มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ภายใน 2-8 ชั่วโมง
ในรายทีร่ นุ แรงอาจเกิดภาวะช็อค6 ในเด็กหรือผูส้ งู อายุ
ทีไ่ ด้รบั เชือ้ อาจท�ำให้เสียชีวติ ได้ Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) เป็น S. aureus
ที่ดื้อต่อยา Methicillin ทนต่อสิ่งแวดล้อม อาจพบ
ได้ที่ผิวหนัง และในโพรงจมูกของคนปกติ ประมาณ
ร้อยละ 25-30 ของประชากรทัว่ ไป โดยไม่แสดงอาการ
Enterococcus spp. เป็ น แบคที เรี ย ประจ� ำ ถิ่ น ที่
สามารถพบได้ในโพรงจมูก ผิวหนัง และล�ำไส้ โดยปกติ
ไม่ก่อโรค แต่อาจก่อโรคในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต�่ำ เช่น เด็ก
เล็ก คนชรา และผูท้ มี่ ภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง ก็อาจก่อ
ให้เกิดการติดเชือ้ ทีร่ นุ แรงได้ สปีชสี ท์ มี่ กั พบเป็นสาเหตุ
ของการก่อโรค คือ Enterococcus faecalis และ
Enterococcus faecium โดยที่ Vancomycin
resistant enterococci (VRE) คือ Enterocuccus spp.
สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยา Vancomycin อาจพบได้ในล�ำไส้
ผิวหนัง บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ในคนทั่วไป ส่วนใหญ่
เชื้อจะไม่ก่อโรค7 อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
VRE สูงถึงร้อยละ 64.6 มากกว่าการติดเชื้อ VSE ที่มี
อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 39.48 ในประเทศไทยพบ
เชื้อทั้ง 2 กลุ่มนี้ ก่อโรคในโรงพยาบาลมากขึ้น และ
แพร่กระจายเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก9-11
ปั จ จุ บั น MRSA และ VRE เป็ น ปั ญ หา
ส�ำคัญของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial
infection) และโรคติดเชื้อในชุมชน (communityacquired infection) มีรายงานการติดเชือ้ และระบาด
ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา
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ออสเตรเลีย และหลายประเทศในยุโรป12 มาเลเซีย13
รวมถึงประเทศไทย ที่ผ่านมามีการส�ำรวจในประเทศ
ต่างๆ เช่น ตุรกีมกี ารตรวจหา Staphylococci จากโพรง
จมูกและมือของผู้สัมผัสอาหาร14 อิยิปต์มีการส�ำรวจ
หาสารพิษจากแบคทีเรียในน�้ำนมดิบ ชีส และมือ15
และแอฟริกาใต้มีการส�ำรวจหาแบคทีเรีย ในมือของ
ผู ้ สั ม ผั ส อาหาร 16 ในประเทศไทยพบ MRSA จาก
โพรงจมู ก ในเยาวชนไทยที่มีสุขภาพดี 17 รวมถึ ง พบ
S. aureus และ Enterotoxin ในอาหารพร้ อ ม
รั บ ประทาน18 อี ก ทั้ ง พบ Enterococcus spp.
ร้อยละ 94 ของตัวอย่างเนื้อสัตว์ในตลาดค้าปลีก ซึ่ง
บ่งชี้ถึงการปนเปื้อนอุจจาระ19 พบ VRE ร้อยละ 9.7
จากเนื้อสัตว์แช่แข็ง และร้อยละ 10.3 จากแหล่งน�้ำ
ตามธรรมชาติ20 ซึ่งการดื้อยาของเชื้อกลุ่มนี้ ท�ำให้การ
รักษาท�ำได้ยากและผู้ป่วยมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
สูง ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนยา ซึ่งมีราคาแพง เชื้อกลุ่มนี้
แพร่กระจายจากการสัมผัส โดยตรงหรือผ่านการจับ
ต้องสิ่งของต่างๆ เชื้ออยู่ที่มือได้เป็นเวลานาน จากการ
ปนเปื้อนปัสสาวะ อุจจาระของผู้ที่เป็นพาหะ
ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจาย
ของเชื้ อ ดื้ อ ยา นอกจากการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชน
มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะที่
ถูกต้อง และควบคุมการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพแล้ว
การเฝ้ า ระวั ง เป็ น อี ก ทางหนึ่ ง ในการท� ำ งานเชิ ง รุ ก
เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาที่ให้เกิด
ผลเสี ย ทั้ ง ต่ อ ระบบสาธารณสุ ข และเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ21 ซึ่งการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในกลุ่มผู้ประกอบ
การหาบเร่ แ ผงลอยอาหาร จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า ง
มาก เพราะเป็นผู้ที่สัมผัสอาหาร จ�ำหน่ายโดยตรงต่อ

ประชาชนและนักท่องเที่ยว ข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจ
จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังการแพร่กระจาย
ของเชื้อดื้อยาในชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
เมื อ งแสนสุ ข ในการวางแผนป้ อ งกั น และดู แ ลกลุ ่ ม
ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยอาหารที่เป็นพาหะ ซึ่ง
จะช่วยลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคจากเชื้อดื้อยาได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ส� ำ รวจหา Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) และ
Vancomycin-resistant Enterococci (VRE) บริเวณ
ฝ่ า มื อ และหลั ง มื อ ของกลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการหาบเร่
แผงลอยอาหาร ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
วิธีการศึกษา
สุม่ ตัวอย่างจากผูป้ ระกอบการหาบเร่แผงลอย
อาหาร บริ เ วณชายหาดบางแสน จั ง หวั ด ชลบุ รี
ครอบคลุมพื้นที่ตามแผนผังการแบ่งพื้นที่ตั้งวางเก้าอี้
ผ้าใบชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข โดย
ใช้ ไ ม้ พั น ส� ำ ลี ป ้ า ยฝ่ า มื อ และหลั ง มื อ ด้ ว ยเทคนิ ค
ปลอดเชื้อ น�ำใส่ในหลอดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ เขียน
ชื่ อ นามสกุ ล และล็ อ คที่ เ ก็ บ น� ำ ส่ ง ที่ ห ้ อ งปฏิ บั ติ
การคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใน
24 ชั่วโมง จากนั้นด�ำเนินการทดสอบหาเชื้อ MRSA
และ VRE ตามขั้นตอนในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทดสอบหาเชื้อ MRSA และ VRE

รูปที่ 1แผนภาพแสดงขั้นตอนการทดสอบหาเชื้อ MRSA และ VRE
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ผลการศึกษา
จากการเก็บตัวอย่างจากมือผู้ประกอบการ
หาบเร่แผงลอยอาหาร ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
รวมทั้งหมด 126 ตัวอย่าง
ผลการวินิจฉัยแยก MRSA
คัดเลือกโคโลนีที่สงสัยบน Blood agar มี
ลั ก ษณะโคโลนี สี เ หลื อ งบน Mannitol salt agar
with eggs yolk emulsion ให้ ผ ลบวกต่ อ การ
ทดสอบการสร้างเอนไซม์ catalase มีลักษณะ Gram

positive cocci in cluster จ�ำนวนทั้งสิ้น 13 ตัวอย่าง
จากนัน้ น�ำโคโลนีทแี่ ยกได้มาทดสอบการสร้างเอนไซม์
Coagulase ทั้งแบบ Slide และ Tube ทดสอบความ
ไวต่ อ ยา Polymyxin B 300 U และทดสอบการ
สร้างเอนไซม์ PYR จากนั้นจึงน�ำโคโลนีที่สงสัยเชื้อ
Staphylococcus spp. มาทดสอบยืนยันชนิดของ
เชื้อด้วยการทดสอบ VP การสร้างเอนไซม์ Urease
และความไวต่อยา Novobiocin 5 µg พบว่าเป็น S.
aureus 1 ตัวอย่าง จากนั้นน�ำมาทดสอบความไวต่อ
ยา Methicillin เพื่อพิสูจน์หา MRSA

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีเพื่อยืนยัน Staphylococcus spp.
Sample
S2
S5
S10
S12
S17
S19
S30
S36
S55
S57
S77
S103
S106

Slide / Tube
coagulase
-/-/-/+/+
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Polymyxin B 300 U
(mm)
R (11)
R (9)
R (9)
R (9)
R (11)
R (10)
R (9)
S (15)
R (11)
R (10)
S (13)
R (11)
R (10)

PYR

VP

Urease

-

ND
ND
ND
+
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
+
-

หมายเหตุ: + = positive, - = negative, ND = not done
polymyxin B: resistant (R) < 11 mm, susceptible (S) > 12 mm
novobiocin: resistant (R) < 11 mm, susceptible (S) > 16 mm22

Novobiocin 5 µg
(mm)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
R (9)
ND
ND
R (10)
ND
ND
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รูปที่ 2 การทดสอบความไวต่อยา methicillin ของ S. aureus
58

รูปที่ 2การทดสอบความไวตอยา methicillin ของ S. aureus

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความไวต่อยา methicillin เพื่อวินิจฉัย MRSA
รูปที่ 2การทดสอบความไวต
อยา เพื
methicillin
S. aureus
ตารางที่ 2ผลการทดสอบความไวต
อยา methicillin
่อวินิจฉัย ของ
MRSA
sample
Cefoxitin 30 µg (mm)
sample
Cefoxitin 30 µg
(mm)
S12 เพื่อวินิจฉัย MRSA S(25)
S12
S (24)
ตารางที่ 2ผลการทดสอบความไวต
อยา
methicillin
22
Cefoxitin:
< 21 mm,30susceptible
sample resistant (R)Cefoxitin
µg (mm) (S)> 22 mm
Cefoxitin: resistant (R) < 21 mm, susceptible (S) > 22 mm22
S12
S (24)
ผลการวิ
นยแยก
ิจฉั<ย21แยก
Cefoxitin:
resistant
mm,VRE
susceptible (S)> 22 mm22
ผลการวิ
นิจฉั(R)
VRE

คัดเลืคัอดกโคโลนี
ที่สงสัทยี่สบน
agar ให
ผลลบต
างเอนไซม
ลักษณะ spp.
จากนั้น จึงน�ำโคโลนี
ที่สงสัยCatalase
Enterococcus
เลือกโคโลนี
งสัยBlood
บน Blood
agar
ให้ อการทดสอบการสร
Grampositive
in chain
ลบวกกับ Catalase
Bile esculin มาทดสอบยื
hydrolysis และมี
คโลนี
สีน้ําเงิน้ อและสี
เขียวบน
ผลการวิ
นcocci
ิจฉัยแยก
VRE ใหาผงเอนไซม์
น ยั นโชนิ
ด ของเชื
ด้ ว ยการทดสอบ
ผลลบต่
อ การทดสอบการสร้
HiCrome
Agar จําใหนวนทั
้งสิ้น 5 ตัการเจริ
วอยาง จากนั
งนําโคโลนี
ที่สการหมั
งสัย ลักกษณะ
ดเลืEnterococcus
อกโคโลนี
ี่สงสัยfaecium
บน Blood
ผลลบต
าจึงเอนไซม
Catalase
ญ ใน ้น6.5%
NaCl
ย่ อ ยน�้ ำ ตาล
ลักคัษณะ
Gram ทpositive
cocci agar
in chain
ให้ผอลการทดสอบการสร
Enterococcus
spp.inมาทดสอบยื
นยันชนิบดของเชื
้อดวยการทดสอบการเจริ
ญโใน
6.5%
NaCl
การหมั
กวบน
ยอย
Grampositive
cocci
chain
ให
ผ
ลบวกกั
Bile
esculin
hydrolysis
และมี
คโลนี
ส
น
ี
า
ํ
้
เงิ
น
และสี
เ
ขี
ย
บวกกั บ Bile esculin hydrolysis และมี โ คโลนี Arabinose และ Sorbitol จากนั้ นน� ำ มาทดสอบ
น้ําตาล Arabinose
และfaecium
Sorbitol Agar
จากนั้นานํนวนทั
ามาทดสอบความไวต
ยา Vancomycin
HiCrome
้งสิ้น 5 ตัวอย
าง อจากนั
้นจึVancomycin
งนําโคโลนีทเพืี่ส่องสัพิเพืยส่อูจพินสหูจาน์VRE
ความไวต่
อยา
หา VRE
สีน�้ำEnterococcus
เงิน และสีเขียวบน
HiCrome จํEnterococcus
Enterococcus spp. มาทดสอบยืนยันชนิดของเชื้อดวยการทดสอบการเจริญใน 6.5% NaCl การหมักยอย
faecium Agar จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 5 ตั ว อย่ า ง
น้ําตาลรูArabinose
และ Sorbitol
จากนั้นนํามาทดสอบความไวต
อยา Vancomycin
่อพิสูจนหาAgar
VRE
ปที่ 3 ลักษณะโคโลนี
ของ Enterococcus
spp. บน HiCrome
Enterococcusเพืfaecium

รูปที่ 3ลักษณะโคโลนีของ Enterococcus spp. บน HiCrome Enterococcus faecium Agar
รูปที่ 3ลักษณะโคโลนีของ Enterococcus spp. บน HiCrome Enterococcus faecium Agar
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีเพื่อยืนยัน Enterococcus spp.
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sample Bile
esculin
hydrolysis
to 6.5% NaCl
ตารางที่ 3ผลการทดสอบคุ
ณสมบั
ติทางชี
วเคมีเพื่อยืนTolerance
ยัน Enterococcus
spp. Arabinose Sorbital

E20 hydrolysis + Tolerance to 6.5% NaCl+ Arabinose Sorbital
+
sample Bile esculin
E44 +
+
+
E20
+
+
-+
E53 +
+
+
E44
+
+
-+
E88 +
+
+
E53
+
+
-+
E88
+
+
-+
E95 +
+
+
E95
+
+
+ = positive, - = negative,
ND = not done+
+ = positive,พบว่
- = negative,
= not done faecium ทั้ ง 5 ตั ว อย่ า ง จากนั้ น น� ำ มาทดสอบความไวต่ อ ยา
า เชื้ อ เป็ นNDEnterococcus

Vancomycin เพื่อพิสูจน์หา VRE
พบวาเชื้อเปน Enterococcus faeciumทั้ง 5 ตัวอยาง จากนั้นนํามาทดสอบความไวตอยา
Vancomycin
เพื่อพิสูจนหา VREอยา vancomycin ของ Enterococcus spp.
รูปที่ 4 การทดสอบความไวต่

รูปที่ 4การทดสอบความไวตอยา vancomycin ของ Enterococcus spp.

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความไวต่อยา vancomycin เพื่อตรวจหา VRE
ตารางที่ 4ผลการทดสอบความไวตอยา vancomycinเพื่อตรวจหา VRE

vancomycin 30 µg (mm)
sample
vancomycin 30 µgsample
(mm)
E20
S (17)
E20
S (17)
E44
S (17)
E44
S (17)
E53
S (18)
E53
S (18)
E88
S (19)
E88
S (19)
E95
S (19)
E95
S (19)
Vancomycin: resistant (R) < 14mm, intermediate (I) 15-16mm, susceptible (S) > 17mm22

Vancomycin: resistant (R) < 14 mm, intermediate (I) 15-16 mm, susceptible (S) > 17 mm22
สรุปและอภิปรายผล
การวินิจฉัย S. aureus และ Enterococcus spp. จากมือผูประกอบการหาบเรแผงลอยอาหาร
ชายหาดบางแสน จํานวน 126 ตัวอยาง โดยทําการคัดเลือกโคโลนีที่สงสัยไปทําการทดสอบคุณสมบัติทาง
ชีวเคมี พบเชื้อกลุม Staphylococcus spp. 13 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ10.32 (13/126) สามารถแยก S.
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สรุปและอภิปรายผล
การวินิจฉัย S. aureus และ Enterococcus
spp. จากมือผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยอาหาร
ชายหาดบางแสน จ�ำนวน 126 ตัวอย่าง โดยท�ำการ
คัดเลือกโคโลนีที่สงสัยไปท�ำการทดสอบคุณสมบัติทาง
ชีวเคมี พบเชือ้ กลุม่ Staphylococcus spp. 13 ตัวอย่าง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.32 (13/126) สามารถแยก
S. aureus ได้ทั้งหมด 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
0.79 (1/126) นอกจากนี้ยังพบ Staphylococcus
สปีชีส์อื่นๆ ได้แก่ S. saprophyticus 1 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 0.79 (1/126) และ Staphylococcus
spp. ที่ไม่ใช่ S. epidermidis, S. lugdunensis, S.
saphophyticus, S. intermedius และ S. aureus
จ�ำนวน 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.5 (11/126) ซึ่ง
coagulase negative Staphylococci (CNS) เหล่านี้
อาจเป็นเชือ้ สปีชสี อ์ นื่ ๆ ทีส่ ามารถใช้นำ�้ ตาล mannitol
ได้ เช่น S. saprophyticus subsp. bovis, S. capitis23
การปนเปื้อน S. aureus จากตัวอย่างอาจมีสาเหตุ
จากการมีบาดแผลบริเวณฝ่ามือ การสัมผัสสิ่งสกปรก
การใช้มือปิดปากขณะไอหรือจาม การล้างมือไม่ถูกวิธี
น�้ำที่ใช้ล้างมือไม่สะอาด เป็นต้น S. aureus ที่แยกได้
เมื่อท�ำการทดสอบความไวต่อยา methicillin ด้วย
วิธี disk diffusion พบว่าเป็นร้อยละ MSSA 0.79
(1/126) ไม่พบ MRSA ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่
เอธิโอเปีย ตัวอย่างจากมือและอุจจาระของผู้สัมผัส
อาหาร 127 คน ทีท่ ำ� งานในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่พบ CNS ร้อยละ 41.7 แบคทีเรียและปรสิต
ก่อโรคชนิดอื่นๆ และ S. aureus ร้อยละ 16.5 ไม่พบ
MRSA24 และตัวอย่างจากมือและโพรงจมูกของผูส้ มั ผัส
อาหารในบราซิล 33 คน พบ S. aureus 1 ตัวอย่าง
นอกนั้นเป็น Staphylococcus สปีชีส์อื่นๆ25
การพบเชื้อกลุ่ม Enterococci 5 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 3.97 (5/126) จากลักษณะของโคโลนีบน
Hi Crome Enterococcus faecium Agar ซึ่งอาหาร
ชนิดนี้มีคุณสมบัติในการแยก E. faecium ให้โคโลนี

สีเขียวแตกต่างจากเชื้อ Enterococcus สปีชีส์อื่นๆ26
เมื่อน�ำมาทดสอบทางชีวเคมีเพื่อระบุสปีชีส์ พบว่า
เป็น E. faecium ทั้งหมด ทดสอบความไวต่อยา
Vancomycin ด้วยวิธี disk diffusion พบว่าให้ผล
ไว แสดงว่าเป็น VSE 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.97
(5/126) การพบ Enterococcus spp. ปนเปือ้ นอยูบ่ น
มือผูส้ มั ผัสอาหารอาจเกิดได้จากการไม่ลา้ งมือหลังการ
เข้าห้องน�ำ้ หรือน�ำ้ ทีใ่ ช้มกี ารปนเปือ้ นของเชือ้ แบคทีเรีย
เป็นต้น ซึ่งการศึกษาก่อนหน้ามีการตรวจพบ VRE ใน
อาหารแช่แข็งร้อยละ 9.7 จาก 113 ตัวอย่าง27 และยัง
พบเชื้อ VRE ในมูลนกร้อยละ 24.5 จาก 156 ตัวอย่าง
ในสิ่งแวดล้อมร้อยละ 55 จาก 89 ตัวอย่าง28 แสดงให้
เห็นว่ายังมีการปนเปือ้ นของ VRE ในสิง่ แวดล้อมอยูม่ าก
ซึ่งถ้าหากเชื้อปนเปื้อนลงสู่อาหารก็จะท�ำให้เกิดพิษ
ต่อผู้บริโภคได้ ผู้สัมผัสอาหารจึงควรรักษาสุขอนามัย
ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสการปนเปื้อน
เชื้อแบคทีเรียลงสู่อาหาร สาเหตุของการปนเปื้อนของ
Enterococci เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น วัตถุดิบ
ที่ใช้ในการปรุงอาหาร โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ซึ่งมีการ
ปนเปื้อนของ Enterococcus spp. สูง29 การปนเปื้อน
จากสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
รวมทัง้ การปนเปือ้ นจากผูส้ มั ผัสอาหาร ผูจ้ ำ� หน่ายอาหาร
จึงควรให้ความส�ำคัญในทุกขั้นตอนการเตรียมอาหาร
การขนส่ง รวมถึงการเก็บรักษาอาหารก่อนการจ�ำหน่าย
โดยเฉพาะอาหารแช่แข็ง เพือ่ ไม่ให้เกิดความเป็นพิษต่อ
ผูบ้ ริโภค และควรท�ำการติดตามและเฝ้าระวัง VRE เป็น
ระยะ เนือ่ งจากในปัจจุบนั VRE มีแนวโน้มแพร่กระจาย
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ E. faecium30
การศึกษาครั้งนี้ไม่พบ MRSA และ VRE แต่
การปนเปื้อน S. aureus และ Enterococcus spp.
โดยเฉพาะการพบในอาหารถือเป็นปัญหาที่ส�ำคัญ ซึ่ง
การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
ในผู้สัมผัสอาหารจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น นอกจากการตรวจ
ติดตามการระบาดของเชื้อดื้อยาเหล่านี้แล้วยังควร
มีนโยบายการควบคุมความสะอาดที่เคร่งครัดทั้งใน
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ผู้สัมผัสอาหาร วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
และสถานที่ วิธีการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
ดื้อยาจากผู้สัมผัสอาหารที่ง่ายและดีที่สุด คือ การล้าง
มืออย่างถูกวิธี31 และความสะอาดของน�้ำที่ใช้ก็เป็น
สิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยลดโอกาสเสีย่ งของการเกิดโรคติดเชือ้
ในระบบทางเดินอาหารได้
สรุ ป ผลการส� ำ รวจหาเชื้ อ ดื้ อ ยาในกลุ ่ ม
ผูป้ ระกอบการหาบเร่แผงลอยอาหาร ชายหาดบางแสน
จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 126 ตัวอย่าง ตรวจพบ S. aureus
1 ตัวอย่าง และ Enterococcus spp. 5 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 0.79 (1/126) และร้อยละ 3.97 (5/126)
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ผู้สัมผัสอาหาร
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทุน
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