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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจหาความชุกของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมที่สรางเอนไซมบีตา-
แลคทาเมสที่มีฤทธิ์ขยาย (ESBL) จากแหลงน้ําสิ่งแวดลอม โดยการเก็บตัวอยางน้ําสิ่งแวดลอมใน 3 แหลง คือ 
คลองรับน้ําเสียจากชุมชน แมน้ําเจาพระยา และน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียในโรงพยาบาล จํานวนแหลงละ 7 
ตัวอยาง ตรวจหาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมที่สามารถสรางเอนไซม ESBL โดยวิธี Double disc synergy test 
(DDST) จากการสุมเลือกแบคทีเรียที่แยกไดในแตละแหลง แหลงละ 70 ไอโซเลท รวมทั้งหมด 210 ไอโซเลท 
พบวาเปน Escherichia coli, Klebsiella  pneumoniae, Klebsiella oxytoca และ Enterobacter cloacae จํานวน 
168 (รอยละ 80.0), 18 (รอยละ 8.6), 5 (รอยละ 2.4) และ 19 (รอยละ 9.0) ไอโซเลท โดยตรวจพบการสราง
เอนไซม ESBL จํานวน 32 (รอยละ 15.2), 1 (รอยละ 0.5), 0 และ 0 ไอโซเลท ตามลําดับ ซึ่งจัดเปน Class A 
ESBL และ Class C ESBL จํานวน 26 (รอยละ 12.4) และ 7 (รอยละ 3.3) ไอโซเลทตามลําดับ ทั้งนี้ตรวจพบ E. 
cloacae ที่แยกไดจากน้ําในคลองรับน้ําเสียจากชุมชนมีความสามารถในการสรางเอนไซม AmpC beta-
lactamase รวมกับเอนไซม ESBL จํานวน 5 (รอยละ 2.4) ไอโซเลท  การตรวจพบความชุกของแบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรม ซึ่งเปนกลุมของแบคทีเรียที่ใชเปนตัวบงช้ีทางสุขาภิบาล และปนเปอนไดทั่วไปในสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะในแหลงน้ํา ที่มีความสามารถในการสรางเอนไซม ESBL แสดงวามีโอกาสพบเชื้อกอโรคชนิดอื่น ๆ 
ที่สามารถสรางเอนไซมนี้ไดมากขึ้น จึงสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ ควบคุมการ
แพรกระจาย และเฝาระวังแบคทีเรียกลุมดังกลาว ตลอดจนเปนเครื่องช้ีวัดการใชยาตานจุลชีพที่ไมเหมาะสมจน
เกิดการปนเปอนออกสูสิ่งแวดลอม  
 

คําสําคัญ: เอนไซมบีตา-แลคทาเมสที่มีฤทธิ์ขยาย/ แหลงน้ําสิ่งแวดลอม/ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม 
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Abstract 
 This study aimed to determine the prevalence of Extended spectrum beta-lactamase (ESBL) 
producing coliform bacteria isolated from environmental water. Three major sources of environmental 
water were collected for culture and detection of ESBL producing coliform bacteria by Double disc 
synergy test (DDST), which consisted of 21 water samples: 7 samples of Community waste water from 
canal, 7 samples from the Chaopraya river (the major river in Bangkok, Thailand) and 7 samples from 
drain water in treatment plant of the hospital. Randomly selected 70 bacterial isolates in each source (total 
210 isolates) showed Escherichia coli, Klebsiella  pneumoniae, Klebsiella oxytoca and Enterobacter 
cloacae with the number of isolates of 168 (80.0%), 18 (8.6%), 5 (2.4%), and 19 (9.0%), respectively. The 
detection of ESBL producing bacteria was found in 32 (15.2%), 1(0.5%), 0 and 0 isolates, respectively, 
which was classified as Class A ESBL and Class C ESBL; 26 (12.4%) and 7 (3.3%) isolates, respectively. 
Furthermore, 5 (2.4%) isolates of E. cloacae (from the community waste water) produced both AmpC 
beta-lactamase and ESBL was found. The prevalence of coliform bacteria is used as indicators of the 
sanitary and general environmental contamination such as in water sources. Therefore, detection of ESBL 
producing coliform bacteria has a possibility to find other pathogens that can produce this enzyme. The 
results of this study can be used as the basis for managing and monitoring the spread of these bacteria. It is 
also indicators for inappropriate use of antimicrobial agents and occurrence of contaminants into the 
environment. 
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บทนํา 

การปนเปอนสิ่งปฏิกูลที่เพิ่มขึ้นในแหลง
น้ํานับวาเปนปญหาหลักที่สําคัญของประเทศที่
กําลังพัฒนา (American Society for Microbiology 
(ASM) Colloquium Report, 1999) ซ่ึงกอใหเกิด
การระบาดของโรคที่มีน้ําเปนสื่อ โดยเฉพาะโรค
ในระบบทางเดินอาหารและโรคฉวยโอกาสอื่น ๆ 
ในผูที่มีภูมิตานทานลดต่ําลง (WHO, 1996; 
WHO, 2000) ในปจจุบันไดมีการใชยาปฏิชีวนะ
กันอยางกวางขวาง ทั้งทางการแพทย สัตวแพทย 
การเกษตรกรรม ตลอดจนการปศุสัตว จนเกิดการ

ปนเปอนของยาดังกลาวลงสูส่ิงแวดลอม จนเปน
สาเหตุใหจุลชีพมีการปรับตัวจนกอใหเกิดการดื้อ
ยาปฏิชีวนะข้ึน ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอการ
รักษาในทางการแพทยและสาธารณสุข ตลอดจน
การสูญเสียทางเศรษฐกิจ (ASM Colloquium 
Report, 1999; Balagué and Garcia, 2001) 
นอกจากนี้มีรายงานขาวการพบเชื้อแบคทีเรียใน
ประเทศอินเดียที่ดื้อยาปฏิชีวนะในระดับที่ไม
สามารถใชยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
รักษาได ทั้งยังพบวาสามารถแยกเชื้อแบคทีเรียนี้
ไดนอกโรงพยาบาล เชน พบในน้ําดื่ม ตลอดจน
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ในระบบบํ าบัดน้ํ า เสี ย  เนื่ อ งจากการใช ย า
ปฏิชีวนะที่ไมถูกตองและขาดการควบคุมการใช
ยาปฏิชีวนะ (ประชาชาติธุรกิจ, 2555) 
เ ช น เ ดี ย ว กั บหล า ย  ๆ  ประ เ ทศที่ ป ร ะสบ
วิกฤตการณเชื้อดื้อตอยาปฏิชีวนะที่กําลังทวีความ
รุนแรงและขยายผลไปทั่วโลก ปญหาเรื่องเชื้อดื้อ
ตอยาปฏิชีวนะนี้ถือเปนปญหาเรงดวนที่สําคัญ 
จนองคการอนามัยโลกไดกําหนดเปนคําขวัญใน
วันสุขภาพโลก ประจําป 2554 วา “Antimicrobial 
Resistance : No Action Today, No Cure 
Tomorrow” เนื่องจากกําลังจะเขาสูยุคที่ไมมียา
ปฏิชีวนะหรือยาที่มีประสิทธิภาพพอในการรักษา
โรค (สวธส., 2555)   

การดื้อของเชื้อแบคทีเรียตอยาในกลุม
บีตาแลคแทม ซ่ึงยาปฏิชีวนะในกลุมนี้จัดวาเปน
ยาที่แพทยเลือกใชเปนอันดับแรกในการรักษา
ผูป ว ย  เนื่ อ งจากยาในกลุ มนี้ มี ฤทธิ์ ฆ า เชื้ อ
แบคทีเรีย และยังมีความปลอดภัยตอผูใชยาสูง ใน
บรรดากลไกตาง ๆ ที่ทําใหเชื้อแบคทีเรียดื้อยาใน
กลุมบีตาแลคแทมไดนั้น พบวาการสรางเอนไซม
บีตา-แลคทาเมส เพื่อทําลายฤทธิ์ของยาเปนกลไก
หลักที่สําคัญอันหนึ่งที่ทําใหแบคทีเรียกลุมแกรม
บวกและแกรมลบดื้อยากลุมนี้ได ในชวง 20 ปที่
ผานมานี้มีการคนพบวาแบคทีเรียสามารถสราง
เอนไซมชนิดใหมๆ เพื่อทําลายยากลุมบีตา-แลค-
แทมเพิ่มมากขึ้น เชน การสรางเอนไซมบีตา-แลค-
ทาเมสที่มีฤทธิ์ขยาย (Extended spectrum beta-
lactamase, ESBL) เอนไซมนี้พบไดในแบคทีเรีย
ชนิดแกรมลบรูปแทง โดยพบมากในแบคทีเรียที่
อยูในวงศ Enterobacteriaceae และPseudomona-
daceae โดยมีฤทธิ์ในการสลายยากลุมบีตา-แลค-
แทมไดมากชนิดขึ้น ESBL จัดเปนเอนไซมบีตา-

แลคทาเมส Molecular (Ambler) class A หรือ D 
โดยจัดอยูใน Functional group 2be หรือ 2d แบง
ออกเปน 4 Class ไดแก Class A ไดแก TEM , 
SHV, CTX–M, KPC, Class B ไดแก MBL, Class 
C ไดแก AmpC, CMY สวน Class D ไดแก OXA 
(Ambler, 1980) และพบมีการแพรกระจายเอน
โซมนี้ไปทั่วโลก  
 ในประ เทศไทยมี ร า ย ง านก า รพบ
แบคทีเรียที่สรางเอนไซม ESBL ซ่ึงแยกไดจาก
ผูปวยที่ติดเชื้อในวงศ Enterobacteriaceae และ 
Pseudomonadaceae จํานวนรอยละ 28 และ 26 
ของเชื้อที่แยกไดทั้งหมด ตามลําดับ (Lulitanond 
and Kaewkes, 2001) ตลอดจนสามารถตรวจพบ
เอนไซม ESBL ชนิดใหมไดเปนครั้งแรก คือ 
SHV-12 และ SHV-2a (Chanawong et al., 2004)  
  การคนหาแหลงของเชื้อและความชุก
ของเชื้อกลุมนี้ในสิ่งแวดลอมมีความสําคัญยิ่งที่
ไมควรจะละเลย  จากการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบวาแมน้ําเปนแหลงที่สําคัญหลัก
ในการตรวจพบแบคทีเรียที่ดื้อตอยาตานจุลชีพ 
(Ash et al., 2002) เนื่องจากแหลงน้ํานับวาเปน
แหลงรองรับของเสียตามธรรมชาติ และพบวามี
การปนเปอนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมาก
ขึ้น สําหรับแบคทีเรียที่นิยมใชเปนดัชนีทาง
สุขาภิบาลเพื่อประเมินการปนเปอนสิ่งปฏิกูลใน
น้ํ าคื อ  แบคที เ รี ยก ลุ มโคลิฟอรม  (Coliform 
bacteria) และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal coliform) รวมถึง Escherichia coli 
เนื่องจากแบคทีเรียในกลุมดังกลาวนี้มักพบใน
ท า ง เ ดิ น อ า ห า ร ข อ ง ค น แ ล ะ สั ต ว  จึ ง มี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับการตรวจพบเชื้อกอ
โรคในระบบทางเดินอาหารดวย (APHA, 1995) 
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ก า ร ที่ แ บ ค ที เ รี ย ก ลุ ม ดั ง ก ล า ว นี้ อ ยู ใ น
สภาพแวดลอมที่ปนเปอนยาปฏิ ชีวนะอยาง
สม่ําเสมอ ทําใหเกิดการกระตุนจนทําให
แบคที เ รี ยก ลุมดั งกล าว เกิ ดการกลายพันธุ 
ตลอดจนการใชยาปฏิชีวนะอยางฟุมเฟอยนี้ เปน
ตัวคัดเลือกสายพันธุของเชื้อที่ไวตอยาใหเจริญได
นอยลง แตหลงเหลือเชื้อที่ดื้อยาเจริญเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ยังพบวาแบคทีเรียสามารถถายทอด
ความสามารถในการดื้อยาในสายพันธุเดียวกัน 
และระหวางสายพันธุ หรือในระดับจีนัสไดโดย
การ conjugation (Anthony et al, 2006; Hasan et 
al, 2009)  
 ดังนั้นการศึกษาในครั้ งนี้จึ ง เนนการ
คนหาความชุกและชนิดของแบคทีเรียที่สามารถ
สรางเอนไซม ESBL ในสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะใน
แหลงน้ํา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหาร
จัดการ ควบคุมการแพรกระจาย สําหรับการเฝา
ระวังแบคทีเรียกลุมดังกลาว อันนับวามีประโยชน
ในการที่จะใชเปนเครื่องชี้วัดการใชยาตานจุลชีพ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถบงชี้ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพถึงการใชยาที่ไมเหมาะสมหรือใช
มากเกินความจําเปน ตลอดจนเกิดการปนเปอน
ออกสูส่ิงแวดลอม และเพื่อเปนขอมูลของการดื้อ
ยาที่ชวยใหแพทยใชเปนทางเลือกในการเลือกใช
ยาตานจุลชีพในการรักษาผูปวยโรคติดเชื้อจาก
โรงพยาบาลหรือชุมชน หรือเปนแนวทางในการ
เลือกใชยาในการปองกันการติดเชื้อหลังการผาตัด 
นอกจากนี้การตรวจพบการสรางเอนไซม ESBL 
ในแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมซึ่งเปนกลุมของ
แบคทีเรียที่ใชเปนตัวบงชี้ทางสุขาภิบาล อาจ
แสดงวานาจะมีโอกาสพบเชื้อกอโรคชนิดอื่น ๆ ที่
สามารถสรางเอนไซมนี้ไดมากขึ้น  เนื่องจาก

พบวายีนที่ควบคุมการสรางเอนไซมดังกลาวนั้น 
สามารถแลกเปลี่ยนกันระหวางเชื้อในวงศของ
แบคทีเรียแกรมลบรูปแทงไดดวย (Chanawong et 
al., 2004) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร และกลุมตัวอยาง 

เก็บตัวอยางน้ํ าจากสิ่งแวดลอมใน  3 
แหลง  คือ  คลองรับน้ํ า เสียจากชุมชน  แมน้ํ า
เจาพระยา และน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียใน
โรงพยาบาล จํานวนแหลงละ 7 ตัวอยาง รวม
ทั้งหมด 21 ตัวอยาง และตรวจแยกแบคทีเรียกลุม
โคลิฟอรมจากตัวอยางน้ําจากสิ่งแวดลอมทั้ง 3 
แหลง แหลงละ 70 ไอโซเลท รวมทั้งหมด 210   
ไอโซเลท 
วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา      

ทําการสุมเก็บตัวอยางน้ําในสิ่งแวดลอม
โดยใชอุปกรณจวงตักที่ระดับความลึกจากผิวน้ํา 
20-30 เซนติเมตร ใสลงในขวดที่ผานการฆาเชื้อ
จํานวน 200 มิลลิลิตร จากนั้นเก็บรักษาสภาพ
ตัวอยางน้ําในกลองควบคุมอุณหภูมิ ประมาณ 4 
องศา เซลเซียส  ระหว าง เดินทางมายั งหอง 
ปฏิบัติการ   
การแยก และจําแนกเชื้อ 

แยกเชื้อแบคทีเรียในกลุมโคลิฟอรมโดย
ใชวิธี Enrichment culture โดยการตวงตัวอยางน้ํา
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ลงใน 2x Lactose broth 
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร นําไปบมเพาะเชื้อที่ 37 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นนําไป
เพาะเลี้ยงบนอาหาร MacConkey agar โดยบม
เพาะเชื้อที่ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
แลวเลือกโคโลนีในแตละตัวอยาง เพื่อนํามาแยก



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 12 (2): 2555                        98  

ชนิดโดยใชปฏิกิริยาทางชีวเคมี (Merck, 2000) 
จากนั้นนําเชื้อแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมที่แยกได 
ไปตรวจวิเคราะหหาการสรางเอนไซม ESBL  
การตรวจวิเคราะหหาการสรางเอนไซม ESBL 

ตรวจวิเคราะหหาความสามารถในการ
สรางเอนไซม ESBL ในเชื้อแบคทีเรียกลุมโคลิ
ฟอรมที่แยกได ดวยวิธี Double disc synergy test 
(DDST) ซ่ึงดัดแปลงจากวิธี disc diffusion 
(Toronto medical laboratories, 2005) โดยอาศัย
หลักการวาเอนไซม ESBL จะถูกยับยั้งดวยสาร
ตานบีตาแลคทาเมส  จึงใชกรด  clavulanic ใน 
amoxicillin/clavulanate (AMC) 20/10 ไมโครกรัม 
วางตรงจุดศูนยกลางอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller 
Hinton agar ที่ไดเกลี่ยเชื้อที่ตองการทดสอบ แลว
วาง cefpodoxime (CPD) 10 ไมโครกรัม 
ceftazidime (CAZ) 30 ไมโครกรัม ceftriaxone 
(CRO) 30 ไมโครกรัม และ aztreonam (ATM) 30 
ไมโครกรัม ใหหางจากจุดศูนยกลางของ AMC 
ประมาณ 15-20 มิลลิเมตร (Jarlier et al, 1998) 
และวาง cefoxitin (FOX) 30 ไมโครกรัม เพื่อแปล
ผลตามวิธีของ Toronto medical laboratories 
(2005)  
  การแปลผลการสรางเอนไซม  ESBL 
หากพบเกิดการยับยั้งการสรางวงใส (antagonism) 
ระหวาง FOX กับ CRO และ/หรือ CAZ เนื่องจาก
แบคทีเรียสรางเอนไซม AmpC beta-lactamase 
รวมกับเอนไซม ESBL จะทําการทดสอบยืนยัน
การสรางเอนไซม AmpC beta-lactamase โดยวิธี 
disc antagonism test หรือ DAT (Arora and Bal, 
2005) และทดสอบความสามารถของแบคทีเรียที่
สามารถสรางเอนไซม AmpC beta-lactamase 
รวมกับเอนไซม ESBL ดวยวิธี DDST โดยวาง

AMC รวมกับ Cefepime (FEP) 30 ไมโครกรัม 
(Tzelepi et al., 2000) 

สําหรับการควบคุมคุณภาพการตรวจ
วิ เ ค ร า ะหห าก า รสร า ง เ อนไซม  ESBL ใน
หองปฏิบัติการ (Quality control) จะใชเชื้อ        
Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 เปน 
positive control และ Escherichia coli ATCC 
25922 เปน negative control (NCCLS, 2000)  

  

ผลการวิจัย 
จากการเก็บตัวอยางน้ําสิ่งแวดลอมใน 3 

แหลงคือ คลองรับน้ําเสียจากชุมชน แมน้ํา
เจาพระยา และน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียใน
โรงพยาบาล จํานวนแหลงละ 7 ตัวอยาง ตรวจพบ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมที่สามารถสรางเอนไซม 
ESBL (ภาพที่ 1) จํานวน 7, 6 และ 7 ตัวอยาง 
ตามลําดับ (ตารางที่ 1) โดยทําการเพาะเลี้ยงเชื้อ
และสุมเลือกแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมในแตละ
แหลง แหลงละ 70 ไอโซเลท รวมทั้งหมด 210  
ไอโซเลท ตรวจพบแบคทีเรียที่สามารถสราง
เอนไซม ESBL จํานวน 11, 8 และ 19 ไอโซเลท 
หรือคิดเปนรอยละ 15.7, 11.4 และ 27.1 ของ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมที่แยกไดในแตละแหลง 
(ภาพที่ 2) 

ผลการแยกแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมจาก
แหลงน้ําทั้ง 3 แหลงพบวาเปน Escherichia coli, 
Klebsiella  pneumoniae, Klebsiella oxytoca และ 
Enterobacter cloacae จํานวน 168 (รอยละ 80.0), 
18 (รอยละ 8.6), 5 (รอยละ 2.4) และ 19 (รอยละ 
9.0) ไอโซเลท โดยตรวจพบเชื้อที่สามารถสราง
เอนไซม ESBL จํานวน 32 (รอยละ 15.2), 1 (รอย-
ละ 0.5), 0 และ 0 ไอโซเลท ตามลําดับ และตรวจ
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พบการสรางเอนไซม Class A ESBL และ Class 
C ESBL จํานวน 26 (รอยละ 12.4) และ 7 (รอยละ 
3.3) ไอโซเลท ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ทั้งนี้ตรวจ
พบ E. cloacae ที่แยกไดจากน้ําในคลองรับน้ําเสีย
จากชุมชน ที่มีความสามารถในการสรางเอนไซม 
AmpC beta-lactamase รวมกับการสรางเอนไซม 
ESBL จํานวน 5 ไอโซเลท หรือรอยละ 2.4 ของ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด ซ่ึงเอนไซม 
AmpC beta-lactamase นี้สามารถบดบังการตรวจ
พบเอนไซม ESBL โดยวิธี DDST แตสามารถ
ยืนยันผลการสรางเอนไซม ESBL ไดโดยวิธีอ่ืน ๆ 
(ภาพที่ 3) 
 ในตัวอยางน้ําจากคลองรับน้ําเสียจาก
ชุมชน  พบวาจากการสุมแยกแบคที เ รียกลุม       
โคลิฟอรม จํานวน 70 ไอโซเลท พบเปน E. coli, 
E. cloacae, K. pneumoniae และ K. oxytoca 
จํานวน 49, 14, 5 และ 2 ไอโซเลท โดยพบวา

สามารถสรางเอนไซม ESBL จํานวน 6 (รอยละ 
8.6), 5 (รอยละ7.1), 0 และ 0 ไอโซเลท ตามลําดับ  
 ในตัวอยางน้ําจากแมน้ําเจาพระยา พบวา
จากการสุมแยกแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม จํานวน 
70 ไอโซเลท พบเปน E. coli, K. pneumoniae,    
K. oxytoca และ E. cloacae จํานวน 55, 7, 3 และ 
5 ไอโซเลท ตามลําดับ โดยพบ E. coli เทานั้นที่
สามารถสรางเอนไซม ESBL จํานวน 8 (รอยละ 
11.4) ไอโซเลท 
 สวนในตัวอยางน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ํา
เสี ยในโรงพยาบาล  พบว าจากการสุ มแยก
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม จํานวน 70 ไอโซเลท 
พบเปน E. coli และ K. pneumoniae จํานวน 64 
และ 6 ไอโซเลท โดยพบวาสามารถสรางเอนไซม 
ESBL จํานวน 18 (รอยละ25.7) และ 1 (รอยละ
1.4) ไอโซเลท ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 1 ตัวอยางน้ําที่เก็บจากแหลงน้ําในสิ่งแวดลอม และการตรวจพบแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมที่สามารถ
สรางเอนไซม ESBL  

แหลงน้ํา จํานวนตัวอยาง (รอยละ) ESBL positive (รอยละ) 
คลองรับน้ําเสียจากชุมชน 7 (33.3) 7 (33.3) 
แมน้ําเจาพระยา 7 (33.3) 6 (28.6) 
น้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียใน
โรงพยาบาล 

7 (33.3) 7 (33.3) 

รวม 21 (100) 20 (95.2) 
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ตารางที่ 2 จํานวนและรูปแบบของเอนไซม ESBLที่แยกไดจากแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมแตละชนิด 

แบคทีเรีย          
กลุมโคลิฟอรม 

จํานวน 
 (รอยละ) 

ESBL positive  
(รอยละ) 

รูปแบบของเอนไซม ESBL 
Class A 
(รอยละ) 

Class C  
(รอยละ) 

พบรวมกับ AmpC beta-lactamase  
(รอยละ) 

E. coli 168 (80.0) 32 (15.2) 26 (12.4) 6 (2.8) 0 
K. pneumoniae  18 (8.6) 1 (0.5) 0 1 (0.5) 0 
K. oxytoca 5 (2.4) 0 0 0 0 
E. cloacae 19 (9.0) 5 (2.4)* 0 0 5 (2.4)* 

รวม 210 (100) 38 (18.1)  26 (12.4) 7 (3.3) 5 (2.4) 

*, ไมสามารถระบุ class ESBL ได ตองทดสอบในระดับอณูชีวโมเลกุลเพิ่มเติม 
 

ตารางที่ 3 จํานวน และรูปแบบของเอนไซม ESBLที่แยกไดจากแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมในแตละแหลง 

 

แหลงน้ํา 

ชนิด และจํานวนของแบคทีเรีย  
กลุมโคลิฟอรมท่ีสุมแยกได  

(ไอโซเลท) 

รูปแบบของเอนไซม ESBL ท่ีตรวจพบ        
(ไอโซเลท) 

รวม   
(รอยละ) 

 Class A Class C พบรวมกับ AmpC 
beta-lactamase  

คลองรับน้ําเสียจากชุมชน E. coli  49 6 0 0 6 (8.6) 

E. cloacae  14 0 0 5 5 (7.1) 

K.  pneumoniae  5 0 0 0 0 

K. oxytoca  2 0 0 0 0 

 รวม (รอยละ) 70 (100) 6 (8.6) 0 5 (7.1) 11 (15.7) 

แมน้ําเจาพระยา E. coli  55 4 4 0 8 (11.4) 

K.  pneumoniae  7 0 0 0 0 

K. oxytoca  3 0 0 0 0 

E. cloacae  5 0 0 0 0 

 รวม (รอยละ) 70 (100) 4 (5.7) 4 (5.7) 0 8 (11.4) 

น้ํ า ที่ ผ าน ร ะบบบํ าบั ด   
น้ําเสียในโรงพยาบาล 

E. coli  64 16 2 0 18 (25.7) 

K.  pneumoniae  6 0 1 0 1 (1.4) 

 รวม (รอยละ) 70 (100) 16 (22.8) 3 (4.3) 0 19 (27.1) 



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 12 (2): 2555                        101  

 

ภาพที่ 1 การแปลผลการสรางเอนไซม ESBL โดยวิธี DDST พบเกิดการเสริมฤทธิ์ (synergy) ระหวางยาตัว
ใดตัวหนึ่งกับ AMC และไวตอ FOX จัดเปน Class A ESBL (A) ไมพบเกิดการเสริมฤทธิ์ ระหวางยาตัวใดตัว
หนึ่งกับ AMC และดื้อตอยาทุกตัวรวมทั้ง FOX จัดเปน Class C ESBL (B) 
 

 

 ภาพที่ 2 เปรียบเทียบการตรวจพบแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมที่สามารถสรางเอนไซม ESBL ในแตละ
 แหลงคลองรับน้ําเสียจากชุมชน (A) แมน้ําเจาพระยา (B) และน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียใน
 โรงพยาบาล (C) 
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             A   B          C 

 ภาพที่ 3 การตรวจพบการสรางเอนไซม AmpC beta-lactamase รวมกับเอนไซม ESBL ของ E. cloacae
 การสรางเอนไซม AmpC beta-lactamase ทําใหเกิดการยับยั้งการสรางวงใส ระหวาง FOX กับ CRO 
 และ/หรือ CAZ (A), ยืนยันผลการสรางเอนไซม AmpC beta-lactamase โดยวิธี DAT (B) และ ทดสอบ
 การสรางเอนไซม AmpC beta-lactamase รวมกับเอนไซม ESBL ดวยวิธี DDST โดยวาง AMC รวมกับ 
 FEP (C) 
 

สรุปผล 
จากการเก็บตัวอยางน้ําสิ่งแวดลอมใน 3 

แหลงคือ คลองรับน้ําเสียจากชุมชน แมน้ํา                
เจาพระยา และน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียใน 
โรงพยาบาล จํานวนแหลงละ 7 ตัวอยาง นําไป
เพาะเลี้ยง และแยกแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมโดย
วิธี Enrichment culture จากนั้นสุมเลือกแบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมในแตละแหลง  แหลงละ  70       
ไอโซเลท รวมทั้งหมด 210 ไอโซเลท นํามาตรวจ
วิเคราะหหาการสรางเอนไซม ESBL โดยวิธี 
DDST พบวาสามารถตรวจพบแบคทีเรียที่สราง
เอนไซม ESBL ในทุกแหลง  
 โดยแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมที่แยกไดทั้ง 
210 ไอโซเลท ประกอบดวย E. coli, K. pneu-                     
moniae, K. oxytoca และ E. cloacae จํานวน 168 
(รอยละ 80.0), 18 (รอยละ 8.6), 5 (รอยละ 2.4) 
และ 19 (รอยละ 9.0) ไอโซเลท และตรวจพบเชื้อ

ที่สามารถสรางเอนไซม ESBL จํานวน 32 (รอย
ละ 15.2), 1 (รอยละ 0.5), 0 และ 0 ไอโซเลท 
ตามลําดับ โดยตรวจพบการสรางเอนไซม Class 
A ESBL และ Class C ESBL จํานวน 26 (รอยละ 
12.4) และ 7 (รอยละ 3.3) ไอโซเลท ตามลําดับ 
ทั้งนี้ตรวจพบ E. cloacae ที่แยกไดจากน้ําใน
คลองรับน้ําเสียจากชุมชน ที่มีความสามารถใน
การสรางเอนไซม AmpC beta-lactamase รวมกับ
การสรางเอนไซม ESBL จํานวน 5 ไอโซเลท 
หรือรอยละ 2.4 ของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมด  

นอกจากนี้พบวาในน้ําที่ผานระบบบําบัด
น้ําเสียในโรงพยาบาลมีโอกาสพบแบคทีเรียกลุม
โคลิฟอรม ที่มีความสามารถในการสรางเอนไซม 
ESBL มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําจากคลอง
รับน้ําเสียจากชุมชน และน้ําจากแมน้ําเจาพระยา 
โดยมีความชุกของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมที่มี
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ความสามารถในการสรางเอนไซม ESBL เปน
รอยละ 27.1, 15.7 และ 11.4 ตามลําดับ 

 
อภิปรายผล 

จากการตรวจหาความสามารถในการ
สรางเอนไซม ESBL โดยวิธี DDST ในเชื้อ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมที่แยกไดจากตัวอยางน้ํา
จากแหลงน้ําในสิ่งแวดลอม 3 แหลง ไดแก คลอง
รับน้ําเสียจากชุมชน แมน้ําเจาพระยา และน้ําที่
ผานระบบบําบัดน้ําเสียในโรงพยาบาล พบเชื้อ
จากทุกแหล งสามารถสร าง เอนไซม  ESBL 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Mesa et al. 
(2006) ซ่ึงตรวจพบการสรางเอนไซม ESBL โดย
แบคที เ รี ยก ลุมนี้ ที่ แ ยกไดทั้ ง ในผู ป วยและ
ส่ิงแวดลอม โดยการศึกษาครั้งนี้สามารถตรวจพบ
ในเชื้อ E. coli ไดรอยละ 15.2 จากแบคทีเรียกลุม
โคลิฟอรมทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ19.0 ของ
เชื้อ E. coli ที่แยกไดทั้งหมด และพบการสราง
เอนไซมนี้ไดในแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมที่แยก
ไดจากน้ําในคลองรับน้ําเสียจากชุมชน และน้ําที่
ผานระบบบําบัดน้ําเสียในโรงพยาบาลทุกตัวอยาง 
ในทํานองเดียวกับรายงานของ Reinthaler et al. 
(2010) ที่ตรวจพบเชื้อ E. coli ที่สามารถสราง
เอนไซม ESBL ไดรอยละ 20.8 ในตัวอยาง
ตะกอนน้ํ า เสียในออสเตรีย  นอกจากนี้ ยั งมี
การศึกษาของ Prado et al. (2008) ซ่ึงตรวจพบ
เชื้อที่สรางเอนไซม ESBL สูงถึงรอยละ 46.5 จาก
เชื้อที่แยกไดจากน้ําทิ้งและตะกอนน้ําเสียที่บําบัด
แลวจากโรงพยาบาลในประเทศบราซิล 
 จากการศึกษานี้ตรวจพบเชื้อ E. cloacae 
ที่แยกไดจากน้ําในคลองรับน้ําเสียจากชุมชนมี

ความสามารถในการสรางเอนไซม AmpC beta-
lactamase รวมกับเอนไซม ESBL จํานวน 5      
ไอโซเลท (รอยละ 2.4) เชนเดียวกับการศึกษาของ 
Fokas et al. (2006) ซ่ึงตรวจพบ E. cloacae ที่
สามารถสรางเอนไซม AmpC beta-lactamase 
รวมกับเอนไซม ESBL เพียง 1 ไอโซเลท (รอยละ 
1.3) ซึ่ งแยกไดจากผูปวย  การสราง เอนไซม 
AmpC beta-lactamase ที่ตรวจพบนี้สามารถยับยั้ง
การตรวจพบการสรางเอนไซม ESBL โดยวิธี 
DDST ได (Tzelepi et al., 2000) จึงเปนขอจํากัด
ในการใชวิธีนี้ในการตรวจหาการสรางเอนไซม 
ESBL อยางไรก็ตามสามารถสังเกตการเกิดการ
สรางเอนไซม AmpC beta-lactamase รวมกับการ
สรางเอนไซม ESBL ไดจากการเกิดการยับยั้งการ
สรางวงใสของการยับยั้งยาที่เกิดขึ้นระหวาง FOX 
กับ CRO และ/หรือ CAZ จากนั้นนําไปทําการ
ทดสอบยืนยันผลการสรางเอนไซม AmpC beta-
lactamase โดยวิธี DAT (Arora and Bal, 2005) 
และทดสอบความสามารถของแบคที เ รียที่
สามารถสรางเอนไซม AmpC beta-lactamase 
รวมกับเอนไซม ESBL ดวยวิธี DDST โดยวาง 
AMC รวมกับ FEP (Tzelepi et al., 2000) 
 

ขอเสนอแนะ 
การตรวจหาการสรางเอนไซม ESBL 

โดยวิธี DDST ซ่ึงเปนวิธีการทดสอบทางฟโน-
ไทป  จะมีขอจํากัดในการตรวจพบชนิดของ
เอนไซม ESBL ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตอง
ตรวจหาชนิดของเอนไซมนี้โดยวิธีทางจีโนไทป 
หรือวิธีทางชีวโมเลกุลเพิ่มเติม แตเนื่องจากวิธี 
DDST นี้เปนวิธีที่สะดวก ไมยุงยาก ไมตองใช
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เครื่องมือที่จําเพาะ จึงสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
ในงานประจําของหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา  
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