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บทความวิจัย

ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Aeromonas hydrophila ที่แยกได้จากกบนา
(Hoplobatrachus rugulosus) ที่แสดงอาการป่วย ในจังหวัดสกลนคร
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บทคัดย่อ
การศึกษาความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Aeromonas hydrophila ที่แยกได้จากกบนาที่แสดงอาการป่วย ในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สามารถแยกเชื้อ A. hydrophila จากตัวอย่างกบป่วยได้
ทั้งหมด 51 ไอโซเลท โดยเชื้อมีลักษณะกลมขอบเรียบในอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA ย้อมติดสีแกรมลบ รูปร่างแท่งสั้น สร้างเอนไซม์
catalase และ oxidase ไม่สามารถเจริญได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี 4% โซเดียมคลอไรด์ เมื่อนามาทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ
พบว่าสามารถแบ่งระดับความไวต่อยาได้ 2 กลุ่มดังนี้ คือ กลุ่มที่ให้ผลการดื้อยา (resistance: R) พบว่ามี 4 ตัวยาคือ Amoxicillin,
Ampicillin, Erythromycin และ Penicillin G มีอัตราการดื้อยา 100, 100, 96.08 และ 100% ตามลาดับ กลุ่มที่ให้ผลพบว่ามี
ความไวต่อยาปฏิชีวนะ (sensitive: S) มี 11 ตัวยา คือ Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Enrofloxacin, Gentamicin,
Kanamycin, Nitrofurantoin, Norfloxacin, Sulfamethoxazole/Trimethoprim, Tetracycline, Oxytetracycline และ
Streptomycin โดยมีอัตราการความไวต่อยา 94.12, 98.04, 96.08, 98.04, 92.16, 100.00, 96.08, 98.04, 39.22, 41.18 และ
92.16% ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม การใช้ยา Oxytetracycline และ Tetracycline มีค่าความไวต่อยาที่อัตราส่วนความไวต่อยาต่า
และมีแนวโน้มการดื้อต่อยาปฏิชีวนะซึ่งตรงกับการให้ข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่ ที่พบว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งสองชนิดนี้มาเป็น
ระยะเวลานานจึงควรมีการเฝ้าระวังการใช้ยา 2 ชนิดนี้อย่างใกล้ชิด
คาสาคัญ: กบนา, Aeromonas hydrophila และความไวต่อยาปฏิชีวนะ
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Abstract
The study on the antibiotics susceptibility testing of Aeromonas hydrophila isolated from lowland frog
cultured in Sakon Nakhon province during April, 2016 – February, 2017. Total of 51 isolates were obtained in
which all were identified to be A. hydrophila. This bacteria was smooth round in TSA, gram negative in short
shape with enzymes catalase and oxidase. It is not able to grow up at 4% of sodium chloride. In the
antibiotics susceptibility study the result showed that group against the resistance: R were Amoxicillin,
Ampicillin, Erythromycin and Penicillin G. at 100, 100, 96.08, and 100% respectively. In sensitive: S, 94.12,
98.04, 96.08, 98.04, 92.16, 100.00, 96.08, 98.04, 39.22, 41.18, and 92.16% of Chloramphenicol, Ciprofloxacin,
Enrofloxacin, Gentamicin, Kanamycin, Nitrofurantoin, Norfloxacin, Sulfamethoxazole/Trimethoprim,
Tetracycline, Oxytetracycline and Streptomycin were antibiotics sensitive respectively. However, It is
noticeable that there were small number of antibiotic sensitivity in Oxytetracycline and Tetracycline, which
the local farmers have been using these two groups of antibiotics for long time and there should be close
monitoring.
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บทนา
กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) เป็นสัตว์ที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจที่ทารายได้ และสร้างอาชีพให้กับ
เ ก ษ ต ร ก ร ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ด ย เ ฉ พ า ะ พื้ น ที่ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีวิถีชีวิตการกินอยู่สัมพันธ์กับสัตว์น้า
ชนิดนี้ เนื่องจากกบนาเป็นสัตว์ที่ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย มี
รูปแบบการเลี้ยงที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบบ่อดิน กระชังบ่อ
ดิน และบ่อปูนซีเมนต์ ใช้ปริมาณน้าในการเลี้ยงน้อยเหมาะ
สาหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ค่อนข้างจ ากัด อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็ น เนื้ อ ค่ อ นข้ า งต่ า ใช้ ต้ น ทุ น ค่ อ นข้ า งน้ อ ย
ผลตอบแทนต่ อ หน่ ว ยค่ อ นข้ า งสู ง อี ก ทั้ ง กบนายั ง เป็ น ที่
ต้ อ งการของตลาดทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศอย่ า ง
ต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากปริมาณการส่งออกไปต่างประเทศ
มีปริมาณเพิ่มขึ้นดัง ในปี พ.ศ. 2556-2558 ที่มีมูล ค่าการ
ส่งออก 27.8, 42.1 และ 42.8 ล้านบาท โดยมีประเทศคู่ค้า
ที่สาคัญในการส่งออกกบที่ผลิตในประเทศในช่วงห้าปีที่ผ่าน
มา คือ ฮ่องกง จีน สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากความ
ต้ อ งการของตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ ปั จ จุ บั น พบว่ า มี
เกษตรกรผู้เลี้ยงกบที่มีกาลัง การผลิตรวมกว่า 1,783 ตัน
และมีพื้นที่การเลี้ยงกว่า 657 ไร่ทั่วประเทศ (Department
of Fisheries, 2015) ส่วนรูปแบบการเพาะเลี้ยงกบนาใน
ปัจ จุบันจะมีทั้งการเพาะเพื่อจ าหน่ายเป็นลูกอ๊อดและการ
เลี้ยงเพื่อขายเป็ นกบเนื้อ แต่อย่า งไรก็ ตามปั ญหาที่ พบใน
ปั จ จุ บั น คื อ โรคระบาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งการเลี้ ย ง
โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อในกลุ่มแบคทีเรียซึ่งทาให้
กบป่ ว ยและตายเป็น จ านวนมาก โรคติ ด เชื้อ แบคที เ รี ย ที่
ส าคั ญ ที่ พ บได้ อ ยู่ เ สมอเกิ ด จากเชื้ อ A. hydrophila
(Glorioso et al., 1974) ซึ่งมีรายงานการพบครั้งแรกใน
ประเทศไทยเมื่อปลายปี พ.ศ. 2525 ที่แยกได้จากการติดเชื้อ
ในปลาน้าจืด (Camus et al., 1998) โดยลักษณะทั่วไปของ
แบคที เรีย ชนิด นี้เป็ นแบคทีเ รี ยแกรมลบมีรู ปร่า งเป็ นแท่ ง
สามารถเจริญอยู่ได้ทั้งในที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน ซึ่ง
พบว่ า มี ก ารอยู่ อ ย่ า งอิ ส ระได้ ใ นธรรมชาติ จั ด เป็ น เชื้ อ
ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในสัตว์น้าที่สาคัญตัวหนึ่ง (Cartwright
et al., 1994) ด้วยสาเหตุดังที่กล่าวมาทาให้เกษตรกรได้มี
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาและป้องกันอย่างแพร่หลาย โดย
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ไม่ทราบวิธีการและปริมาณการใช้ที่ถูกต้อง อีกทั้งวิธีการใช้
ยัง มีความเสี่ยงที่จะทาให้เชื้อแบคทีเรียเกิดการดื้อยา เช่น
การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะชนิ ด เดี ย วกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรื อ ใช้ ย า
ปฏิ ชี ว นะเพื่ อ ป้ อ งกั น มากกว่ า การรั ก ษา นอกจากนี้ เ ชื้ อ
แบคทีเรียชนิดดังกล่าวยังสามารถก่อให้เกิดโรครุนแรงได้ใน
มนุษย์ เช่น การติดเชื้อในกระแสโลหิต (septicemia) การ
ติดเชื้อในกระเพาะอาหารทาให้ ลาไส้อักเสบ เยื่อหุ้มสมอง
และไขสันหลัง อักเสบ หลอดลมอักเสบ (bronchitis) และ
เยื่อบุหัวใจอักเสบ (endocarditis) (Janda et al., 1996)
ซึ่งการเฝ้าระวังเชื้อดังกล่าวจึงมีความสาคัญอย่างมากทั้งกับ
สัตว์น้าและมนุษย์ ดังนั้นในการศึ กษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบและติดตามการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียชนิด
ดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการควบคุม ป้องกัน และรักษา
อย่างถูกวิธีต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเก็ บตัว อย่า งกบป่ว ย วิธี การแยกเชื้อ และการ
ทดสอบคุณ สมบัติข องเชื้ อ A. hydrophila จากกบที่
แสดงอาการป่วย
ศึกษาเชื้อ A. hydrophila ที่แยกจากกบนาที่แสดง
อาการป่วยในฟาร์มเลี้ยง เขตพื้นที่จังหวัดสกลนครโดยการ
สุ่มเก็บตัวอย่าง สารวจ และศึกษาสภาพการเลี้ยงโดยทั่วไป
ของเกษตรกร โดยสังเกตอาการป่วยจากลักษณะภายนอก
อาทิ ลั ก ษณะการทรงตั ว การว่ า ยน้ าผิ ด ปกติ ตาขาวขุ่ น
แผลตามล าตัว ลักษณะของท้อง ในแหล่งพื้ นที่การเลี้ยงใน
จัง หวัดสกลนครตั้ง แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมพื้นที่ 4 อาเภอที่มีการ
เลี้ ยงอย่ างหนาแน่ นคื อ อาเภอเมือ ง อ าเภอพรรณานิ ค ม
อาเภอพังโคน และอาเภออากาศอานวย จานวนทั้งหมด 15
ฟาร์ม หลังจากนั้นทาการศึกษาชนิดของเชื้อแบคทีเรียที่แยก
ได้จากกบที่แสดงอาการป่วย โดยการเปิดช่องท้อง สังเกต
ลักษณะอวัยวะภายใน แยกเชื้อแบคทีเรียด้วยเทคนิคปลอด
เชื้อ (aseptic technique) จากอวัยวะภายใน คือ ไต ตับ
ม้าม สมอง และบาดแผลที่บริเวณผิวหนัง โดยใช้อาหารเลี้ยง
เชื้อ Tryptic Soy Agar (TSA) เพาะเชื้อแบคทีเรียที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซี ยส เป็น เวลา 24 ชั่ วโมง และแยกเชื้ อให้
บริสุทธิ์ หลังจากนั้นศึกษาลักษณะทางกายภาพโดยการย้อม
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แกรมศึกษาลักษณะของเซลล์ ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
และจาแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรียที่
แยกได้เพื่อทาการศึกษาต่อไปใน Nutrient Broth 15%
Glycerol ที่ -70 องศาเซลเซียส
2. ศึกษาความไวต่อยาปฏิชีวนะด้วยวิธี Standard disc
diffusion method
เตรียมเชื้อแบคทีเรียตัวอย่างโดยเพาะเลี้ยงในอาหาร
เลี้ยงเชื้อแบบเหลว Tryptic soy broth (TSB) นาไปบ่มเชื้อ
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ปั่นเหวี่ยง
เชื้อแบคทีเรียให้ตกตะกอน หลัง จากนั้นเตรียมสารละลาย
เชื้อแบคทีเรียให้มีความขุ่นเท่ากับ McFarland เบอร์ 0.5 ใช้
ไม้พันสาลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จุ่มสารละลายเชื้อแบคทีเรีย
ที่เตรียมไว้ และป้ายลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Muller Hinton
Agar (MHA) ให้ทั่วหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยทาจานวน 2 ซ้า
เพื่อเป็นการยืนยันผล และวางแผ่นยาปฏิชีวนะชนิดต่าง ๆ
15 ชนิดในการทดสอบ ดังนี้
1. Amoxicillin 10 µg
2. Ampicillin 10 µg
3. Chloramphenicol 30 µg
4. Ciprofloxacin 5 µg
5. Enrofloxacin5 µg
6. Erythromycin 15 µg
7. Gentamicin 10 µg
8. Kanamycin 30 µg
9. Nitrofurantoin300 µg
10. Norfloxacin10 µg
11. Oxytetracycline30 µg
12. Penicillin G 10 µg
13. Streptomycin 10 µg
14. Sulfamethoxazole/Trimethoprim 25 µg
15. Tetracycline 30 µg
บ่มให้เชื้อเจริญที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง บันทึกขนาดของ clear zone โดยใช้หน่วย
เป็นมิลลิเมตร และเทียบความไวต่อยาปฏิชีวนะตามวิธีการ
ของ MacFaddin (1980)
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. ผลจากการเก็บตัวอย่างกบป่วย วิธีการแยกเชื้อ และ
การทดสอบคุณสมบัติของเชื้อ A. hydrophila จากกบที่
แสดงอาการป่วย
จากการสารวจและเก็บตัวอย่างพบว่าสภาพการเลี้ยง
โดยทั่วไปของเกษตรกร ในช่วงฤดูกาลเพาะพันธุ์คือช่วงฤดู
ร้อนและฤดูฝนจะนิยมกางกระชังเพื่อเลี้ยงขุนพ่อแม่พันธุ์ ใน
บ่อดินกลางแจ้ง เมื่อพ่อแม่พันธุ์พร้อมสมบูร ณ์จ ะปล่อยให้
ผสมพันธุ์ในบ่อดินที่สร้างขึ้น ขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร
ยาวประมาณ 3 ถึง 7 เมตร อัตราส่วนเพศผู้ 2 ตัวต่อเพศเมีย
1 ตัว ความหนาแน่นประมาณ 5-10 ตัวต่อตารางเมตร ล้อม
ด้วยมุ้งไนล่อนความสูงประมาณ 50 ถึง 70 เซนติเมตร เมื่อ
หมดฤดูกาลเพาะพันธุ์ลูกอ๊อด ซึ่งเกษตรกรจะเริ่มหยุดการ
เพาะพันธุ์ประมาณปลายเดือนกันยายน เกษตรกรจะนิยม
เก็ บ พ่ อ แม่ พั น ธุ์ ไ ว้ ใ นบ่ อ ซี เ มนต์ ท รงกลมขนาดเส้ น ผ่ า นศูนย์กลางประมาณ 150 เซนติเมตร (Fig. 1-A) โดยมีระดับ
น้าประมาณ 10-15 เซนติเมตร และเลี้ยงที่ความหนาแน่น
เฉลี่ย 25-30 ตัวต่อตารางเมตร เพื่อรอการเพาะพันธุ์ต่อไป
จากการเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาชนิดของเชื้อ A. Hydrophila
ที่แยกจากกบนา และลูกอ๊อดที่แสดงอาการป่วย เขตจังหวัด
สกลนคร ในพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงอย่างหนาแน่น สามารถ
เก็บตัวอย่างกบนาที่แสดงอาการป่วยในพื้นที่การเลี้ยงที่มีการ
เลี้ยงอย่างหนาแน่น จานวนทั้งสิ้น 15 ฟาร์ม โดยเก็บทั้งหมด
3 ฤดูกาล ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เป็นตัวแทนใน
ฤดูร้อน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นตัวแทนฤดูฝน และ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นตัวแทนฤดูหนาว สามารถ
แยกเชื้อแบคทีเรียที่เป็นเชื้อ A. hydrophila ได้จานวน 51
ไอโซเลท โดยพบในช่วงฤดูหนาวมากที่สุด คือ 31 ไอโซเลท
คิดเป็น 60.78% ช่วงฤดูร้อน 12 ไอโซเลท คิดเป็น 23.53%
และช่วงฤดูฝน 8 ไอโซเลท คิดเป็น 15.69% ลักษณะอาการ
ภายนอกของกบป่วยที่พบคือจะมีแผลหลุมลึกบริเวณลาตัว
นิ้วเท้า ว่ายน้า และเคลื่อนที่แบบควงสว่าน ลักษณะตาจะ
พบว่ามีสีขาวขุ่น (Fig. 1-B) พบของเหลวในช่องท้อง บริเวณ
ต้นขามีอาการบวมแดง ส่วนลักษณะอวัยวะภายในที่พบว่า
บริ เ วณตั บ และม้ า มของกบนาที่ ป่ ว ยมี สี ซี ด สลั บ กั บ มี สี
น้ าตาลคล้ า บางครั้ ง พบว่ า มี แ กรนู โ ลม่ า (Granulomas)
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กระจายทั่วบริเวณตับ ซึ่งสามารถแยกเชื้อ A. hydrophila
ได้จากอวัยวะดังกล่าว ทั้งอวัยวะภายนอกและภายใน
คุ ณ ส มบั ติ ท าง กายภ าพแล ะชี ว เค มี ข อง เชื้ อ
A. hydrophila ที่แยกได้จากกบป่วยพบว่าจากตัวอย่างที่พบ
51 ตัวอย่าง มีลักษณะโคโลนีกลมขอบเรียบ สีขาวนวล เซลล์
สามารถเคลื่อนที่ได้ เมื่อย้อมแกรมพบว่าติดสีแดง (แกรมลบ)
มีรูปร่างเป็นท่อนสั้น (Fig. 1-C) โดยคุณสมบัติที่สาคัญในการ
แยกเชื้อ A. hydrophila ออกจากเชื้อชนิดอื่น คือ การสร้าง
เอนไซม์ออกซิเดส (oxidase) การทดสอบคาตาเลส (catalase)
การทดสอบย่อยเจลาติน (gelatin liquefaction) การผลิต
แก๊สจากกลูโคส การทดสอบความสามารถในการย่อยเอสคู
ลิน (Esculin hydrolysis) การผลิตไฮโดรเจนซัลไฟด์ และ
ความต้านทานต่อVibriostatic agent (0/129) ซึ่งจากการ
ทดสอบทางชี ว เคมี โ ดยส่ ว นใหญ่ พ บว่ า เชื้ อ ตั ว อย่ า งมี

(A)

คุณสมบัติคล้ายคลึงกับเชื้อ A. hydrophila ที่พบจากแหล่ง
ต่ า งๆ เช่ น กบนา ปลาน้ าจื ด เขี ย ดตะปาดในเขตทวี ป
ออสเตรเลีย เนื้อสัตว์ และจากสิ่งแวดล้อม (Huys et al.,
2003; Awan et al., 2005; Schadich and Cole, 2010;
Samal et al., 2014) ส่วนการทดสอบการเจริญของเชื้อ
A. hydrophila จากกบป่วยที่เลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อที่ 0,
2, 4 และ 6% NaCl (Table 1) พบว่าเชื้อ A. Hydrophila
ทุกไอโซเลทไม่มีการเจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความเค็ม 5
และ 7% ซึ่งให้ผลการทดสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
Samal et al. (2014) ที่ พบว่าเมื่อนาเชื้อ A. Hydrophila
มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ 4% ขึ้นไปจะไม่พบการเจริญ
ของเชื้อ ซึ่ง สามารถใช้เป็นข้อมูล ในการรักษาหรือบรรเทา
อาการป่วยจากกบนาที่ได้รับเชื้อ A. hydrophila ได้

(B)

(C)

Fig. 1 The frogs were raised nurture in round cement tanks (A), The frog was exhibited symptoms by
opaque eye (B) and Appearance of isolated A. hydrophila bacteria from infected frogs (C)
2. ผลการศึกษาความไวต่อยาปฏิชีวนะด้วยวิธี Standard
disc diffusion method
ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ค ว า ม ไ ว ข อ ง เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย
A. hydrophila ที่แยกได้จ ากกบนาและลูกอ๊อดที่ป่วยต่อยา
ปฏิชีว นะโดยใช้ วิธี Standard disc diffusion method
จานวน 51 ไอโซเลท ซึ่งทดสอบกับยาปฏิชีวนะ 15 ชนิด ตาม
วิธีการข้างต้น พบว่าจากการศึกษาสามารถแบ่งระดับความไว
ต่ อ ยาปฏิ ชี ว นะได้ 2 กลุ่ ม ดั ง นี้ คื อ กลุ่ ม ที่ ใ ห้ ผ ลการดื้ อ ยา
(resistance: R) มี 4 ตั วยาคื อ Amoxicillin 10 µg,
Ampicillin 10 µg, Erythromycin 15 µg และ Penicillin G
10 µg โดยมีอัตราการดื้อยา 100, 100, 96.08 และ 100%
ตามลาดับ กลุ่มที่ให้ผลไวต่อยาปฏิชีวนะ (Sensitive: S) มี 11
ตัวยา คือ Chloramphenicol 30 µg, Ciprofloxacin 5 µg,
Enrofloxacin5 µg, Gentamicin 10 µg, Kanamycin 30 µg,
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Nitrofurantoin 300 µg, Norfloxacin 10 µg, Oxytetracycline
30 µg, Streptomycin 10 µg, Sulfamethoxazole/Trimethoprim 25 µg และ Tetracycline 30 µg โดยมีอัตราความไวต่อ
ยา 94.12, 98.04, 96.08, 98.04, 92.16, 100, 96.08, 41.18,
92.16, 98.04 และ 39.22% ตามล าดับ เมื่อพิจ ารณาจาก
อัตราส่ วนแนวโน้ม การดื้ อต่ อยาแล้ ว พบว่า มีย าปฏิชี วนะ 3
ชนิ ด ที่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะดื้ อ ต่ อ ยาคื อ ยาปฏิ ชี ว นะช นิ ด
Amoxicillin, Oxytetracycline และ Tetracycline ซึ่ง ตรง
กั บ การให้ ข้ อ มู ล ของเกษตรกรในพื้ น ที่ ที่ พ บว่ า มี ก ารใช้ ย า
ปฏิชีวนะทั้ง สามชนิดนี้จ ากเกษตรกร เพื่อป้องกันและรักษา
โรคกบและลูกอ็อดมาเป็นระยะเวลานานซึ่งอาจมีแนวโน้มการ
ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ เมื่อพิจารณากลุ่มหรือประเภทของยาและ
การตอบสนองของเชื้อแบคทีเรี ยพบว่า ยาในกลุ่ม Penicillins
ได้แก่ Amoxicillin, Ampicillin และ Penicillin และยาใน
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
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กลุ่ ม Macrolides คือ Erythromycin แบคที เ รี ย ในการ
ทดสอบให้ ผ ลการดื้ อต่ อ ยาทั้ ง หมด ส่ วนในกลุ่ม ที่ ให้ ผ ลการ
ต อ บ ส น อ ง ป า น ก ล า ง คื อ ก ลุ่ ม Tetracyclines ไ ด้ แ ก่
Tetracycline และ Oxytetracycline และกลุ่มของยาปฏิชีวนะที่
ให้ ผ ลการยั บ ยั้ ง เชื้ อ ได้ ดี ใ นการทดลองครั้ ง นี้ คื อ ยาในกลุ่ ม
Quinolones ได้แ ก่ Ciprofloxacin, Enrofloxacin และ

Norfloxacin ย า ใ น ก ลุ่ ม Aminoglycosides
ไ ด้ แ ก่
Gentamicin, Kanamycin และ Streptomycin ยาในกลุ่ม
chloramphenicols ได้แก่ Chloramphenicol ยาในกลุ่ม
Nitrofuran ได้แก่ Nitrofurantoinและยาในกลุ่ม Sulfonamides
คือ Sulfamethoxazole/Trimethoprim

Table 1 Biochemical test of isolated A. hydrophila compared with difference strain from the other sources
Characteristics
Gram
Motility
Growth in 0% NaCl
Growth in 2% NaCl
Growth in 4% NaCl
Growth in 6% NaCl
Cytochrome oxidase
Catalase
Nitrate reduction
Vibriostatic agent (o/129)
Citrate Utilization
O/F test
Decarboxylation test
Arginine
Lysine

Isolate from
this report
–
+
+
+
–
–
+
+
+
+
+
F

Reference* 1,
2, 3 and 4
–
+
+
+
–
ND
+
+
+
+
V
F

Characteristic

Isolate from
this report

Reference* 1, 2,
3 and 4

Fermentation of
Glucose
+
+
Mannose
+
+
Inositol
–
–
Sorbitol
–
V
Rhamnose
–
–
Sucrose
+
+
Manital
+
+
Hydrolysis of
Urea
–
–
Gelatin
+
+
Esculin
+
+
Casein
+
+
+
+
Production of
+
+
Indole
+
+
VogesOrnithine
–
–
V
+
proskauer
Tryptophan
–
–
H2S
+
+
*Reference 1= Huys et al. (2003), 2= Awan et al. (2005), 3= Schadich and Cole (2010), 4= Samal et al. (2014)
(+) = Positive > 70%, (-) = Positive < 30%, V= variable reactions, ND=no data found
การเฝ้าระวังและการศึกษาความไวต่อยาปฏิชีวนะ
ของ A. hydrophila พบว่ามีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลานาน เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว พบได้ทั้ง
ในแหล่งน้าธรรมชาติ และในบ่อเลี้ยงสัตว์น้าหลายๆ ชนิด ทา
ให้เกิดการสูญเสียอย่างมากในช่วงที่มีการระบาด จากข้อมูล
ที่ผ่านมาพบว่าเชื้อชนิด A. hydrophila ที่แยกจากสัตว์น้าที่
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
Volume 14 Number 2 July – December 2017

แสดงอาการป่วยนี้มีความไวต่อยาปฏิชีวนะทั้ง 6 กลุ่มคือ ยา
ในกลุ่ม Quinolones, Tetracyclines, Aminoglycosides,
Nitrofuran, Chloramphenicols และ Sulfonamides
เช่นเดียวกับการทดลองครั้งนี้ (Dancer et al., 2008) และ
จากข้อมูลไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้ อ A. hydrophila จาก
แหล่ง ต่า งๆ เช่ น ปลาน้ าจื ด น้า ตะกอนจากแหล่ง ฟาร์ ม
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เพาะเลี้ยงปลา สิ่งแวดล้อม เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ปลานิล
จากแหล่งเลี้ยง และสถานพยาบาล พบว่ามีแนวโน้มการดื้อ
ยาเช่นเดียวกับตัวอย่างเชื้อ A. hydrophila ที่แยกได้จากกบ
ป่ ว ยในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ซึ่ ง พบว่ า มี ก ารดื้ อ ต่ อ ยาชนิ ด
Amoxicillin, Ampicillin, Erythromycin และ Penicillin
G เช่นเดียวกัน (Table 2) อย่างไรก็ตาม ยาปฏิชีวนะชนิด
Tetracycline และ Oxytetracycline ให้ผลการรักษาที่ไม่
คงที่ เช่นเดียวกันกับรายงานการใช้ยาทั้ง 2 ชนิดนี้ทั่วโลก ที่
พบว่ามีค วามแปรผันในการรักษาค่อนข้างสูง (Table 2)
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น มี ย าปฏิ ชี ว นะที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง ถู ก

นาไปใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียอย่าง
แพร่ ห ลายทั้ ง ในคนและในสั ตว์ หรือ แม้ ก ระทั่ ง การใช้ ย า
ปฏิชีวนะโดยขาดความระมัดระวัง รวมทั้งการใช้ไม่ถูกวิธี อัน
เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย
ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งกลไกการ
ดื้อยาโดยที่แบคทีเรียจะสร้างยีนที่ดื้อยาขึ้นมาต่อต้านกลไก
การทางานของยาปฏิชีวนะ จึงทาให้การใช้ยาในการรักษา
ไม่ให้ผ ลดีเท่าที่ค วร (Dancer et al., 2008; AravenaRomán et al., 2012)

Table 2 Antimicrobial susceptibilities of isolated A. hydrophila compared with difference strain from the other sources
Antimicrobial
agents (µg)
Amoxicillin 10
Ampicillin 10
Chloramphenicol 30
Ciprofloxacin 5
Enrofloxacin 5
Erythromycin 15
Gentamicin 10
Kanamycin 30
Nitrofurantoin 300
Norfloxacin 10
Oxytetracycline 30
Penicillin G 10
Streptomycin 10
Sulfamethoxazole/
Trimethoprim 25
Tetracycline 30

Sensitivity result (n=51)
Sensitivity Intermediate Resistance
(%)
(%)
(%)
0
0
100
0
0
100
94.12
5.88
0
98.04
1.96
0
96.08
3.92
0
0
3.92
96.08
98.04
1.96
0
92.16
7.84
0
100
0
0
96.08
3.92
0
41.18
27.45
31.37
0
0
100
92.16
7.84
0

Isolate from this
report

Reference 1, 2, 3 and 4*

R (100)
R (100)
S (94.12)
S (98.04)
S (96.08)
R (96.08)
S (98.04)
S (92.16)
S (100)
S (96.08)
S (41.18)
R (100)
S (92.16)

R
R
S
S
S
R
S
S
S
S
S
R
V

98.04

1.96

0

S (98.04)

V

39.22

23.53

37.25

S (39.22)

V

*1

A. hydrophila Isolates from freshwater fish (Samal et al., 2014), 2A. hydrophila Isolates from chicken
(Igbinosa, 2014) 3A. hydrophila Isolates from freshwater fish farm (Daood, 2012), 4A. hydrophila Isolates from
environmental (Peng et al., 2014), R= Resistance, S= Sensitivity, V= Variable

244 วารสารเกษตรพระวรุณ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
Volume 14 Number 2 July – December 2017

Prawarun Agr. J. Volume 14(2) 2017, Pages 238-246
เมื่อพิจารณาข้อมูลตารับยาที่สามารถใช้ได้กับสัตว์น้า
ตามการอนุญาตของกรมประมง โดยตารับยาเดี่ยวที่มีตัวยา
สาคัญ 7 ตัวยาและตารับยาผสม 5 ชนิด ซึ่งในการทดสอบ
ครั้ ง นี้ มี ตั ว ยาที่ ก รมประมงอนุ ญ าตใช้ ไ ด้ 4 ต ารั บ คื อ
Amoxicillin, Enrofloxacin, Oxytetracycline และ
Sulfamethoxazole/Trimethoprim ซึ่ ง จากผลการ
ทดสอบเชื้อ A. hydrophila ในครั้งนี้ พบว่ายาปฏิชีวนะชนิด
Enrofloxacin และ Sulfamethoxazole/Trimethoprim คื อ
ให้ผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ A. hydrophila ใน
ครั้ ง นี้ ที่ ร ะดั บ 96.08 และ 98.04% ส่ วนยาปฏิชี วนะชนิ ด
Oxytetracycline ให้ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียในระดับปานกลาง คือ 39.22% และยาปฏิชีวนะ
ชนิด Amoxicillin ไม่ให้ผ ลในการรักษา แต่อย่างไรก็ตาม
การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ Oxytetracycline มี ข้ อ จ ากั ด และ
ผลข้างเคียงสาหรับการใช้ในกบโดย จากการรายงานของ
Somsiri et al. (1998) ที่ได้ทาการศึกษาความรุนแรงของ
เชื้อ Aeromonas spp. ที่แยกได้จากกบที่เป็นโรคขาแดง
และวิธีการรักษา โดยการนาเชื้อ Aeromonas spp. ที่แยก
ได้ จ ากจากกบป่ ว ย ฉี ด เข้ า ตั ว กบอี ก ครั้ ง ก่ อ นการศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของยาชนิดต่างๆ ในการรักษา ซึ่งพบว่าในการ
รักษาโดยการแช่ยาปฏิชีวนะชนิด Oxytetracycline ที่ 1030 ppm ไม่ให้ผลในการรักษา และยังพบอีกว่าการแช่ยา
Oxytetracycline ยังส่งผลต่ออวัยวะภายใน โดยพบว่ามีการ
ตายของเซลล์ตับเป็นหย่อมๆ (focal necrosis) และมีแผล
เลือดออกเป็นจุดเล็ก ๆ (Petechial hemorrhage) ทั่วไปใน
ตับจากการศึกษาทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ
การทดสอบความไวยาด้ ว ยวิ ธี Standard disc
diffusion method เป็นวิธีการที่ง่าย และสะดวกสาหรับ
สาหรับการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ ทั้งในด้านการหา
แนวทางในการรักษาและการเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ก ารศึ ก ษาและการเฝ้ า ระวั ง เชื้ อ ดื้ อ ยาอย่ า ง
ใกล้ชิด โดยข้อมูลความไวต่อยาปฏิชีวนะในพื้นที่อาจมีความ
แตกต่างกันในแต่ละปี ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถ

ใช้ เ ป็น ข้ อ มูล เพื่ อการตัด สิ น ใจในการใช้ย าของเกษตรกร
เพื่อที่จ ะสามารถใช้ยาปฏิชีวนะให้ถูกต้องเหมาะสม อีกทั้ง
เนื่องจากสัตว์น้าที่ศึกษาเป็นสัตว์ที่คนในพื้นที่นิยมบริโภคทั้ง
ในจังหวัด และมีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น
การใช้ยาเพื่อการป้องกันโรคอย่างไม่จาเป็นอาจส่งผลต่อการ
ดื้อยากับผู้บริโภคอีกด้วย
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาชนิดและความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ
A. hydrophila ที่แยกได้จากการเพาะเลี้ยงกบนาโดยแยก
เชื้อจากกบนาที่แสดงอาการป่วย และนาเชื้อที่ได้มาทดสอบ
ความไวต่ อยาปฏิชี ว นะ พบว่า เชื้ อไม่ ส ามารถเจริ ญได้ ใ น
อาหารเลี้ยงเชื้อที่มี NaCl ตั้งแต่ 4% ขึ้นไป ในส่วนของชนิด
ของยาปฏิชีวนะที่ให้ผลในการรักษาได้ดี พบว่ามี 11 ตัวยา
คือ Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Enrofloxacin,
Gentamycin,
Kanamycin,
Nitrofurantoin,
Norfloxacin, Oxytetracycline, Streptomycin,
Sulfamethoxazole/Trimethoprim และ Tetracycline
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจ ารณาบัญชีร ายชื่อตารับยาที่ส ามารถ
ใช้ได้กับ สัตว์น้าตามการอนุญาตของกรมประมงพบว่า ยา
ป ฏิ ชี ว น ะ ที่ แ น ะ น า ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร ใ ช้ คื อ
Sulfamethoxazole/Trimethoprim และ Enrofloxacin
ร่วมกับการใช้เกลือที่ 4% ในการรักษา และควรมีการตรวจ
ติดตามและเฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อ A. hydrophila จาก
การเลี้ ยงกบในพื้ นที่ เป็น ประจ าเพื่อสร้า งความเชื่ อมั่ นให้
ผู้ บ ริ โ ภคและลดความเสี่ ย งของเชื้ อ ดื้ อ ยาที่ ส ามารถ
แพร่กระจายมาสู่มนุษย์ได้
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยในครั้งนี้
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