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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้เพื่อทดสอบการดื ้อยาปฏิชีวนะของ Escherichia coli : E. coli โดยใช้ ยาปฏิชีวนะ 6 ชนิด
เก็บตัวอย่างจากฟาร์ มเพาะเลี ้ยงสัตว์ นา้ 6 ฟาร์ ม ในเขตเมืองสกลนคร จานวน 200 โคโลนี เก็บตัวอย่าง 5 จุด
จุดละ 40 โคโลนี คือ น ้าเสียจากบ่อเลี ้ยงกบ ตะกอนดินจากบ่อเลี ้ยงกบ น ้าเสียจากบ่อเลี ้ยงปลา ตะกอนดินจากบ่อ
เลี ้ยงปลา และแหล่งนา้ ธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า E. coli ดื ้อยาปฏิ ชีวนะร้ อยละ 100.0, 92.5, 80.0, 82.5
และ 65.0 ตามลาดับ และมีการดื ้อยาปฏิชีวนะอย่างน้ อย 1 ชนิด คิดเป็ นร้ อยละ 2.5, 10.0, 27.5, 22.5 และ 27.5
ตามลาดับ สาหรับการดื ้อยาปฏิชีวนะตังแต่
้ 2-6 ชนิด คิดเป็ นร้ อยละ 97.5, 82.5, 52.5, 60.0 และ 37.5 ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม ยาปฏิชีวนะที่ E. coli ดื ้อยามากที่สดุ คือ Tetracycline 147 โคโลนี คิดเป็ นร้ อยละ 73.5 ตรงกันข้ าม
กับยาปฏิชีวนะ Amikacin ที่ E. coli ดื ้อยาน้ อยที่สดุ คือ 26 โคโลนี หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13.0 นอกจากนี ้ดัชนีการ
ดื ้อยาปฏิชีวนะอย่างน้ อย 2 ชนิด (MAR index) ของนา้ เสียจากบ่อเลี ้ยงกบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.71±0.15 มีค่าสูง
ที่สุด รองมาเป็ น E. coli ที่แยกเชือ้ จากตะกอนดินจากบ่อเลี ้ยงกบและปลา ตามลาดับ สรุ ปได้ ว่า E. coli ที่แยก
เชื ้อตะกอนดินจากบ่อเลี ้ยงกบและบ่อเลี ้ยงปลา มีรูปแบบการดื ้อยาหลายชนิดมากกว่า E. coli ในนา้ เสียจากบ่อ
เลี ้ยงกบ บ่อเลี ้ยงปลาและแหล่งน ้าธรรมชาติ
คาสาคัญ: ดื ้อยาปฏิชีวนะ เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า Escherichia coli

Abstract
The aim of this study was to investigate resistance of Escherichia coli: E. coli strains to 6
antibiotics. 200 colonies from 5 sites, 40 colonies each, were isolated from 6 aquaculture farms in
Muang, Sakon Nakhon. The samples were frog/fish pond wastewater, frog/fish pond sludge including a
natural water sources. The result showed that E. coli strains from frog pond wastewater, frog pond
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sludge, fish pond wastewater, fish pond sludge and natural water sources resisted to antibiotics of
100.0, 92.5, 80.0, 82.5 and 65.0%, respectively, and resisted to a single antibiotic of 2.5, 10.0, 27.5,
22.5 and 27.5%, respectively. The multiple antibiotic resistance (2-6 MAR) were 97.5, 82.5, 52.5, 60.0
and 37.5%, respectively. Besides, 147 E. coli strains resisted highly to Tetracycline, (73.5%). It was
contrary for Amikacin that only 26 E. coli strains (13.0 %) were resisted. The highest multiple antibiotic
resistance index (MAR index) was the E. coli strains from frog pond wastewater (0.71±0.15) and sludge
from frog and fish pond, respectively. In conclusion, E. coli which isolate sludge from frog and fish
pond, there were more various antibiotic resistance pattern than E. coli which isolate wastewater from
frog pond, wastewater from fish pond and natural water resource.
Key word: Antibiotic resistance, Aquaculture, Escherichia coli

คานา
การเพาะเลี ้ยงสัตว์นา้ ในเขตเมืองสกลนครมีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะการเพาะเลี ้ยงกบ
และการเพาะเลี ย้ งปลานิ ล เป็ นต้ น ทาให้ ปัจจุบัน มีการใช้ ยาปฏิ ชีวนะอย่างกว้ างขวางในการเพาะเลีย้ งสัตว์น า้
เพื่อการรักษาการติดเชื ้อที่เกิดจากความหลากหลายของแบคทีเรี ยก่อโรคในสัตว์น ้ามากขึ ้น การดื ้อยาปฏิชีวนะของ
แบคที เรี ย ก่ อ ให้ เกิ ดความกังวลในเรื่ อ งสุข ภาพของการบริ โภคสัต ว์ น า้ (Panpan, et al. 2012) โดยมี ร ายงาน
อุบตั ิการณ์ การดื ้อยาของ Escherichia coli : E. coli ในแม่น ้าที่รับน ้าเสียชุมชนมีภาวะการดื ้อยาปฏิชีวนะมากขึ ้น
(Laroche, et al. 2010) ดังนันแหล่
้
งน ้าธรรมชาติและแหล่งน ้าสาธารณะมักจะมีการปนเปื อ้ นของ E. coli ที่มาจาก
แหล่งน ้าเสียชุมชนมากขึน้ การใช้ ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคและการใช้ ยาปฏิชีวนะในการผลิตอาหารสัตว์ เป็ น
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการดื ้อยาปฏิชีวนะของ E. coli อันเป็ นสาเหตุของโรคติดเชือ้ ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์
และสัตว์เพิ่มมากขึ ้น (Berge, 2003)
E. coli เป็ นดัชนีแสดงถึงการปนเปื อ้ นอุจจาระ หากตรวจพบ E. coli ดื ้อยาจากน ้าเสียของการเพาะเลี ้ยง
สัตว์น ้า ก็มีโอกาสที่มนุษย์จะสัมผัสกับเชื ้อ E. coli ได้ อย่างไรก็ตาม E. coli ไม่ใช่จลุ ินทรี ย์ที่สามารถก่อโรคได้ ทุก
สายพันธุ์แต่มีบางสายพันธุ์เท่านันที
้ ่ทาให้ เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่ วงในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ
(Ponsin, 2013) ในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็ นช่วงในการเพาะเลี ้ยงกบและปลาจานวนมากและมีการชะล้ างนา้ เสียลงสู่บ่อ
เพาะเลี ้ยงสัตว์นา้ ในปริ มาณมาก จากน ้าเสียชุมชน น ้าทิ ้งโรงพยาบาล และโรงบาบัดน ้าเสีย โดยเฉพาะโรงบาบัด
น ้าเสีย เป็ นแหล่งที่มีปริ มาณ E. coli จานวนมาก และมีความสามารถดื ้อยาได้ หลายชนิดโดยเฉพาะเชื ้อที่มาจาก
ตะกอน เนื่องจากตะกอนจะถูกนากลับไปบาบัดใหม่อีกครัง้ ทาให้ ตะกอนอยู่ในระบบบาบัดน ้าเสียนานกว่าน ้าเสีย
ถ้ ามีการปล่อยน ้าที่มีการปนเปื อ้ นของ E. coli ดื ้อยาลงสู่แหล่งนา้ ธรรมชาติจะเป็ นสาเหตุทาให้ E. coli สามารถ
ถ่ายทอดยีนดื ้อยาสู่แบคทีเรี ยชนิดอื่นได้ (Patchanee, 2011) อย่างไรก็ตามการใช้ ยาปฏิชีวนะตามอาเภอใจมีผล
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ในการเพิ่มจานวนของเชือ้ แบคทีเรี ยที่ทนต่อยาปฏิชีวนะอย่างน้ อยยา 1 ชนิด Antibiotic resistance (AR) และทน
ต่อยาอย่างน้ อย 2 ชนิด Multiple antibiotic resistance (MAR) (Servais and Passerat, 2009)
ดังนัน้ การศึกษาครั ง้ นีเ้ พื่ อทดสอบการดือ้ ยาปฏิ ชีวนะของ E. coli ในนา้ จากการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ ที่ มี
ปล่อยน ้าเสียสูแ่ หล่งน ้าธรรมชาติ น่าจะเป็ นอีกสาเหตุเหมือนน ้าเสียและตะกอนจากโรงบาบัดน ้าเสียที่ทาให้ E. coli
อาจถ่ ายทอดยี น ดื อ้ ยาไปสู่เชื อ้ ก่ อโรคอื่นในสิ่งแวดล้ อมได้ ข้ อมูล ที่ ได้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่อการหาแนวทางการ
ควบคุมเชื ้อดื ้อยาปฏิชีวนะที่ระบายจากบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าและการใช้ ยาปฏิชีวนะสาหรับสัตว์น ้าให้ เหมาะสมกับ
โรคที่เกิดขึ ้น

อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
1. การเก็บตัวอย่ าง
เก็บตัวอย่างจากฟาร์ มเพาะเลี ้ยงสัตว์ นา้ ที่มีประวัติการใช้ ยาปฏิชีวนะ ในเขตเมืองสกลนคร ประกอบด้ วย
ฟาร์ มเพาะเลี ้ยงกบ 3 ฟาร์ ม ฟาร์ มเลี ้ยงปลานิล 3 ฟาร์ ม รวม 6 ฟาร์ ม โดยเก็บตัวอย่าง 5 จุด คือ น ้าเสียจากบ่อ
เลี ย้ งกบ (Wastewater from frog pond : WFG) ตะกอนดิ น จากบ่ อเลี ย้ งกบ (Sludge from frog pond : SFG)
น ้าเสียจากบ่อเลี ้ยงปลา ( Wastewater from fish pond : WFH) ตะกอนดินจากบ่อเลี ้ยงปลา (Sludge from fish
pond : SFH) และแหล่งน ้าธรรมชาติ (Natural water sources : NWS) เก็บตัวอย่างน ้าและตะกอนเป็ นระยะเวลา
3 เดือน เดือนละ 2 ครัง้ รวม 6 ครัง้ ต่อจุด จุดละ 40 โคโลนี รวม 200 โคโลนี ตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.
2559
2. การแยกเชือ้ Escherichia coli : E.coli
การแยก E. coli จากตัวอย่าง ทาการเจือจางตัวอย่างนา้ หรื อตะกอนด้ วย Normal saline 0.85% ลงใน
หลอดทดลองที่ มีอาหารเลี ย้ งเชื อ้ Lauryl tryptose broth และบ่ มเชื อ้ ที่ อุณ หภูมิ 37 °c เป็ น เวลา 24 ชั่วโมง น า
ผลบวกใส่อาหารเลี ้ยงเชื ้อ EC Broth จากนันบ่
้ มเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 44.5 °c เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง นาผลบวก มาเลี ้ยงเชื ้อ
บนอาหารเลี ้ยงเชือ้ EMB Agar และนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 °c เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง แล้ วถ่ายเชือ้ จากโคโลนีที่ มีสี
Metallic sheen นาไปทดสอบปฏิกิริยาทางเคมี IMViC test (Andrews, 1997)
3. การทดสอบการดือ้ ยาปฏิชีวนะ
น าเชื อ้ E. coli เลี ย้ งในอาหาร Tryptone Soya Broth น าไปบ่ ม ไว้ ที่ อุณ หภู มิ 37 °c แล้ วน าไปเที ย บ
มาตรฐานความขุ่น McFarland 0.5 น าไปสเมี ย ร์ ล งในอาหารเลี ย้ งเชื อ้ Mueller Hinton Agar ใช้ ย าปฏิ ชี วนะ
6 กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 1 ชนิ ด ได้ แก่ กลุ่ ม Beta-lactam คื อ Cephalothin (KF) 30 µg กลุ่ ม Aminoglycosides คื อ
Amikacin (AMK) 30 µg ก ลุ่ ม Tetracycline คื อ Tetracycline (TC) 30 µg ก ลุ่ ม Chloramphenicol คื อ
Chloramphenicol (CP) 30 µg กลุ่ม Quinolones คือ Nalidixic acid (NA) 30 µg และ กลุ่ม Sulfonamides คือ
Sulfamethoxazole /Trimethoprim (ST) 23.75 µg / 1.25 µg เนื่ องจากเป็ นตัวแทนจากยาปฏิ ชีวนะแต่ละกลุ่ม
ซึง่ จะมีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกัน แล้ วนาไปบ่มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 35 °c เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนันตรวจสอบการ
้
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ดื ้อยาปฏิ ชีวนะโดยวัดเส้ นผ่าศูนย์ กลางของวง (clear zone) เที ยบกับเกณฑ์ มาตรฐานการตรวจสอบการดือ้ ยา
ปฏิ ชี วนะโดยมี Escherichia coli ATCC® 35218 ส าหรั บ กลุ่ม Beta lactam และ Escherichia coli ATCC®
25922 สาหรับกลุม่ อื่นๆ เป็ นมาตรฐานควบคุม โดยวิธี Disk diffusion (CLSI, 2011) แสดงใน (Table 1)
Table 1 Diameter of inhibition zone for Escherichia coli
Series

Antibiotics

Abb.

Beta lactam
Aminoglycoside
Tetracycline
Quinolone
Chloramphenicol

Cephalotrin
Amikacin
Tetracycline
Nalidixic acid
Chloramphenicol
Sulfamethoxazole/
Trimethoprim

KF
AMK
TC
NA
CP

Diameter of inhibition zone (mm)
Resistance Intermediate Sensitive
≤14
15-17
≥18
≤14
15-16
≥17
≤11
12-14
≥15
≤13
14-18
≥19
≤12
13-17
≥18

ST

≤10

Sulfonamides

11-15

≥16

Dose
(µg)
30
30
30
30
30
23.75/
1.25

Note : (CLSI, 2011)

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.1 ตรวจวัดปริ มาณโคลิฟอร์ มทังหมด
้
(Total coliform : TC) ฟี คัลโคลิฟอร์ ม (Fecal coliform : FC) และ
E. coli ในน ้า โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (MPN method) ใช้ ระบบ 3 หลอด (APHA et al., 2005)
1.2 การคานวณหา ร้ อยละการดื ้อยา การเริ่ มพัฒนาการดื ้อยา และความไวต่อการต้ านการดื ้อยา สมการ
ที่ (1), (2) และ (3) ตามลาดับ
% การดื ้อยา
= จานวน E. coli ที่ดื ้อยา x 100
(1)
(% Resistance)
จานวน E. coli ทังหมดที
้
่ทดสอบ
% การเริ่ มพัฒนาการดื ้อยา = จานวน E. coli ที่เริ่ มการพัฒนาการดื ้อยา x 100
(2)
(% Intermediate)
จานวน E. coli ทังหมดที
้
่ทดสอบ
%ความไวต่อการต้ านการดื ้อยา = จานวน E. coli ที่ไวต่อการต้ านการดื ้อยา x 100
(3)
(% Sensitive)
จานวน E. coli ทังหมดที
้
่ทดสอบ
1.3 การคานวณดัชนีการดื ้อยาปฏิชีวนะอย่างน้ อย 2 ชนิ ด Multiple antibiotic resistance Index (MAR
index) สมการที่ (4)
ดัชนีการดื ้อยาปฏิชีวนะอย่างน้ อย 2 ชนิด (MAR index)= จานวนยาปฏิชีวนะที่ E. coli ดื ้อยา
(4)
จานวนยาปฏิชีวนะทังหมดที
้
่ทดสอบ
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1.4 การศึกษารู ปแบบการดื ้อยาปฏิชีวนะ สมการที่ (5)
% รู ปแบบการดื ้อยา
= จานวน E. coli ที่ดื ้อยาแต่ละรู ปแบบ X 100 (5)
(% Pattern)
จานวน E. coli ทังหมดที
้
่ดื ้อยา

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.1 จากการวิเคราะห์ ปริ มาณโคลิฟอร์ มทัง้ หมด ปริมาณฟี คัลโคลิฟอร์ ม และ ปริมาณ E. coli ด้ วย
วิธี MPN method พบว่านา้ เสียและตะกอนดิน จากบ่อเลี ้ยงกบ มีค่าเฉลี่ยของปริ มาณโคลิฟอร์ มทัง้ หมด ปริ มาณ
ฟี คัลโคลิฟอร์ ม และ ปริ มาณ E. coli มากกว่า น ้าเสียและตะกอนดินจากบ่อเลี ้ยงปลา รวมถึงแหล่งน ้าธรรมชาติ
โดยน ้าเสียจากบ่อเลี ้ยงกบ มีปริ มาณโคลิฟอร์ มทังหมด
้
อยู่ในช่วง 4.3x105 - 2.4x107 MPN/100 ml ตะกอนดินจาก
บ่อเลี ้ยงกบ มีค่าอยู่ในช่วง 2.0x106 - 2.4×108 MPN/g นา้ เสียจากบ่อเลี ้ยงปลาและตะกอนดินจากบ่อเลี ้ยงปลามี
ปริ มาณโคลิฟอร์ มทังหมดอยู
้
่ในช่วง 1.5x104 - 9.3x104 MPN/100 ml และ 7.0x104- 4.6x106 MPN/g ตามลาดับ
ในส่ ว นแหล่ ง น า้ ธรรมชาติ มี ป ริ ม าณโคลิ ฟ อร์ ม ทั ง้ หมดอยู่ ใ นช่ ว ง 9.0x103 - 2.4x106 MPN/100 ml ผลการ
ตรวจสอบปริ มาณฟี คัลโคลิฟอร์ มและปริ มาณ E. coli เป็ นไปทิศทางเดียวกับปริ มาณโคลิฟอร์ มทังหมด
้
แสดงใน
(Table 2)
Table 2 Amount of total coliform (TC) fecal coliform (FC) and Escherichia coli from various samples
Type

Sample source (Range, MPN/100 ml)
WFG

SFG1/2

WFH

SFH1/2

NWS

TC

4.3x105 - 2.4x107

2.0x106 - 2.4x108

1.5x104 - 9.3x104 7.0x104- 4.6x106 9.0x103 - 2.4x106

FC

9.3x104 - 2.4x107

1.4x106 - 2.4x108

1.5x104 - 4.3x104 7.0x104- 4.6x106 9.0x103 - 2.4x106

E.coli

4.3x105 - 2.4x107

4.0x105 - 2.4x108

3.0x103 -4.3x104 3.0x103- 4.6x106 3.0x103 - 7.5x104

Remark : 1/ SFG and SFH (MPN/g), 2/ E.coli (MPN E.coli/g), WFG = Wastewater from frog pond; SFG = Sludge from frog pond;
WFH = Wastewater from fish pond; SFH = Sludge from fish pond; NWS= Natural water sources; TC= Total coliform; FC = Fecal
coliform.

1.2 การทดสอบการดื อ้ ยาปฏิ ชี ว นะ ท าการแยกเชื อ้ E. coli จากน า้ เสี ย จากการเพาะเลี ย้ งสัต ว์ น า้
ทัง้ หมด 200 โคโลนี โดยแบ่ งเป็ น นา้ เสีย จากบ่ อเลีย้ งกบ ตะกอนดิน จากบ่ อเลีย้ งกบ น า้ เสี ย จากบ่อเลี ย้ งปลา
ตะกอนดิ น จากบ่ อเลีย้ งปลาและแหล่งน า้ ธรรมชาติ จุดละ 40 โคโลนี ทดสอบกับ ยาปฏิ ชีวนะ 6 ชนิ ด พบว่ามี
E. coli ดือ้ ยาปฏิ ชีวนะร้ อยละ 100.0, 92.5, 80.0, 82.5 และ 65.0 ตามลาดับ จากจานวนเชื อ้ E. coli ทัง้ หมด
200 โคโลนี มีการดือ้ ยา Tetracycline มากที่สุด 147 โคโลนี คิดเป็ นร้ อยละ 73.5 รองลงมาเป็ น Nalidixic acid
มีการดื ้อยา 95 โคโลนี คิดเป็ นร้ อยละ 47.5 ส่วนยาปฏิชีวนะที่ E. coli ดื ้อยาน้ อยที่สดุ คือ Amikacin จากจานวน
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ทังหมด
้
200 โคโลนี มีการดื ้อยา Amikacin 26 โคโลนี คิดเป็ นร้ อยละ 13.0 ผลการวิเคราะห์ ร้ อยละการดื ้อยา ร้ อย
ละการพัฒนาการดื ้อยา และร้ อยละความไวต่อการดื ้อยาโดยพิจารณายาปฏิชีวนะแต่ละชนิดแสดงใน (Table 3)
1.3 การคานวณดัชนี การดือ้ ยาปฏิชีวนะอย่ างน้ อย 2 ชนิ ด (MAR index) พบว่า E. coli ที่ แยกเชื อ้
จากน ้าเสียของบ่อเลี ้ยงกบ ตะกอนดินในบ่อเลี ้ยงกบ น ้าเสียของบ่อเลี ้ยงปลา ตะกอนดินในบ่อเลี ้ยงปลา และ แหล่ง
น ้าธรรมชาติ พบว่า E. coli ที่ไม่มีการดื ้อยาปฎิชีวนะ คิดเป็ นร้ อยละ 0.0, 7.5, 20.0, 17.5 และ 35.0 ตามลาดับ
มีการดื ้อยาปฏิชีวนะอย่างน้ อย 1 ชนิด (AR) คิดเป็ นร้ อยละ 2.5, 10.0, 27.5, 22.5 และ 27.5 ตามลาดับ สาหรั บ
การดื อ้ ยาปฏิ ชี วนะตัง้ แต่ 2-6 ชนิ ด (MAR) คิดเป็ น ร้ อยละ 97.5, 82.5, 52.5, 60.0 และ 37.5 ตามล าดับ และ
พบว่า ดัช นี ก ารดื อ้ ยาปฏิ ชี วนะอย่ างน้ อย 2 ชนิ ด (MAR index) ของน า้ เสี ย จากบ่ อ เลี ย้ งกบ มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ
0.71±0.15 มีค่าสูงที่ สุด รองมาเป็ น E. coli ที่ แยกเชื อ้ จากตะกอนจากบ่อเลีย้ งกบและตะกอนจากบ่อเลีย้ งปลา
แสดงใน Table 4
1.4 การศึก ษารู ป แบบการดือ้ ยาปฏิชีวนะ รู ปแบบการดือ้ ยาปฏิ ชีวนะของ E. coli จากยาปฏิ ชีวนะ
6 ชนิด มีผลดังนี ้ ตัวอย่างเชือ้ E. coli ที่ เก็บจาก นา้ เสียจากบ่อเลี ้ยงกบ มีรูปแบบการดื ้อยาปฏิ ชีวนะ 8 รู ปแบบ
พบว่า รู ปแบบที่มีการดื ้อยาปฏิชีวนะมากที่สดุ คือ KF- TC- CP-NA-ST มีจานวน E. coli ที่ดื ้อยารู ปแบบนี ้ ร้ อยละ
40 และมีการรู ปแบบการดื ้อยา TC- CP-NA-ST ร้ อยละ 37.5 แสดงใน Figure 1 (A) ตัวอย่างเชือ้ E. coli ที่เก็บ
จากตะกอนดินจากบ่อ เลี ้ยงกบ มีรูปแบบการดื ้อยาปฏิชีวนะ 15 รู ปแบบ พบว่า รู ปแบบที่มีการดื ้อยาปฏิชีวนะมาก
ที่ สุด คื อ TC- CP-NA-ST คิ ด เป็ น ร้ อยละ 27.5 และมี ก ารรู ป แบบการดื อ้ ยา KF-TC- NA ร้ อยละ 10.0 แสดงใน
Figure 1 (B) ตัวอย่างเชื อ้ E. coli ที่ เก็บจาก น า้ เสียจากบ่อเลีย้ งปลา มีรูปแบบการดือ้ ยาปฏิ ชีวนะ 12 รู ป แบบ
พบว่า รู ปแบบที่มีการดื ้อยาปฏิชีวนะมากที่สุดคือ TC-NA คิดเป็ นร้ อยละ 25.5 และมีการรู ปแบบการดื ้อยา AMK
และ TC คิด เป็ น ร้ อยละ 10.0 แสดงใน Figure 1 (C) ตัว อย่ างเชื อ้ E. coli ที่ เก็ บ จากตะกอนในบ่ อเลี ย้ งปลา
มีรูปแบบการดื ้อยาปฏิชีวนะ 18 รู ปแบบ พบว่า รู ปแบบที่มีการดื ้อยาปฏิชีวนะมากที่สดุ คือ TC คิดเป็ นร้ อยละ 15.0
และมีการรู ปแบบการดื ้อยา KF- TC คิดเป็ นร้ อยละ 12.5 แสดงใน Figure 1 (D) ตัวอย่างเชื ้อ E. coli ที่เก็บจาก
แหล่งน ้าธรรมชาติ มีรูปแบบการดื ้อยาปฏิชีวนะ 13 รู ปแบบ พบว่า รู ปแบบที่มีการดื ้อยาปฏิชีวนะมากที่สดุ คือ TC
คิดเป็ นร้ อยละ 17.0 และมีการรู ปแบบการดื ้อยา KF- TC คิดเป็ นร้ อยละ 10.0 แสดงใน Figure 1 (E)
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Table 3 The percentage of antibiotic resistant Escherichia coli from various samples
Percentage of sensitivity isolated of E. coli (% Resistance/% Intermediate/% Sensitivity)
Abb.

% Resistance
WFG

% Intermediate

% Sensitivity

SFG

WFH

SFG

NWS

AVG

WFG

SFG

WFH

SFG

NWS

WFG

SFG

WFH

SFG

NWS

KF

42.5

47.5

20.0

40.0

35.0

37.0

57.5

50.0

60.0

57.5

62.5

0.0

2.5

20.0

2.5

2.5

AMK

12.5

15.0

20.0

12.5

5.0

13.0

7.5

25.0

17.5

15.0

7.5

80.0

60.0

62.5

72.5

87.5

TC

100.0

85.0

60.0

72.5

50.0

73.5

0.0

0.0

5.0

5.0

5.0

0.0

15.0

35.0

22.5

45.0

CP

90.0

50.0

7.5

12.5

17.5

35.5

2.5

0.0

0.0

15.0

5.0

7.5

50.0

92.5

72.5

77.5

NA

87.5

67.5

37.5

35.0

10.0

47.5

10.0

5.0

40.0

17.5

10.0

2.5

27.5

22.5

47.5

80.0

ST

95.0

67.5

15.0

30.0

10.0

43.5

0.0

0.0

12.5

10.0

2.5

5.0

32.5

72.5

60.0

87.5

Remark : WFG = Wastewater from frog pond; SFG = Sludge from frog pond; WFH = Wastewater from fish pond; SFH = Sludge from fish pond; NWS = Natural water sources;
AVG = Average; Ant= Antibiotic ; KF= Cephalothin; AMK = Amikacin; TC= Tetracycline; CP= Chloramphenicol; NA= Nalidixic acid; ST = Sulfamethoxazole / Trimethoprim.
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Table 4 The percentage of Escherichia coli strains which resisted to antibiotics in various patterns
Number of antibiotic
The percentage resistance of isolates (%)
resistance in each pattern
WFG
SFG
WFH
SFH
NWS
(total = 6 antibiotics)
No resistant (sensitive)
0
7.5
20.0
17.5
35.0
1
2.5
10.0
27.5
22.5
27.5
2
2.5
5.0
35.0
27.5
20.0
3
7.5
25.0
10.0
15.0
12.5
4
40.0
37.5
5.0
10.0
2.5
5
47.5
7.5
2.5
5.0
2.5
6
0.0
7.5
0.0
2.5
0.0
MAR Index 1/
0.71±0.15 0.55±0.26 0.27±0.20
0.34±0.26 0.21±0.21
Remark :1/ Average± SD (n=40), MAR Index = Multiple antibiotic resistance Index; WFG = Wastewater from frog pond; SFG =
Sludge from frog pond; WFH = Wastewater from fish pond; SFH = Sludge from fish pond; NWS= Natural water sources.

สรุปและวิจารณ์
การศึก ษาครั ง้ นี พ้ บว่าตะกอนดิ น ทัง้ จากบ่ อเลี ย้ งกบและบ่ อเลี ย้ งปลาจะมีป ริ ม าณโคลิ ฟ อร์ ม ทัง้ หมด
ปริ มาณฟี คัลโคลิฟอร์ ม และ ปริ มาณ E. coli สูงกว่าตัวอย่างที่เก็บมาจากนา้ เสียบ่อเลี ้ยงกบ บ่อเลี ้ยงปลา และ
แหล่งน า้ ธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้ องกับ การศึก ษาของ Roland et al. (1991) และ Schmidt et al. (2000) พบว่า
แบคทีเรี ยจากตะกอนดินจากบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ามีปริ มาณมากกว่าในน ้าเสียและแม่น ้า ซึง่ มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน า้ ทิ ง้ ของประเทศไทย ไม่ระบุค่ามาตรฐานของปริ มาณโคลิฟ อร์ มทัง้ หมด ปริ มาณฟี คัลโคลิฟ อร์ ม และ
ปริ มาณ E. coli แต่ค่าที่ตรวจพบมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐานข้ อกาหนด EPA Victoria (2003) กาหนดปริ มาณ
E. coli ที่ยอมรับได้ ในการปล่อยน ้าเสียทิ ้งลงสูแ่ หล่งน ้าน้ อยกว่า 10,000 E.coli/100ml
จากการทดสอบการดื ้อยาปฏิชีวนะทัง้ 6 ชนิด พบว่า การดื ้อยาปฏิชีวนะของ E. coli อยู่ในเกณฑ์น้อยถึง
ปานกลาง มี เพี ย ง Tetracycline เท่ า นั น้ มี E. coli ดื อ้ ยาอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ม าก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Reinthaler et al. (2003), Patchanee (2011) พบว่ า เชื อ้ E. coli ที่ แ ยกจากน า้ เสี ย มี ก ารดื อ้ ยา Tetracycline
สูงสุด เนื่องจากเป็ นยาปฏิชีวนะที่มีการใช้ มานานทัง้ ในมนุษย์และสัตว์ ทาให้ พบเชื ้อ E. coli และแบคทีเรี ยที่ดื ้อ
ยา Tetracycline มากในสิ่งแวดล้ อม แบคทีเรี ยเหล่านี ้ได้ สมั ผัสกับยาปฏิชีวนะนันๆ
้ แล้ วต่อมาได้ พฒ
ั นาตัวเองเพื่อ
ความอยู่รอด (Al-Bahry et al., 2009) รวมถึงมีกลไกการดื ้อยาที่สง่ ผลไม่ให้ มีการสังเคราะห์โปรตีน เช่น การขับยา
ออก ลดการซึมผ่านของยาเข้ าเซลล์ และ การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในการออกฤทธิ์ ของยา จึงทาให้ มีการดื ้อยา
Tetracycline สูงสุด และพบว่า มีการดื ้อยา Amikacin น้ อยที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Patchanee (2011)
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กล่าวว่าการทดสอบการดือ้ ยาปฏิ ชีวนะของ E. coli ใน 16 ชนิ ด โดยมียาเพี ยงชนิ ดเดียวที่ ไม่พ บการดือ้ ยา คื อ
Amikacin เนื่องจาก Amikacin อยู่ในกลุ่ม Aminoglycoside เป็ นยามีฤทธิ์ทาลายแบคทีเรี ยได้ อย่างรวดเร็ ว ออก
ฤทธิ์ที่ 30S บนไรโบโซมเกิดการยับยังกระบวนการสั
้
งเคราะห์โปรตีน แบคทีเรี ยจึงถูกฆ่า โดยขณะนี ้ Amikacin เป็ น
ยาที่ออกฤทธิ์กว้ างสุดในยากลุ่มนี ้ จากการศึกษาของ Roland et al. (1991) พบว่า แบคทีเรี ยจากตะกอนดินจาก
บ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้ามีรูปแบบของการดื ้อยาหลายชนิดมากกว่าในน ้าเสียหรื อแม่นา้ เนื่องจากตะกอนดินจะอยู่ใน
บ่อนานกว่านา้ ทาให้ แบคทีเรี ยได้ รับการกระตุ้นจากยาปฏิชีวนะหลายรอบของการเลี ้ยงสัตว์นา้ ส่งผลทาให้ ได้ รับ
การเหนี่ยวนาในการดื ้อยาได้ มากขึ ้นซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั นี ้ เชื ้อ E. coli จากตะกอนดินจากบ่อเลี ้ยงกบและบ่อ
เลี ้ยงปลา มีรูปแบบการดื ้อยาหลายชนิดมากกว่าเชื ้อ E. coli ในน ้าเสียจากบ่อเลี ้ยงกบ บ่อเลี ้ยงปลาและแหล่งนา้
ธรรมชาติ จากการวิจยั ครัง้ นี ้ยังพบว่า E. coli ที่ดื ้อยา Tetracycline จะมีแนวโน้ มการดื ้อยา Nalidixic acid ร่ วม
ด้ วยเพราะยาปฏิชีวนะทังสองชนิ
้
ดนีจ้ ะมีกลไกการดื ้อยาคล้ ายกันโดยมีผลไม่ให้ มีการสังเคราะห์โปรตีน (Ponsin,
2013) ทาให้ มีแนวโน้ มของการดื ้อยาที่คล้ ายกัน และ จากตัวอย่างทังหมด
้
มีเพียงเชื ้อ E. coli ที่แยกจากตะกอนดิน
ในบ่ อเลี ย้ งกบและตะกอนดิน ในเลี ย้ งปลาเท่ านัน้ ที่ มีก ารดื อ้ ยาปฏิ ชี วนะ ทัง้ 6 ชนิ ด ในส่วนรู ป แบบการดือ้ ยา
ปฏิ ชีวนะของ E. coli จะเห็ น ได้ ว่า ในแต่ล ะประเภทจะมีรูป แบบการดือ้ ยาปฏิ ชีวนะที่ แ ตกต่างกัน โดยเฉพาะ
ตัวอย่างที่เก็บจากตะกอนดินจากบ่อเลี ้ยงกบและบ่อเลี ้ยงปลาจะมีรูปแบบการดื ้อยาที่หลากหลายมากกว่าตัวอย่าง
ที่เก็บจากน ้าเสีย เนื่องจากตะกอนดินมีการทับถมเป็ นเวลานาน ทาให้ แบคทีเรี ยมีโอกาสสัมผัสกับแบคทีเรี ยที่มากับ
น ้าใหม่ ทาให้ เกิดการถ่ายทอดยีนดื ้อยา สอดคล้ องกับ งานวิจยั ของ Patchanee (2011) ตัวอย่างที่เก็บจากตะกอน
ดิ น จะมี รู ป แบบการดื อ้ ยาที่ ห ลากหลายมากกว่าตัวอย่ างที่ เก็ บ จากน า้ เสี ย ตะกอนดิ น และน า้ เสี ย จากฟาร์ ม
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า จึงเป็ นแหล่งที่สามารถช่วยในการพัฒนาการดื ้อยาของเชือ้ E. coli และแพร่ กระจายของยีนดื ้อ
ยาปฏิ ชีวนะ (Zhang et al., 2013) ดังนัน้ เชือ้ ดือ้ ยาปฏิชีวนะหากมีการสัม ผัสกับมนุษย์ อาจก่อให้ เกิด ผลกระทบ
และความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ งานวิจยั นี ้ได้ สารวจในช่วงฤดูฝนซึง่ เป็ นช่วงในการเพาะเลี ้ยงกบและเลี ้ยงปลาจานวน
มาก มีการชะล้ างน ้าเสียชุมชนลงสู่บ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าในปริ มาณมาก จึงควรศึกษาต่อเพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับ
ฤดูกาลอื่นๆ ข้ อมูลที่ได้ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การหาแนวทางการควบคุมเชื ้อดื ้อยาปฏิชีวนะที่ ระบายจากบ่อเพาะเลี ้ยง
สัตว์น ้าและการใช้ ยาปฏิชีวนะให้ เหมาะสมกับโรคที่เกิดขึ ้น
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
Figure 1 Pattern of Antibiotic resistant : (A) = Wastewater from frog pond; (B) = Sludge from frog
pond; (C) = Wastewater from fish pond; (D) = Sludge from fish pond; (E) = Natural water sources.
NO = No antibotics resistance K= Cephalothin(KF) ; A = Amikacin (AMK) ; T= Tetracycline (TC) ;
C= Chloramphenicol (CP) ; N= Nalidixic acid (NA) ; S = Sulfamethoxazole /Trimethoprim (ST)
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