บทสังเคราะห์งานวิจัย :
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บทนํา
Acinetobacter baumannii เป็นแบคทีเรีย
แกรมลบ รู ปร่ างท่ อ นกลม (coccobacilli) ที่ พ บเป็ น
สาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วย
ที่พักรักษาในหอผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Unit,
ICU) และผู้ ป่วยที่ต้องพั กรั ก ษาตัวที่ โรงพยาบาลเป็ น
ระยะเวลานาน การติดเชื้อมักเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่ได้รับ
การผ่าตัด หรือผู้ ป่วยที่ ต้องใช้อุปกรณ์สายสวนต่างๆ
(Peleg et al., 2008)
ข้อมูลการดื้อยาของเชื้อ A. baumannii
มีการรายงานข้อมูลอัตราการดื้อยาต้านจุลชีพของ
แบคทีเรีย A. baumannii เพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศไทย
และหลายประเทศทั่วโลก (Maragakis et al., 2008;
Dejsirilert et al., 2009) จากผลการศึกษาอัตราการ
ดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรีย A. baumannii
จํานวน 33 ไอโซเลต ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจทางคลินิก
ของผู้ป่วยใน ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พบว่าแบคทีเรีย A. baumannii มีอัตรา
การดื้อยาต้านจุลชีพที่สูง ดังแสดงในตารางที่ 1 โดย
พบว่าเชื้อมีอัตราการดื้อต่อยา ampicillin สูงที่สุด คือ
ร้อยละ 97.0 และมีอัตราการดื้อต่อยา imipenem ต่ํา
ที่สุด คือร้อยละ 45.2 (Jantama et al., 2013)
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รูปที่ 1. (A) ลักษณะโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย A. baumannii
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ (B) ตัวอย่างผลการทดสอบความไวของเชื้อ
แบคทีเรีย A. baumannii ต่อยาต้านจุลชีพ (ศิริมา, 2557)

ตารางที่ 1. รูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย
A. baumannii ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี (Jantama et al.,
2013)
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การสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมสและยีนดื้อยา
กลไกการดื้ อ ต่ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ กลุ่ ม คาร์ บ าพี เ นม
ของเชื้อแบคทีเรีย A. baumannii ที่สําคัญคือการ
สร้ า งเอนไซม์ ค าร์ บ าพี นี เ มสเพื่ อ ทํ า ลายยา การ
ตรวจสอบการสร้ า งเอนไซม์ ค าร์ บ าพี นี เ มสของเชื้ อ
แบคทีเรีย A. baumannii ที่ดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนมที่
แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ด้วย
วิธี modified Hodge test พบเชื้อแบคทีเรียที่สร้าง
เอนไซม์คาร์บาพีนีเมสเท่ากับร้อยละ 71.4 และผลการ
ตรวจสอบยีนดื้อยากลุ่ม blaOXA-23 ในเชื้อแบคทีเรีย A.
baumannii ที่ดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนมด้วยเทคนิค
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส พบยีนกลุ่ม blaOXA-23 ใน
แบคทีเรีย A. baumannii คิดเป็นร้อยละ 85.7
(Jantama et al., 2013)

ธิราวรรณ จันทรบุตร และคณะได้ศึกษาการ
ตรวจสอบการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมสและยีนดื้อยา
ที่เกี่ยวข้องในแบคทีเรีย Acinetobacter spp. ที่ดื้อยา
ปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนม จํานวน 100 ไอโซเลต ซึ่ง
แยกได้ จ ากผู้ ป่ ว ยโรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์
ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2556 ผลการ
ตรวจสอบการสร้ า งเอนไซม์ ค าร์ บ าพี นี เ มสของเชื้ อ
แบคทีเรีย Acinetobacter spp. พบว่าจํานวนเชื้อที่
ให้ ผ ลการทดสอบเป็ น บวกกั บ การทดสอบด้ ว ยวิ ธี
combined disc test และ modified Hodge test
เท่ากับ 35 ไอโซเลต และ 33 ไอโซเลต ตามลําดับ การ
ตรวจสอบยีนดื้อยากลุ่ม blaOXA ด้วยเทคนิคปฏิกิริยา
พอลิเมอเรสที่ใช้ไพร์เมอร์หลายคู่ (รูปที่ 2) พบว่า มี
จํานวนเชื้อ Acinetobacter spp. ที่ตรวจพบยีนดื้อยา
blaOXA-51-like, blaOXA-23-like และ blaOXA-58-like คือ
จํานวน 92, 92 และ 8 ไอโซเลต ตามลําดับ และไม่มี
เชื้อไอโซเลตใดที่ตรวจพบยีน blaOXA-24-like (ธิราวรรณ
และคณะ, 2556)

รูปที่ 2. ตัวอย่างผลการตรวจสอบยีนดื้อยาที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมสด้วยเทคนิคปฏิกิริยาพอลิเมอเรส
แบบใช้ไพรเมอร์หลายคู่ (multiplex polymerase chain
reaction). Lane M: 100 bp+1.5 bp DNA ladder, 1:
Negative, 2: ATCC19606, 3: AB15, 4: AB83, 5: AB86, 6:
AB96, 7:AB97, 8: AB112, 9: AB113, 10: AB125, 11:
AB151, 12: AB164, 13: AB181, 14: AB184, 15: AB185

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อมูลที่ได้รวบรวมครั้งนี้ได้จากผลการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับอัตราการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรีย
A. baumannii ที่แยกได้จากผู้ป่วยในที่เข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รวมถึงการ
ตรวจสอบการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมสและยีนดื้อยา

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามและการ
กําหนดแนวทางการควบคุมปัญหาการดื้อยาของเชื้อ
แบคทีเรีย A. baumannii ในโรงพยาบาล ผล
การศึกษาโดยสรุปพบว่าแบคทีเรีย A. baumannii
มีการดื้อยาต้านจุลชีพที่ใช้บ่อยในอัตราที่สูง และพบ
การสร้ า งเอนไซม์ ค าร์บ าพีนี เ มสและยี น ดื้อ ยากลุ่ ม
blaOXA ในแบคทีเรีย A. baumannii ที่ดื้อยากลุ่ม
คาร์บาพีเนม อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของยีนดื้อยากับปัจจัยอื่นๆ เช่น
ความชุกของยีนกับหอผู้ป่วย หรือกลไกการดื้อยาและ
ยีนดื้อยากลุ่มอื่น เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของรูปแบบการดื้อยากับกลไกการดื้อยาที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการรักษา และการ
ควบคุมปัญหาการดื้อยาในโรงพยาบาลต่อไปได้
เอกสารอ้างอิง
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