นิพนธ์ต้นฉบับ

ว กรมวิทย พ 2552; 51 (3 - 4) : 187-203

การตรวจหาเชื้อ Vibrio cholerae จากผู้ป่วยผู้สัมผัสน�้ำ และสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องในเขตอ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ศิริพร จันทน์โรจน์* คาซูฮิสะ โอกาดะ* น�้ำผึ้ง เฮียงค�ำซาว* อมรรัตนา รูปไธสง*
ไพรเวศ เสารอง** จิตติ จันทร์แสง* ยงยุทธ เนตรนิรันดร*** ณัฐวุฒิ ทองพลับ****
และปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ*
*กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000
**โรงพยาบาลพบพระ ***สถานีอนามัยซอโอ ****ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอพบพระ อ�ำเภอพบพระ ตาก 63000

บทคัดย่อ ปัจจุบนั ในประเทศไทยมักพบมีการระบาดของโรคอหิวาตกโรคตามเขตติดต่อแนวชายแดนไทย-พม่าโดยเฉพาะ

อ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก ธรรมชาติของเชือ้ Vibrio cholerae เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปแท่งโค้ง พบได้ในคนและสิง่ แวดล้อม
ทั้งในแหล่งน�้ำจืด น�้ำกร่อย และน�้ำเค็มทั่วโลก มีเพียง serogroups O1 และ O139 ที่ผลิต cholera toxin โดย ctxAB ยีน
เท่านัน้ ทีส่ ามารถก่อโรคอหิวาตกโรคในคน การติดต่อเกิดจากการกินอาหารและน�้ำทีม่ กี ารปนเปือ้ นตัวเชือ้ การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้
ท�ำการเก็บตัวอย่าง rectal swab จากผู้ป่วย ผู้สัมผัส คนปกติ และตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนรวม
1,452 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาเชื้อ Vibrio cholerae ด้วยวิธีเพาะเชื้อ และได้ใช้วิธี duplex PCR ตรวจหายีน ompW ที่มีความ
จ�ำเพาะต่อชนิดของเชื้อ Vibrio cholerae และ ctxA ยีนที่มีความจ�ำเพาะต่อ Vibrio cholerae O1 และ O139 จากโคโลนี
บนอาหารชนิด TCBS ท�ำให้สามารถตรวจพบ Vibrio cholerae O1, El Tor, Inaba ร้อยละ 0.48 จากตัวอย่าง rectal swab
5 ตัวอย่าง และสิ่งแวดล้อม 2 ตัวอย่าง และพบ Vibrio cholerae nonO1/nonO139 ร้อยละ 8.82 จากตัวอย่าง rectal swab
6 ตัวอย่าง และสิ่งแวดล้อม 122 ตัวอย่าง ทั้งหมดมีรูปแบบการดื้อต่อยาต้านจุลชีพชนิด colistin, ampicillin และ
trimethoprim/sulfamethoxazole ร้อยละ 71.9, 28.9 และ 11.1 ตามล�ำดับ การใช้วิธี duplex PCR ร่วมกับวิธีเพาะเชื้อ
นอกจากจะช่วยยืนยันผลการตรวจพบและแยกชนิดของเชื้อ Vibrio cholerae แล้ว ยังช่วยการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น สามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจหาเพื่อช่วยควบคุมและการป้องกัน
การระบาดซ�้ำของโรคอหิวาตกโรคในเขตแนวชายแดนไทย-พม่าของอ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก และพื้นที่อื่นต่อไป

บทน�ำ

cholerae O1, El Tor, Inaba 268 ราย Vibrio
cholerae O139 6 ราย และ Vibrio cholerae O1,
El Tor, Hikojima 1 ราย และในปี 2551 พบผูป้ ว่ ย
รวมทั้งสิ้น 435 ราย เสียชีวิต 3 ราย เป็นชาวไทย
128 ราย แรงงานพม่า 306 ราย และชาวกัมพูชา

จากรายงานของส� ำ นัก ระบาดวิ ท ยา กรม
ควบคุมโรค พบผู้ป่วยอหิวาตกโรคในปี 2550 รวม
ทั้งสิ้น 1,428 ราย เสียชีวิต 7 ราย เป็นชาวไทย
1,166 ราย แรงงานพม่า 262 ราย เป็นเชื้อ Vibrio
cholerae O1, El Tor, Ogawa 1,153 ราย Vibrio
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1 ราย เป็นเชื้อ Vibrio cholerae O1, El Tor,
Inaba 376 ราย Vibrio cholerae O1, El Tor,
Ogawa 57 ราย และ Vibrio cholerae O139 2 ราย
จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือจังหวัดตาก ซึ่งมีเขต
ติดต่อกับพรมแดนไทย-พม่า และมีศูนย์พักพิง
ผู้ลี้ภัยทางสงครามชั่วคราวขนาดใหญ่ ถึง 3 ศูนย์
โดยปี 2550 และ 2551 อ�ำเภอพบพระรายงานพบ
ผู้ป่วยอหิวาตกโรค 237 และ 214 ราย ตามล�ำดับ
เป็นเชื้อ Vibrio cholerae O1, El Tor, Inaba และ
จากรายงานสาเหตุการระบาดของโรคอหิวาตกโรค
ครั้งใหญ่ตามขอบพรมแดนไทย-พม่า ขณะการ
ด�ำเนินมาตรการควบคุมโรค ของอ�ำเภอพบพระ
จังหวัดตาก ปี 2550 โดยนายแพทย์เอนก มุ่งอ้อม
กลาง แพทย์ประจ�ำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงระบาดวิทยา ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าการระบาดเริ่มจาก
กลุ่มชาวไร่ ซึ่งเป็นแรงงานอพยพชาวพม่า แล้วแพร่
เข้าสู่ชุมชนชาวไทยทั้งอ�ำเภออย่างรวดเร็ว ลักษณะ
การระบาดของโรคอหิวาตกโรคที่อ� ำเภอพบพระ
เกิดในลักษณะติดจากคนสู่กลุ่มคน เป็นผลมาจาก
การเคลื่อนย้ายของแรงงานอพยพชาวพม่าที่เข้ามา
ท� ำ งานในไร่ เ กษตรกร ประกอบกั บ สุ ข าภิ บ าลที่
ไม่เพียงพอก่อให้เกิดการระบาดใหญ่ทั้งอ�ำเภอซึ่ง
ต้องใช้เวลาถึง 2 เดือนในการควบคุมโรค มาตรการ
ทีใ่ ช้ได้ผลดีคอื การตัง้ จุดสกัดตามท่าข้ามต่างๆ  เพือ่
รักษาผู้ป่วยก่อนข้ามพรมแดน และการค้นหาผู้ป่วย
ในประชากรกลุ ่ ม เสี่ ย งอย่ า งจริ ง จั ง รวมทั้ ง ระบบ
รายงานและเฝ้าระวังทีด่ ชี ว่ ยให้การควบคุมโรคในไร่
ได้ทันเวลา ทั้งนี้ โดยธรรมชาติของ เชื้อ Vibrio
cholerae เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปแท่งโค้ง สามารถ
ตรวจพบได้ ในแหล่ ง น�้ำ จื ด และน�้ ำ เค็ ม ทั่ ว โลกใน
ลักษณะเซลล์อิสระล่องลอย (free-living) รวมตัว
อยู่เป็นกลุ่มบนผิวน�้ำ  (biofiffiilm) หรือเกาะกับสัตว์
หน้าดินขนาดเล็ก เช่น ไรน�้ำ  copepode หรือพืชน�้ำ 
เช่น สาหร่าย และรากพืชน�้ำ  เป็นต้น(1) สามารถ
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ก่อโรคในคน โดยการติดต่อจากการกินอาหารและ
น�้ำที่มีการปนเปื้อนตัวเชื้อ แบ่งออกตามชนิดของ
O antigen เป็น serogroup พบมีมากกว่า 200
serogroup serogroup O1 และ O139 ที่ผลิต CT
(cholera toxin) เป็นสาเหตุของโรคอหิวาตกโรค
(cholera) ซึ่งมีการระบาดไปทั่วโลก (pandemic)(2)
ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา โดยการระบาด
แต่ละครั้งท� ำให้มีผู้เจ็บป่วย (morbidity) และ
เสียชีวิต (mortality) จ�ำนวนมาก(3, 4) Vibrio
cholerae non O1/non O139 ไม่ตกตะกอนกับ
O group 1 และ 139 antiserum มักตรวจพบได้ใน
สิ่งแวดล้อมตามแหล่งน�้ำต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่มี CT
แต่บางสายพันธุ์สามารถตรวจพบ CT(5, 6) ในผู้ป่วย
อาจก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วงแบบไม่รุนแรง (mild
watery diarrhea) หรือรุนแรงจนถึงล�ำไส้อกั เสบ และ
มีมูกเลือด (bloody diarrhea) ได้(7) ห้องปฏิบัติการ
ทั่วไปมักตรวจหาเชื้อ Vibrio cholerae ด้วยวิธีเพาะ
เชื้อ ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 - 3 วัน เพื่อทราบ
ผลเบื้องต้น และถ้าต้องการยืนยันผลการตรวจต้อง
ใช้เวลาอย่างน้อยอีก 4 - 5 วัน แต่ก็ยังจัดว่าเป็นวิธี
มาตรฐานและมีความจ�ำเป็นส�ำหรับห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้ได้ตัวเชื้อส�ำหรับตรวจสอบสายพันธุ์และรู้
แหล่งที่มาของการระบาดช่วยเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส�ำหรับการควบคุมโรค นอกจากวิธีพาะเชื้อแล้ว
ปัจจุบนั มีการทดลองใช้วธิ ี PCR และ multiplex PCR
ในการตรวจหาเชื้อ Vibrio cholerae จากยีนหลาย
ยีน ได้แก่ ctxA, toxR, ompW และ tcpA(8) และ
จากการศึ ก ษาของ Nandi และคณะได้ พั ฒ นา
primers เพื่อตรวจหายีนจ�ำเพาะต่อชนิดของ Outer
membrane protein OmpW (ompW) และ
จ�ำเพาะต่อ cholerae toxin (ctxA) ของเชื้อ Vibrio
cholerae ด้วยวิธี multiplex PCR น�ำมาใช้ทดสอบ
กับเชื้อมาตรฐานจ�ำนวน 254 สายพันธุ์ พบว่ามี
ความจ�ำเพาะร้อยละ 100 แต่ยังไม่มีรายงานการหา
ค่าความไวของการตรวจหา(9)

การตรวจหาเชื้อ Vibrio cholerae				

       ศิริพร  จันทน์โรจน์ และคณะ

ปี 2550 และ 2551 โดยได้ข้อมูลจากรายงานการ
เกิดโรคในพืน้ ที่ มีเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอพบพระ และโรงพยาบาลพบพระเป็นผูน้ ำ� ทาง
และก�ำหนดจุด น�ำข้อมูลพิกัดต�ำแหน่งที่ได้มาจัดท�ำ
แผนทีด่ ว้ ยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ใช้โปรแกรม
ArcGIS 9.2 โดยท�ำการสุ่มเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย
ผู้สัมผัส คนปกติ น�้ำ และสิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในระบบเฝ้าระวังเชิงรุก (active surveillance) ร่วมกับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
(Surveillance and Rapid Response Team, SRRT)
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคอหิวาตกโรคในเขต
อ�ำเภอพบพระ ในวันที่ 10 กรกฎาคม และวันที่
26 - 30 สิงหาคม 2551 และสุ่มเก็บตัวอย่างใน
ช่วงหลังการระบาดในวันที่ 13 - 20 กุมภาพันธ์
และวันที่ 11 - 21 พฤษภาคม 2552

ในการนีค้ ณะผู้วิจัยได้ท�ำการเก็บตัวอย่างใน
เขตอ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประกอบด้วย rectal
swab จากผู้ป่วย ผู้สัมผัส น�้ำ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม
ปี 2551 และตัวอย่าง rectal swab จากคนปกติที่
สงสัยเป็นรังโรค น�้ำ  และสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ และเดือนพฤษภาคม ปี 2552 พร้อม
ทั้ ง ตรวจวั ด พิ กั ด ต� ำ แหน่ ง การเก็ บ ตั ว อย่ า งด้ ว ย
เครื่อง GPS (Geographic Positioning System)
เพือ่ ใช้ทำ� แผนทีด่ ว้ ยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ GIS
(Geographic Information System) แล้วน�ำตัวอย่าง
ทั้ ง หมดมาตรวจหา และแยกชนิด เชื้ อ Vibrio
cholerae ด้วยวิธกี ารเพาะเชือ้ และใช้วธิ ี duplex PCR
ช่วยในการตรวจหายีน ompW และ ctxA บนอาหาร
ชนิด TCBS โดยได้ ท ดสอบความจ� ำ เพาะของ
primers ที่ใช้ต่อเชื้อท้องถิ่นที่แยกได้จากตัวอย่าง
ชนิดต่าง ๆ และหาค่าความไวในการตรวจวัดด้วย
เชื้อมาตรฐาน ส่วนเชื้อที่แยกได้น�ำไปทดสอบความ
ไวต่อยาต้านจุลชีพ (antibiotic susceptibility test)
เพื่ อ เป็ นต้ น แบบและข้ อ มู ล ในการตรวจหาเชื้ อ
Vibrio cholerae จากตัวอย่างชนิดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นแนวทางในการควบคุมโรค และการป้องกัน
การระบาดซ�้ำทั้งในเขตอ�ำเภอพบพระ และพื้นที่อื่น
ต่อไป

การเก็บตัวอย่าง
ผู้ป่วย ผู้สัมผัส และคนปกติ
เก็บตัวอย่าง rectal swab จากผูป้ ว่ ย ผูส้ มั ผัส
และคนปกติ ในเขตอ�ำเภอพบพระ รวมทัง้ หมด 955
ตัวอย่าง ดังนี้
ในช่วงมีการระบาดท�ำการเก็บตัวอย่าง rectal
swab จากผู้ป่วยและผู้สัมผัส ในเขตอ�ำเภอพบพระ
ซึ่งเป็นแรงงานพม่าในไทยจ�ำนวนรวม 41 ตัวอย่าง
แบ่งเป็นผูป้ ว่ ย 14 ตัวอย่าง และผูส้ มั ผัส 27 ตัวอย่าง
โดยใช้อาหารชนิด Carry-Blair (S&A reagent
laboratory, Thailand) เป็ น อาหารถนอมเชื้ อ
(transport medium)
ในช่ ว งหลั ง การแพร่ ร ะบาดท� ำ การเก็ บ
ตัวอย่าง rectal swab จากคนปกติจ�ำนวนทั้งหมด
914 ตัวอย่าง แบ่งเป็นชาวไทยอาศัยอยู่ในอ�ำเภอ
พบพระ จ�ำนวน 89 ตัวอย่าง ชาวพม่าอาศัยอยู่
ตามแนวชายแดนไทยฝั่งพม่าติดกับต� ำบลวาเล่ย์
จ�ำนวน 56 ตัวอย่าง และกลุ่มแรงงานพม่าในไทย
จ�ำนวน 769 ตัวอย่างโดยสัมภาษณ์ผู้ที่ต้องการเก็บ
ตัวอย่าง จากนัน้ ใช้ไม้ swab เก็บตัวอย่างจากทวาร

วัสดุและวิธีการ
บริเวณพื้นที่เก็บตัวอย่าง
พื้นที่เก็บตัวอย่างเป็นเขตพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกั บ สหภาพพม่ า ในเขตฝั ่ ง ไทย คื อ
อ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประกอบด้วย ต�ำบล
ช่องแคบ ต�ำบลรวมไทยพัฒนา ต�ำบลพบพระ ต�ำบล
วาเล่ย์ และเขตฝั่งพม่า คือ บ้านวาเล่ย์ โดยใช้เครื่อง
ส�ำรวจหาต�ำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม หรือ GPS
เก็ บ ค่ า พิ กั ด ของต� ำ แหน่ ง จุ ด ที่ เ ก็ บ ตั ว อย่ า งคื อ
ต�ำแหน่งบ้านผู้ป่วย ห้องสุขา ล�ำธาร และแม่น�้ำ  ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การระบาดของโรคอหิ ว าตกโรค
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หนักแล้วใส่ไม้ swab ที่ได้ลงในหลอด alkaline
peptone water (APW) ที่มีปริมาตร 2 มิลลิลิตร
สิ่งแวดล้อมชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เก็บตัวอย่างน�้ำ  และสิ่งแวดล้อมชนิดต่าง ๆ
บริเวณรอบบ้านผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องจาก 38 จุด รวม
ทั้งหมด 497 ตัวอย่าง ดังนี้
1. น�้ำจากคอห่านในห้องสุขาบ้านผู้ป่วย
โดยดูดน�้ำปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในอาหาร
เพิ่มจ�ำนวนเชื้อชนิด APW (1% peptone, 1%
NaCl; pH 8.6) ที่มีปริมาตร 10 มิลลิลิตร
2. น�้ำใช้ในบ้านผู้ป่วย น�้ำล�ำธาร และน�้ำ
แม่น�้ำ  ใกล้บริเวณบ้านผู้ป่วย โดยตักน�้ำปริมาตร
10 มิลลิลิตร ใส่ลงใน APW ความเข้มข้นสามเท่า
ที่มีปริมาตร 5 มิลลิลิตร
3. กรองน�้ ำ ล� ำ ธารและน�้ ำ แม่ น�้ ำ  ผ่ า น
แพลงตอนเน็ต ปริมาตร 2 ลิตร แล้วใส่แพลงตอน
เน็ตลงในขวดที่มี APW ปริมาตร 25 มิลลิลิตร
4. สาหร่ายตามโขดหินที่แช่อยู่ในน�้ำ  และ
พืชน�้ำชนิดต่างๆ ที่สงสัย ใช้ปากคีบเก็บตัวอย่าง
ปริมาณ 2.5 กรัม ใส่ลงในขวด APW ที่มีปริมาตร
25 มิลลิลิตร
ทั้งหมดเขย่าให้ผสมกันดี แล้วน�ำกลับยังไป
ห้องปฏิบัติการเข้าตู้บ่มที่อุณหภูมิ 35 - 37 องศา
เซลเซียส ข้ามคืนทันที (ขณะเก็บตัวอย่างน�้ำล�ำธาร
และน�ำ้ แม่นำ�้ จะท�ำการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และ
อุณหภูมิของน�้ำด้วย)
การตรวจหาเชื้อ Vibrio cholerae จากตัวอย่าง
(ภาพที่ 1)
การเพาะเชือ้ Vibrio cholerae เบือ้ งต้นจาก
ตัวอย่างชนิดต่าง ๆ
จากตัวอย่าง rectal swab ใน Carry-Blair
medium เพาะเชือ้ โดยตรงลงในอาหารชนิด thiosulphate citrate bile salt sucrose agar (TCBS)
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EIKEN Chemical, Japan และเพิ่มจ�ำนวนเชื้อใน
อาหารชนิด APW ส่วนตัวอย่างจาก rectal swab
และจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอาหารชนิด APW หลัง
จากบ่มครบเวลาแล้ว ท�ำการเพาะเชื้อลงบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อชนิด TCBS โดยใช้ loop มาตรฐานขนาด
10 ไมโครลิตร น�ำไปเข้าตู้บ่มที่อุณหภูมิ 35 - 37
องศาเซลเซียส ข้ามคืน ตรวจสอบลักษณะโคโลนี
เบื้องต้นถ้าพบโคโลนีสีเหลืองรูปร่างกลมแบนหรือ
นูนเล็กน้อย ขนาดประมาณ 1 - 2 มิลลิเมตร ให้
ทดสอบกับ polyvalent antisera O1, O139 (S&A
reagent laboratory, Thailand) และ Normal Saline
Solution (NSS) แล้วแตะเชื้อจากรอย streak แรก
ประมาณ 1 มิลลิกรัม น�ำไปสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธีต้ม
แล้วเก็บรักษาสภาพดีเอ็นเอไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ -20 องศา
เซลเซียส เพื่อใช้ตรวจด้วยวิธี duplex PCR และ
ขูดเชื้อทั้งหมดบนอาหาร TCBS เก็บรักษาสภาพใน
tryptic soy broth (TSB) (Becton, Dickinson and
Company, USA) ที่มี 10 % glycerol น�ำไปแช่แข็ง
ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ตรวจด้วยวิธี
เพาะเชื้อ หรือถ้ายังไม่พบเชื้อขึ้นให้บ่มจานอาหาร
เลี้ยงเชื้อต่ออีก 1 คืน
การแยกชนิดเชื้อ Vibrio cholerae โดยวิธี
ทางชีวเคมี และโดยเครื่องอัตโนมัติ (VITEK®2
system)
จากเชื้อที่เก็บอยู่ในหลอด TSB ที่มี 10%
glycerol แช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
ปล่อยให้ละลายในทีเ่ ย็น เพาะเชือ้ ลงบน TCBS เลือก
โคโลนีลักษณะสีเหลือง ตัวอย่างละ 2 - 3 โคโลนี
น�ำแต่ละโคโลนีเดี่ยวเพาะลงในหลอดอาหารชนิด
TSB และ blood agar (BA) (Becton, Dickinson
and Company, USA) หลอด TSB เข้าตู้บ่มที่
อุณหภูมิ 35 - 37 องศาเซลเซียส 4 - 6 ชัว่ โมง
แล้วน�ำมาทดสอบกับอาหารเลีย้ งเชือ้ และสารเคมีชนิด
ต่างๆ 14 ชนิด(10, 11) (ตารางที่ 1) ส่วน BA เข้าตู้

การตรวจหาเชื้อ Vibrio cholerae				

บ่มที่อุณหภูมิ 35 - 37 องศาเซลเซียสข้ามคืน
เมือ่ ครบเวลาจึงเลือกโคโลนีเดีย่ ว น�ำไปแยกชนิดเชือ้
โดยใช้ชุดตรวจวิเคราะห์เชื้อของเครื่องอัตโนมัติ
VITEK®2 system (bioMerieux® SA, MarcyL’Etoile, France) identification test card ชนิด
ID-GNB และทดสอบการดื้อยาต่อสารต้านจุลชีพ
VITEK ®2 system susceptibility card ชนิด
AST-N075 โดยใช้หลักการของ MIC (minimum
inhibitory concentration) ทดสอบการดื้อยาต่อ
สารต้านจุลชีพด้วยวิธี disk diffusion method
กับยาชนิด ampicillin 10 µg, noro ffi l o xacin

       ศิริพร  จันทน์โรจน์ และคณะ

10 µg, tetracycline 30 µµg, trimethoprim-sulfamethoxazole 1.25/23.75µgµ (Becton, Dickinsan
and Company, USA) ตาม Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines และ
O/129 vibriostatic agent (Oxoid, Basingstoke,
UK) และทดสอบปฏิ กิ ริ ย าการตกตะกอนกั บ
polyvalent  antisera ของ Vibrio cholerae O1 และ
O139 และ serotype antisera ของ Inaba และ
Ogawa (S&A reagent laboratory, Thailand) และ
Normal Saline Solution (NSS)

ตัวอย่าง

1-2 วัน

TCBS
พบโคโลนีสีเหลือง
TSB

Duplex PCR
1. ctxA gene
2. ompW gene
ยีน 1+ และยีน 2+
ยีน 1- และยีน 2+
ยีน 1- และยีน 2ยีน 1+ และยีน 2-

polyvalent antisera 01, 0139 และ NSS
3-4 วัน

Biochemical test
ใช้อาหาร 14 ชนิด

BA
เครื่องแยกชนิดเชื้ออัตโนมัติ
VITEK® 2 system

polyvalent antisera 01, 0139 (Inaba, Ogawa) และ NSS
Vibrio
cholerae 01
หรือ 0139
Vibrio
cholerae
non01/non
0139
Non Vibrio
cholerae
ยังไม่สามารถแปลผลได้

01, 0139 +
01, 0139 การทดสอบด้วยวิธี
disk diffusion ตาม
CLSI guidelines
ชุดตรวจวิเคราะห์และ
ประมวลผลด้วยการ์ด
ชนิด AST-N075 โดยใช้
หลักการของ MIC

ภาพที่ 1 การตรวจหาเชื้อ Vibrio cholerae จากตัวอย่าง Rectal swab ของผู้ป่วย ผู้สัมผัส คนปกติ น�้ำ 
และตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีเพาะเชื้อบนอาหารชนิด TCBS ร่วมกับการใช้วิธี
duplex PCR ช่วยตรวจหายีน ompW และ ctxA จากรอยขีดแรกบน TCBS ที่พบโคโลนีสีเหลือง
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจทางชีวเคมีโดยใช้อาหาร
และสารเคมีชนิดต่าง ๆ ในหลอดทดลอง ซึ่งใช้ใน
การตรวจแยกชนิดเชื้อ Vibrio cholerae ในตัวอย่าง
ที่ท�ำการศึกษา(10, 11)
Test tube
TSI
H2S and Gas (on TSI)
Indole
Motility
Lysine decarboxylase
Ornithine decarboxylase
Arginine dehydrolase
Oxidase
Esculin
Growth on:
0% NaCl
    3% NaCl
    8% NaCl
Acid from:
    Salicin
    Mannitol
    Inositol
O/129 Resistance

การใช้ Primers set และ Duplex PCR
method
การทดลองครั้งนี้ใช้ primer 2 ชุด ชุดแรก
เป็นล�ำดับเบสจ�ำเพาะต่อยีนของ Outer membrane
protein OmpW (ompW) ของเชื้อ Vibrio cholerae
ชุดที่ 2 จ�ำเพาะต่อยีน Cholera toxin (ctxA) ของ
เชื้อVibrio cholerae O1 และ O139 รายงานโดย
Nandi และคณะ ชุดที่ 1 คือ ompW Forward
[5'-CACCAAGAAGGTGACTTTATTGTG-3']
และ Backward [5'-GAACTTATAACCACCCGCG-3'] และชุดที่ 2 คือ ctxA Forward [5'-CTCAGACGGGATTTGTTAGGCACG-3'] และ
Backward [5'-TCTATCTCTGTAGCCCCTATTACG-3'] ส่วนผสมของน�้ำยา PCR ปริมาตร
สุดท้าย 25 ไมโครลิตร ประกอบด้วย primer
(100 µM) ชุดที่ 1 ปริมาตรเส้นละ 0.3 ไมโครลิตร
และ primer ชุ ด ที่ 2 ปริ ม าตรเส้ น ละ 0.07
ไมโครลิตร dNTPs (10 mM) ปริมาตร 2.5
ไมโครลิ ต ร น�้ ำ ยา 10XPCR buffer MgCl 2
(20 mM) ปริมาตร 2.5 ไมโครลิตร และ 0.75
Units Taq DNA polymerase 0.3 ไมโครลิตร
(iNtRON Biotechnology, Inc.) และ DNA template 3 ไมโครลิตร น�ำไปใส่เครื่องเพิ่มปริมาณสาร
พันธุกรรมยี่ห้อ MJ Mini BIO-RAD ปรับอุณหภูมิ
denature 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที annealing
64 องศาเซลเซียส 30 วินาที extension 72 องศา
เซลเซียส 30 วินาที และ heating 94 องศาเซลเซียส
5 นาที ทั้งหมด 30 รอบ(8) ตรวจสอบดีเอ็นเอที่ได้
ด้วยวิธี electrophoresis โดยใช้ 1.5% agarose gel
ย้อมด้วย ethidium bromide ดูแถบดีเอ็นเอด้วย UV
transilluminator และเทียบขนาดกับแถบดีเอ็นเอ
มาตรฐาน สารควบคุมผลบวกคือดีเอ็นเอที่สกัดได้
จากเชื้อ Vibrio cholerae O1, Classical, Ogawa
ATCC 14035 และใช้น�้ำกลั่นปราศจากเชื้อเป็นตัว
ควบคุมผลลบ

Result
A/A
K/A
-  
+  
+
+
+
+
- /+
+
+
+
+/-

การแยกชนิดเชื้อโดยวิธี duplex PCR
การเตรียมดีเอ็นเอจากเชื้อผสม (DNA
preparation from mix colony)
จากจานอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS ที่เพาะเชื้อ
จากตัวอย่างชนิดต่าง ๆ พบโคโลนีสงสัยลักษณะ
สี เหลื อ งหลั ง จากแตะเชื้ อ จากรอย streak แรก
ประมาณ 1 มิลลิกรัม ผสมลงในน�้ำกลั่นปราศจาก
เชื้ อ ที่ มี ป ริ ม าตร 100 ไมโครลิ ต ร ให้ น� ำ ไปต้ ม
15 - 30 นาที ใน heat block อุณหภูมิ 95 องศา
เซลเซียส ครบเวลา น�ำไปปัน่ ที่ 15,000 rpm 1 นาที
ดู ด ส่ ว นใสปริ ม าตร 3 ไมโครลิ ต ร ส� ำ หรั บ เป็ น
ดีเอ็นเอต้นแบบ
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การแปลผลการตรวจด้วยวิธี duplex PCR
การใช้ primer 2 ชุด ชุดแรกเป็นล�ำดับเบส
จ�ำเพาะต่อยีนของ Outer membrane protein OmpW
(ompW) ของเชื้อ Vibrio cholerae เมื่อขยายยีน
แล้วจะได้แถบดีเอ็นเอขนาด 588 bp ส่วนชุดที่ 2
จ�ำเพาะต่อยีน Cholera toxin (ctxA) ของเชื้อ
Vibrio cholerae O1 และ O139 และเมื่อขยายยีน
แล้วจะได้แถบดีเอ็นเอขนาด 301 bp สามารถแปล
ผลได้ดังนี้
ompW + ctxA + เป็นเชื้อชนิด Vibrio cholerae
				 O1 หรือ O139
ompW + ctxA - เป็นเชื้อชนิด Vibrio cholerae
non O1/non O139
ompW - ctxA - ไม่ใช่เชื้อชนิด Vibrio cholerae
ompW - ctxA + ยังไม่สามารถแปลผลได้
(ภาพที่ 1)

       ศิริพร  จันทน์โรจน์ และคณะ

ให้เจริญดีบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด TCBS เขี่ยเชื้อ
ประมาณ 3 - 5 โคโลนี ใส่ลงในหลอดน�้ำกลั่น
ปราศจากเชือ้ ปริมาตร 1 มิลลิลติ ร เจือจางสารละลาย
เชื้อที่ได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 101-104 โดยเทคนิค
two-fold-dilution นับจ�ำนวนเชื้อที่แท้จริงด้วยวิธี
spread plate บนอาหารเลีย้ งเชือ้ TCBS จากนัน้ สกัด
ดีเอ็นเอจากหลอดเชือ้ แต่ละความเข้มข้นโดยเริม่ จาก
น�ำไปปั่นที่ 12,000 rpm 5 นาที ดูดส่วนใสทิ้ง
เติมน�้ำกลั่นปราศจากเชื้อปริมาตร 10 ไมโครลิตร
น�ำไปต้ม 15 - 30 นาที ใน heat block อุณหภูมิ
95 องศาเซลเซียส ครบเวลาน�ำไปปั่นที่ 15,000
rpm 1 นาที ดูดส่วนใสปริมาตร 3 ไมโครลิตร
ส�ำหรับเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ
การทดสอบความจ�ำเพาะ โดยเตรียมเชื้อ
แบคทีเรียประกอบด้วย Vibrio cholerae O1, El
Tor, Inaba จ�ำนวน 49 สายพันธุ์ Vibrio cholerae
O1, El Tor, Ogawa จ�ำนวน 17 สายพันธุ์ Vibrio
cholerae O139 จ� ำ นวน 6 สายพั นธุ ์ Vibrio
cholerae non O1/non O139 จ�ำนวน 46 สายพันธุ์
Vibrio spp. และ Aeromonas spp. จ�ำนวนชนิดละ
31 สายพันธุ์ จากแหล่งที่มาต่าง ๆ (ตารางที่ 2)

การทดสอบความไวและความจ� ำ เพาะของวิ ธี
duplex PCR
การทดสอบความไว ด้วยการเพาะเชื้อ Vibrio cholerae O1, Classical, Ogawa ATCC 14035

ตารางที่ 2   ชนิด จำ�นวน สายพันธุ์ ทีม่ า และผลการทดสอบความจำ�เพาะของ primers ompW และ ctxA ยีน
ด้วยวิธี duplex PCR.
ชื่อเชื้อ
V. cholerae O1 Inaba

V. cholerae O1 Ogawa

          duplex PCR
จำ�นวน
          ompW ctxA

สายพันธุ์ (DMST)
28029, 28202 – 28208, 28210
– 28213, 28615, 28602, 28603,
28605 – 28615, 28618, 28626
– 28631, 28657, 28659, 28661,
28662, 28636, 28638, 28639,
26862, 26863
28209, 28214, 28619, 28637
27413
28660, 28654
28216
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42
4
1
2
1

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

ที่มา (ปี)

Rectal swab, คนพม่า (2008)
Rectal swab, คนไทย (2008)
อาหาร (2008)
น�้ำจืด  (2008)
Rectal swab, คนพม่า (2008)
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ตารางที่ 2   ชนิด จำ�นวน สายพันธุ์ ทีม่ า และผลการทดสอบความจำ�เพาะของ primers ompW และ ctxA ยีน
ด้วยวิธี duplex PCR. (ต่อ)
ชื่อเชื้อ

V. cholerae O139
V. cholerae non O1/
non O139

V. parahaemolyticus

V. mimicus
V. fluvialis

V. furnissii
V. alginolyticus
A. caviae
A. sobiae

A. hydrophila
A. jandaei

          duplex PCR
จำ�นวน
          ompW ctxA

สายพันธุ์ (DMST)
25451, 25453, 25454, 25455,
25456, 25670, 2550, 25499,
25497, 25494, 25495,
28197 - 28201
9701
16245, 16262, 16263, 16264,
16265
27289 – 27299, 27301 - 27308
28658
24115, 24413, 24414
21292, 21301, 21320, 21321
27397 - 27410
25597, 25598
21304, 21306, 21315
25886
28217
21296, 21308, 21318, 21330,
21332
25589, 25591, 25596, 25601,
25602
15142
23998, 20749
25604
19347
24890, 25756, 25806,
25592
26304, 26409
23983
24403, 24430
25757, 25807
25593, 25600, 25603
25907, 25908, 29394, 28367
28771, 28772, 27654
26185, 26305, 26122
24418, 24795, 25142, 25660,
25790, 25791, 25805
24414, 24794, 25949, 27656
24520, 26844
23934, 24769, 24921, 26300
24122, 24940,
26849
22440
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ที่มา (ปี)

16
1

+
+

+
+

Rectal swab, คนไทย (2007)
Rectal swab, คนไทย (2000)

5
19
1
3
4
14
2
3
1
1

-

+
+
+
+
+
+
+
-

Rectal swab, คนไทย (2003)
Rectal swab, คนไทย (2008)
น�้ำจืด (2008)
น�้ำจืด (2007)
น�้ำจืด (2005)
น�้ำทะเล (2008)
อาหาร (2007)
อาหาร (2005)
Rectal swab, คนไทย (2008)
Rectal swab, คนพม่า (2008)

5

-

-

อาหาร (2005)

5
1
2
1
1
3
1
2
1
2
2
3
4
3
3

-

-

อาหาร (2007)
Rectal swab, คนไทย (2002)
น�้ำจืด (2007), (2005)
อาหาร (2007)
เลือด, คนไทย (2004)
Rectal swab, คนไทย (2007)
อาหาร (2007)
น�้ำจืด (2008)
Rectal swab, คนไทย (2007)
อาหาร (2007)
Rectal swab, คนไทย (2007)
อาหาร (2007)
Rectal swab, คนไทย (2008)
น�้ำจืด (2008)
อาหาร (2008)

7
4
2
4
2
1
1

-

-

Rectal swab, คนไทย (2007)
น�้ำจืด (2007)
อาหาร (2008)
Rectal swab, คนไทย (2007)
น�้ำจืด (2007)
อาหาร (2008)
เลือด, คนไทย (2006)
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ผล

เชือ้ ทัง้ หมดได้มาจากศูนย์เก็บรักษาจุลนิ ทรียท์ างการ
แพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึง่ เก็บรักษาไว้ดว้ ยวิธแี ช่แข็ง
ที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จากหลอดเก็บเชื้อ
TSB ที่มี 10% glycerol ในตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80
องศาเซลเซียส เพาะเชือ้ ลงบน BA แล้วถ่ายเชือ้ เพาะ
ลงบน TCBS บ่มทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 35 - 37 องศาเซลเซียส
ข้ามคืน ครบเวลาเลือกโคโลนีเดี่ยว 1 - 2 โคโลนี
ผสมลงในน�้ำกลั่นปราศจากเชื้อที่มีปริมาตร 100
ไมโครลิตร น�ำไปต้ม 15 - 30 นาที ใน heat block
อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ครบเวลาน�ำไปปั่นที่
15,000 rpm 1 นาที ดู ด ส่ ว นใสปริ ม าตร 3
ไมโครลิตร ส�ำหรับเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ

พื้นที่และบริเวณที่เก็บตัวอย่าง
การทดลองเก็บตัวอย่างในพืน้ ทีเ่ ขตพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่าของเขตอ�ำเภอ
พบพระโดยใช้เครือ่ ง GPS หาพิกดั ต�ำแหน่งทีส่ ำ� รวจ
แล้วน�ำไปใช้ผลิตแผนที่ด้วยระบบ GIS (ภาพที่ 2)
สภาพโดยทั่ ว ไปของพื้ นที่ มี ลั ก ษณะเป็ นที่ ร าบสู ง
มีการท�ำการเกษตร เช่น ข้าวโพด อ้อย ไม้ดอก สลับ
กับป่าโปร่ง มีล�ำธารสายน�้ำขนาดเล็กกระจายอยู่
ทัว่ ไป มีการตัง้ บ้านเรือนอยูเ่ ป็นกลุม่ มีแม่นำ�้ เมยกัน้
เขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า ขณะ
เก็บตัวอย่างน�้ำล�ำธารมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศา
เซลเซียส มีค่า pH อยู่ระหว่าง 7.0 - 8.7

สหภาพพม่า

T, จุดเก็บตัวอย่างน�้ำในห้องสุขา
C, จุดเก็บตัวอย่างน�้ำล�ำธาร
R, จุดเก็บตัวอย่างน�้ำแม่น�้ำ

สหภาพพม่า

สหภาพพม่า

เขตอ�ำเภอพบพระ

ภาพที่ 2 พื้นที่และบริเวณที่เก็บตัวอย่างในเขตอ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่มีเขตติดต่อกับสหภาพพม่า
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และ Ogawa และ Vibrio cholerae O139 จ�ำนวน
รวม 72 สายพันธุ์ ให้ผลบวกทั้ง ompW และ ctxA
ยีน Vibrio cholerae non O1/non O139 จ�ำนวน
46 สายพันธุ์ ให้ผลบวกเฉพาะ ompW ยีน ส่วน
Vibrio spp. และ Aeromonas spp. ชนิดละ 31
สายพันธุ์ ให้ผลลบทัง้ ompW และ ctxA ยีน (ตาราง
ที่ 2 และภาพที่ 3) และการทดสอบความไวโดยใช้
เชือ้ Vibrio cholerae O1, Classical, Ogawa ATCC
14035 พบว่า สามารถตรวจพบเชื้อบนอาหารชนิด
TCBS น้อยที่สุดจ�ำนวน 2 × 102 cfu/ml หรือ
0.6 cfu/test (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 3 ผลการทดสอบความจำ�เพาะของ primers ompW
และ ctxA ยีน ด้วยวิธี duplex PCR lane: 1 Vibrio cholerae
O139; lane: 3-9 Vibrio cholerae O1, El Tor, Inaba;
lane: 11-15 Vibrio cholerae O1, El Tor, Ogawa; lane:
2, 19-25 Vibrio cholerae nonO1/nonO139; lane: 10
V. mimicus; lane: 16-18 V. parahaemolyticus; lane: 26
V. ffl luvialis; lane: 27 V. furnissii; lane: 28 V. alginolyticus;
lane: 29-30 A. caviae; lane: 31- 32 A. sobiae; lane: 33
A. hydrophila; lane: 34 A. jandaei lane: + positive control;
lane: - negative control; lane: M marker 100 bp

ผลการตรวจพบ Vibrio cholerae ในตัวอย่าง
การตรวจหาเชื้ อ Vibrio cholerae จาก
ตัวอย่าง Rectal swab ของผู้ป่วย ผู้สัมผัส และ
คนปกติ จ�ำนวน 955 ตัวอย่าง และตัวอย่างจาก
สิ่งแวดล้อมชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 497
ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 1,452 ตัวอย่าง พบโคโลนีสี
เหลืองบน TCBS จ�ำนวน 275 ตัวอย่าง แล้วใช้วิธี
duplex PCR ช่วยตรวจหายีน ompW และ ctxA
จากรอยขีดแรกบน TCBS สกัดดีเอ็นเอด้วยวิธีการ
ต้ม พบยีนชนิด ompW (588 bp) และ ctxA (301
bp) จ�ำนวน 7 ตัวอย่าง หมายถึงในตัวอย่างมีเชื้อ
ชนิด Vibrio cholerae O1, หรือ O139 และพบ
เฉพาะยีน ompW จ�ำนวน 128 ตัวอย่าง หมายถึง
ในตัวอย่างมีเชื้อชนิด Vibrio cholerae non O1/
non O139 (ภาพที่ 5) ส่วนการใช้วิธีเพาะเชื้อ และ
ทดสอบแยกชนิดเชื้อด้วยอาหารและสารเคมีชนิด
ต่าง ๆ ในหลอดทดลองจ�ำนวน 14 ชนิด และใช้ชุด
ตรวจวิเคราะห์และประมวลผลเชื้อด้วยการ์ดชนิด
ID-GNB ของเครื่องอัตโนมัติ VITEK® 2 system
พบเชื้อ Vibrio cholerae ทั้งหมด 135 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 9.30) ประกอบด้วย Vibrio cholerae O1,
El Tor, Inaba จ�ำนวน 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.48)

ภาพที่ 4 ผลการทดสอบความไวของ primers ompW และ
ctxA ยีน ด้วยวิธี duplex PCR ของเชื้อ Vibrio cholerae
O1, Classical, Ogawa ATCC 14035 (101 plate count
= 2 ×102 cfu/ml)

ผลการทดสอบความจ�ำเพาะและความไวของวิธี
duplex PCR ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Vibrio
cholerae
ผลการทดสอบความจ�ำเพาะของ primers
ทั้ง 2 ชุด ด้วยวิธี duplex PCR กับเชื้อ Vibrio spp.
และ Aeromonas spp. ที่แยกได้จากตัวอย่างชนิด
ต่าง ๆ พบว่า Vibrio cholerae O1 El Tor, Inaba
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แยกได้จากตัวอย่าง rectal swab ของคนปกติ 6
ตัวอย่าง และตัวอย่างจากสิง่ แวดล้อม 122 ตัวอย่าง
สอดคล้องกับวิธี duplex PCR ที่ใช้ นอกจากนี้พบ
ว่าการเก็บตัวอย่างน�้ำจากล�ำธาร ใกล้บริเวณบ้าน
ผู้ป่วยหรือผู้สัมผัส ด้วยการตวงน�้ำปริมาตร 10
มิลลิลิตร ใส่ลงใน APW ความเข้มข้น 3 เท่าที่มี
ปริมาตร 5 มิลลิลิตร โดยตรงจะช่วยให้พบเชื้อ
Vibrio cholerae ด้วยวิธีเพาะเชื้อคิดเป็นร้อยละ
30.43 ส่วนการกรองน�ำ้ ล�ำธารผ่านแพลงตอนเน็ต
พบเชื้ อ Vibrio cholerae คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
9.38 (ตารางที่ 3)
ผลการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพใช้
ชุดตรวจวิเคราะห์และประมวลผลด้วยการ์ดชนิด
AST-N075 โดยใช้หลักการของ MIC พบว่า
Vibrio cholerae ทั้ ง หมดมี รู ป แบบไวต่ อ ยา
Amikacin, Gentamicin, Netilmicin และ Levofl o xacin ร้ อ ยละ 100 ให้ ผ ลไวปานกลางต่ อ ยา
Amoxicillin/Clavulanic Acid, Cefoxitin และ
Ampicillin ร้อยละ 7.4, 3.7 และ 2.2 ตามล�ำดับ

500 bp
100 bp
500 bp
100 bp

ภาพที่ 5 แสดงผลการใช้วิธี duplex PCR ตรวจหายีน
ompW (588 bp) และ ctxA (301bp) ของเชื้อ Vibrio
cholerae จากตัวอย่างที่พบโคโลนีสีเหลืองบนอาหารชนิด
TCBS lane: 1, 4, 5, 8, 9, 13, 16 Vibrio cholerae
non O1/non O139 positive lane: 2, 11, 14, 18 Vibrio
cholerae O1 หรือ O139 positive lane: 3, 6, 7, 10, 12,
15, 17, 19, 20 Vibrio cholerae negative lane: + positive
control; lane: - negative control;lane: M marker 100 bp

แยกได้จากตัวอย่าง rectal swab ของผู้ป่วย 4
ตัวอย่าง ผู้สัมผัส 1 ตัวอย่าง และตัวอย่างจากสิ่ง
แวดล้อม 2 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างน�ำ้ ใช้ในบ้านผูป้ ว่ ย
และน�้ ำ ล� ำ ธารใกล้ บ ริ เวณบ้ า นผู ้ ป ่ ว ยอย่ า งละ 1
ตัวอย่าง และพบเชื้อ Vibrio cholerae non O1/
non O139 จ�ำนวน 128 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.82)

ตารางที่ 3 ผลการตรวจพบ V.cholerae จ�ำนวน 135 ตัวอย่าง จากตัวอย่างชนิดต่าง ๆ รวมทั้งหมด 1,452
ตัวอย่าง ด้วยวิธีเพาะเชื้อ และวิธี duplex PCR
แหล่งเก็บตัวอย่าง

-

ผู้ป่วย
ผู้สัมผัส
คนปกติ
น�้ำในคอห่านในห้องน�้ำบ้านผู้ป่วยหรือผู้สัมผัส
น�้ำใช้ในบ้านผู้ป่วยหรือผู้สัมผัส
น�้ำล�ำธารใกล้บริเวณบ้านผู้ป่วยหรือผู้สัมผัส
กรองน�้ำล�ำธาร/น�้ำแม่น�้ำผ่านแพลงตอนเน็ต
น�้ำแม่น�้ำ
สาหร่าย
อื่น ๆ

จ�ำนวนเชื้อที่ตรวจพบด้วยวิธีเพาะเชื้อ
คิดเป็น
ompW
ctxA
(9.30%) (N) = 1,452
จ�ำนวน
ร้อยละ
(V.cholerae) (O1/O139)
ตัวอย่าง V.cholerae O1, V.cholerae non
ของ
301 bp
Eltor, Inaba O1/non O139 588 bp
การตรวจพบ
(0.48%)
(8.82%)
14
27
914
97
45
253
32
56
32
12

4
1
0
0
1
1
0
0
0
0
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0
0
6
10
9
77
3
13
9
1

+ (4)
+ (1)
+ (6)
+ (10)
+ (10)
+ (78)
+ (3)
+ (3)
+ (91)
+ (1)

+ (4)
+ (1)
+ (1)
+ (1)
-

28.57%
3.70%
0.66%
14.93%
22.22%
30.43%
9.38%
23.21%
28.13%
8.33%
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ V.cholerae โดยใช้ชุดตรวจวิเคราะห์เชื้อ
ของเครื่องอัตโนมัติ VITEK®2 system susceptibility card ชนิด AST-NO75 ด้วยหลักการของ MIC
จากจ�ำนวนเชื้อ 135 สายพันธ์ุ
Antibiotic
Ampicillin (AM)
Amoxicillin/Clavulanic Acid (XL)
Piperacillin/Tazobactam) (PTC)
Cefazolin (Ce)
Cefoxitin (FX)
Cefoperazone
Cefotaxime (CT)
Ceftazidime(TZ)
Cefpirome (Cep)
Meropenem (MP)
Amikacin (AK)
Gentamicin (GM)
Netilmicin (NC)
Ciprofl f fl l oxacin (Cl)
Levoflfl f fl l oxacin (LE)
Norflfl f fl l oxacin (NX)
Colistin (CO)
Trimethoprim/Sulfamethoxazole (SXT)

จ�ำนวน
39
6
6
4
10
3
0
7
6
4
0
0
0
2
0
1
97
15

R

%
28.9
4.4
4.4
2.9
7.4
2.2
0
5.2
4.4
2.9
0
0
0
1.5
0
0.7
71.9
11.1

จ�ำนวน
3
10
0
3
5
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0

I

%
2.2
7.4
0
2.2
3.7
0
2.2
0
0
0
0
0
0
0.7
0
0.7
0
0

จ�ำนวน
93
119
129
128
120
132
132
128
129
131
135
135
135
132
135
133
38
120

S

%
68.9
88.1
95.6
94.8
88.9
97.8
97.8
94.8
95.6
97.0
100
100
100
97.8
100
98.5
28.1
88.9

เวลาอย่างน้อย 2 - 3 วัน เพื่อรู้ผลเบื้องต้น และใช้
เวลาอีก 4 - 5 วัน เพื่อรู้ผลยืนยัน ในการทดลอง
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วีธีทางชีวโมเลกุลเพื่อตรวจหายีน
จ�ำเพาะต่อ Outer membrane protein OmpW
(ompW) และจ�ำเพาะต่อ cholerae toxin (ctxA)
ของเชื้อ Vibrio cholerae ด้วยวิธี duplex PCR ช่วย
ในการตรวจหา ซึง่ ช่วยลดระยะเวลาและสามารถรูผ้ ล
ในระดับยืนยันได้ในเวลาเพียง 2 วัน การตรวจสอบ
ลักษณะโคโลนีเบื้องต้นบนอาหารชนิด TCBS จะ
สามารถตรวจพบเชื้อชนิดอื่น ๆ ที่เจริญเติบโตและ
ให้ลักษณะโคโลนีใกล้เคียงกับเชื้อ Vibrio cholerae
ส่วนการใช้โคโลนีทดสอบกับ antiserum โดยตรงอาจ
ให้ผลบวกลวงหรือลบลวงได้ ต้องใช้วิธีทางชีวเคมี
เพิ่มเติมส�ำหรับตรวจยืนยัน จากการทดลองได้ใช้

และส่วนใหญ่ดื้อต่อยา Colistin และ Ampicillin
มากที่สุด (ตารางที่ 4) ส่วนผลการทดสอบด้วยวิธี
disk diffusion ตาม CLSI guidelines พบว่า เชื้อ
Vibrio cholerae O1, Eltor, Inaba ทั้ง 7 ตัวอย่าง
ดื้อต่อยา trimethoprim/sulfamethoxazole (SXT)
และไวปานกลางต่อยา Ampicillin

วิจารณ์
การตรวจหาเชื้ อ Vibrio cholerae จาก
ตัวอย่าง rectal swab ของผู้ป่วย ผู้สัมผัส คนปกติ
น�้ำ  และสิ่งแวดล้อมชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
อาหารเลี้ ย งเชื้ อ ส� ำ หรั บ เพิ่ ม จ� ำ นวนชนิด APW
และอาหารส�ำหรับเพาะแยกชนิด TCBS เพื่อตรวจ
หาตัวเชื้อ เช่นเดียวกับห้องปฏิบัติการทั่วไปซึ่งจะใช้
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อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี 14 ชนิด เพื่อแยกชนิด
จัดเป็นวิธีมาตรฐานซึ่งมีความไวร้อยละ 100 แต่มี
ความจ�ำเพาะมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70(20, 21)
Nandi และคณะได้พัฒนา primers และทดสอบ
กับเชื้อมาตรฐานจ�ำนวน 254 สายพันธุ์มีความ
จ�ำเพาะร้อยละ100 แต่ยังไม่มีรายงานการหาค่า
ความไวของการตรวจหา แต่สามารถน�ำไปใช้ตรวจ
หา toxigenic และ nontoxigenic ของเชื้อ Vibrio
cholerae ทั้งจากตัวอย่างจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
ได้(8) การทดลองครัง้ นีไ้ ด้ทดสอบความความจ�ำเพาะ
ของ primers โดยใช้เชือ้ ท้องถิน่ ทีแ่ ยกได้จากคนและ
สิ่งแวดล้อมที่เพาะบนอาหารชนิด TCBS เช่นเดียว
กับการตรวจหาจากตัวอย่าง พบว่าให้ผลร้อยละ
100 เช่ น เดี ย วกั บ เชื้ อ มาตรฐาน แต่ พ บ non
specifif i c band ขนาดประมาณ 750 bp คาดว่าเกิด
จากดีเอ็นเอ template ทีใ่ ช้มคี วามเข้มข้นมากเกินไป
และจากการทดสอบหาค่าความไวของวิธี duplex
PCR ของสองยีนสามารถตรวจพบเชื้อบนอาหาร
ชนิด TCBS น้อยที่สุดจ�ำนวน 2 × 102 cfu/ml แต่
ถ้ามีเชื้อปริมาณน้อยกว่านี้แถบดีเอ็นเอของ ompW
ยีนจะจางมากกว่าแถบดีเอ็นเอของ ctxA ยีนเพราะ
มีขนาดใหญ่กว่า (ภาพที่ 4) เมื่อน�ำมาช่วยตรวจหา
ร่องรอยของเชื้อร่วมกับวิธีเพาะเชื้อบนอาหารชนิด
TCBS มีโอกาสตรวจพบเชื้อได้มากขึ้น นอกจากนี้
การใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อช่วยตรวจ
แยกชนิดโดยใช้อาหาร เอนไซม์ และสารเคมีรวม
47 ชนิด และใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการประมวลผล
ช่วยให้การตรวจวิเคราะห์ได้รวดเร็วขึน้ แต่พบผลขัด
แย้งกับวิธีมาตรฐานต้องมีการตรวจซ�้ำซึ่งเป็นข้อ
จ�ำกัดของเครือ่ งมือเพราะถ้าเป็นตัวเชือ้ ทีแ่ ยกได้จาก
สิง่ แวดล้อมอาจมีการเปลีย่ นแปลงสายพันธุเ์ นือ่ งจาก
ความหลากหลายจะมี ม ากกว่ า เชื้ อ ที่ แ ยกได้ จ าก
ผูป้ ว่ ย(22) การใช้ยาปฏิชวี นะเพือ่ การรักษาควรมีการ
เฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพและไม่ใช้ยามากเกิน
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ความจ�ำเป็น จากรายงานของ Yamamoto และคณะ
ปี 1995 O1 Indian El Tor strains และ Bangladeshi El Tor strains ดื้อต่อยา streptomycin และ
trimethoprim/sulfamethoxazole(18) ที่ประเทศ
แม็กซิโกในปี 1998 แยกเชื้อ Vibrio cholerae
non O1 ได้จากน�้ำใช้พบว่าดื้อต่อยา ampicillin,
carbenicillin, doxycycline, trimethoprim/
sulfamethoxazole และ erythromycin(19) เช่นเดียว
กับเชื้อที่ตรวจพบมีการดื้อยาบางชนิดด้วยเช่นกัน
ในธรรมชาติเมือ่ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
เชื้อ Vibrio cholerae จะอยู่ในสภาพ viable but
non-culturable (VBNC) ท�ำให้ตรวจพบได้ยาก(23)
และจากรายงานของ Colwell และคณะ ได้มีการ
ทดลองในห้องปฏิบตั กิ ารโดยการชักน�ำให้เซลล์ปกติ
ของเชื้อ V. cholerae O1 ให้อยู่ในภาวะ nonculturable พบว่าในภาวะนี้สามารถท�ำให้เกิดการหลั่งสาร
น�้ำในล�ำไส้กระต่าย และเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอาการ
ของโรคอหิวาตกโรคในคนได้(24, 25) ส่วนผลการ
ด�ำเนินงานในครั้งนี้เป็นการตรวจหาเฉพาะเชื้อที่อยู่
ในสภาพ viable และ culturable เท่านัน้ เพราะได้
มีการทดลองใช้วิธี Loop-mediated isothermal
amplification (LAMP) ที่จ�ำเพาะต่อ ctxA ยีน ร่วม
ตรวจคนปกติ (ไม่ได้แสดงข้อมูล) พบว่าให้ผลบวก
ในคนปกติ 39 ตัวอย่างจากทั้งหมด 914 ตัวอย่าง
นอกจากนีก้ ารเก็บตัวอย่างช่วงมีการแพร่ระบาดของ
โรคท�ำให้มโี อกาสตรวจพบเชือ้ Vibrio cholerae O1,
El Tor, Inaba จากตั ว อย่ า งทั้ ง จากคน และ
สิง่ แวดล้อมได้มากกว่าในช่วงหลังการระบาด คาดว่า
พื้ นที่ ก ารระบาดครั้ ง นี้ เ กิ ด ในลั ก ษณะติ ด จากคน
สู่กลุ่มคน และการดื่มน�้ำล�ำธารที่มีเชื้อปนเปื้อน
วิทยาและคณะ รายงานการระบาดในพื้นที่มักเกิด
จากการกินอาหาร การใช้ประปาภูเขาอุปโภคและ
บริโภคโดยไม่เติมคลอรีน และใช้น�้ำจากล�ำธารที่ไม่
ได้ต้ม(17) จากการส�ำรวจพื้นที่ของอ�ำเภอพบพระ
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จังหวัดตากพบว่ามีการท�ำการเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ และมีการจ้างงานจากแรงงานพม่าซึ่งใช้น�้ำ
ล�ำธารในการอุปโภคและบริโภค น�ำ้ ล�ำธารมีอณ
ุ หภูมิ
เฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส และค่า pH อยู่ระหว่าง
7.0-8.7 มีรายงานถึงปัจจัยของสิ่งแวดล้อมมีส่วน
ท�ำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้มากขึ้น เมื่อ
อุณหภูมนิ ำ�้ สูงมากกว่าหรือเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส
และมีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 7.0 เช่น ที่อ่าว
Chesapeake Maryland ท� ำ ให้ พ บเชื้ อ Vibrio
cholerae มากขึ้ น (12, 13) ในประเทศบั ง กลาเทศ
และประเทศเปรู มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
อุ ณ หภู มิ พ บว่ า เป็ น ตั ว แปรส� ำ คั ญ ในการท� ำ ให้
ตรวจพบเชื้อ Vibrio cholerae เพิ่มมากขึ้นด้วย
เช่นกัน(14, 15, 16) ทัง้ นีโ้ ดยธรรมชาติของเชือ้ จะมีวงจร
ชีวิตเริ่มจากเมื่อตัวเชื้อถูกถ่ายออกจากผู้ป่วยทาง
อุจจาระลักษณะน�้ำซาวข้าว (rice-water stool)
สามารถติดต่อสู่อีกบุคคลหนึง่ ได้ทันที และสามารถ
ล่ อ งลอยอยู ่ ในน�้ ำ  รวมตั ว อยู ่ เป็ นกลุ ่ ม บนผิ ว น�้ ำ 
(bio fi fi l m) หรือเกาะกับสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก เช่น
ไรน�้ำ copepode หรือพืชน�้ำ เช่น สาหร่าย และราก
พืชน�้ำได้(1) การเก็บตัวอย่างเพื่อการทดลองในครั้ง
นีพ้ บว่าแยกเชือ้ จากตัวอย่างน�้ำกรองด้วยแพลงตอน
เน็ตได้น้อยที่สุด ด้วยเพราะลักษณะของล�ำธารเป็น
น�้ำไหลตลอดเวลา และมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี
อาจท�ำให้มกี ารหมุนเวียนของสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก
มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา จึงพบเชือ้ จากการเก็บ
ตัวอย่างนีไ้ ด้นอ้ ยกว่าการตรวจหาจากแหล่งน�้ำ หรือ
สาหร่ายโดยตรง จากรายงานของ Huq และคณะ(26)
สามารถเพาะเชื้อ V. cholerae O1 ได้ 28 ตัวอย่าง
และ V. cholerae O139 ได้ 1 ตัวอย่าง จากตัวอย่าง
น�้ ำ ในสิ่ ง แวดล้ อ ม (surface water)ในประเทศ
บังกลาเทศจากทั้งหมด 6,231 ตัวอย่าง หรือแม้
แต่ น�้ ำ ที่ เ ก็ บ จากแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาตอนล่ า งของ
ประเทศไทย สามารถตรวจพบได้ทงั้ Vibrio cholerae

200

O1, O139 และ Vibrio cholerae non O1, non
O139 ได้เช่นกัน(27) ทัง้ นีก้ ารให้สขุ อนามัย แก่บคุ คล
การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การเฝ้าระวัง เพื่อป้องกัน
การระบาดซ�้ำ และการตัดวงจรโดยการก�ำจัดเชื้อใน
รังโรคทั้งในคนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการค้นหา
ผู้ป่วยอย่างมีระบบ รวดเร็ว และเชื่อถือได้ เช่น
การตรวจหาเพือ่ การสอบสวนโรคในช่วงมีการระบาด
และตรวจหาเพื่อการเฝ้าระวังในช่วงหลังการระบาด
ด้วยการใช้วธิ ตี รวจหาทีร่ วดเร็ว มีความไวและความ
จ�ำเพาะสูง จะช่วยควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของ
โรคอหิวาตกโรค ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างยั่งยืน

สรุป
ในการควบคุมโรคอหิวาตกโรคในเขตอ�ำเภอ
พบพระ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเขตชายแดนไทย-พม่า
ที่มักพบการแพร่ระบาดบ่อยครั้ง เพราะมีการย้าย
ถิ่นของแรงงานพม่า ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อสู่
ชุมชนและสิง่ แวดล้อม นอกจากการให้สขุ อนามัยแก่
บุคคล เพื่อการเฝ้าระวังหรือป้องกันการระบาดซ�้ำ
แล้ว อีกหนทางหนึง่ คือการตัดวงจรโดยการก�ำจัดเชือ้
ในรังโรคเพือ่ ไม่ให้เพิม่ ปริมาณมากขึน้ หรือปล่อยลง
สู่สิ่งแวดล้อมและผู้ใกล้ชิด ในเบื้องต้นพื้นที่ของ
อ�ำเภอพบพระอาจมีแนวโน้มกลายเป็น endemic
area ถ้าไม่มกี ารป้องกันหรือการเฝ้าระวังการระบาด
ซ�้ำซาก แนวทางการแก้ปัญหาระยะยาว คือ การ
ปรับปรุงสุขาภิบาลโดยเฉพาะเรื่องส้วม และน�้ำดื่ม
ให้เหมาะสมในแต่ละไร่ แต่การแก้ปัญหาต้องบูรณา
การกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น หน่ ว ยงาน
สาธารณสุข หน่วยงานการปกครอง รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ทั้งระดับจังหวัด
และระดับประเทศ ในส่วนของงานด้านสาธารณสุข
ควรมีการเฝ้าระวังและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วไม่ให้เชื้อแพร่กระจายในวงกว้าง การ
ค้ น หาผู ้ ป ่ ว ยที่ ร วดเร็ ว การควบคุ ม เชื้ อ ก่ อ โรค
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อหิวาตกโรคในแหล่งน�ำ้ ดืม่ น�ำ้ ใช้ และการแจ้งเตือน
ชุมชนทั้งในช่วงมีการระบาดและหลังการระบาด
ทั้งหมดนี้ยังคงต้องอาศัยการตรวจหาที่รวดเร็วและ
แม่ น ย� ำ  ปั จ จุ บั นการใช้ วิ ธี เพาะเชื้ อ ยั ง คงเป็ น วิ ธี
มาตรฐาน แต่ใช้เวลานาน การน�ำวิธี duplex PCR
มาใช้ตรวจแบบคู่ขนานกับวิธีเพาะเชื้อนี้ นอกจาก
รวดเร็วแล้ว ยังมีความจ�ำเพาะสูงอีกด้วย สามารถใช้
เป็นต้นแบบในการตรวจหาและตรวจวิเคราะห์ และ
เป็นแนวทางในการควบคุมโรคและการรักษา จนอาจ
น�ำไปสูก่ ารป้องกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ คือการ
ใช้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น
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Detection of Vibrio Cholerae From Patient, Coarrier, Water and Other
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ABSTRACT In Thailand there are occasional outbreaks of cholera near Thai-Myanmar Border, Prop

Phra district. It is a diarrhoeal disease caused by a gram negative bacteria Vibrio cholerae, which is an
autochthonous inhabitant of fresh and marine waters worldwide systems. Only O1 and O139 serogroups
of V. cholerae have potential to cause of dehydrating diarrhoeal condition called cholera, that can produce
cholera toxin controlled by ctxAB gene. In this study we detected Vibrio cholerae from rectal swab of patients,
carriers and normal hosts as well as collected water and environment samples for a total 1,452 samples.
We performed conventional culture method, and using duplex PCR method targeted V.cholerae
species-specific gene (ompW) and cholera toxin encoding gene (ctxA) as a screening test on any
yellow bacterial colony on TCBS. Vibrio cholerae O1, El Tor, Inaba could be found 0.48 % (5 rectal
swabs and 2 environment samples) and Vibrio cholerae nonO1/nonO139 8.82 % (6 rectal swabs and
122 environment samples). All of these strains were resistant to colistin 71.9 %, ampicillin 28.9 % and
trimethoprim/ sulfamethoxazole 11.1%. The results of duplex-PCR method were identical to those
biochemical and specific antiserum testing method. It can be used as a rapid method for detection and
identification of V. cholerae. This experiment can be a useful for prevention and control of cholera outbreak.
Key word : detection, duplex PCR, Vibrio cholerae
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