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สถานการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพระหว่างการติดเชื้อในโรงพยาบาลและติดเชื้อในชุมชนสำหรับผู้ป่วย 
ที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด ปี พ.ศ. 2560-2562 สถาบันโรคทรวงอก  

                 นางอัชราภร เกษมสายสุวรรณ1  
นางธนัญญา เชี่ยวบางยาง2 

นางสาวดวงฤทัย กุหลาบเพ็ชร์3  
                                           นางสาวจิลาวัลย์ เมฆจันทร์4  

บทคัดย่อ 
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาสถานการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพระหว่างการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลและติดเชื้อในชุมชนสำหรับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด ปี ค.ศ. 2560-2562 สถาบันโรค
ทรวงอก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560– 31 ธันวาคม 2562 พบจำนวนผู้ป่วยที่พบเชื้อก่อโรคในกระแสเลือด 
ทั้งหมด 687 ราย โดยใช้แบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อรายเหตุการณ์ (case report form: CRF) เป็นการสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (blood stream infection: BSI) ทั้งหมด 278 ราย (ร้อยละ 
40.5) ติดเชื้อในโรงพยาบาลจำนวน 242 ราย (ร้อยละ 87.1) ติดเชื้อในชุมชน จำนวน 36 ราย (ร้อยละ 12.9) 
ติดเชื้อในโรงพยาบาลชนิด primary BSI จำนวน 153 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในกระแสเลือด (BSI) จำนวน 123 ราย 
(ร้อยละ 80.4) และติดเชื้อในกระแสเลือดสัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือด (central line-associated 
bloodstream infections: CLABSI) จำนวน 30 ราย (ร้อยละ 19.6)  

สถานการณ์การติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อก่อโรค ทั้งการติดเชื้อในโรงพยาบาล (healthcare 
associated infection: HAI) และการติดเชื้อในชุมชน (present on admission: POA) พบเชื้อก่อโรคเป็นเชื้อ
แกรมลบ (gram negative) มากที่สุด จากการติดเชื้อในโรงพยาบาลจาก BSI พบมากที่สุด ได้แก่ เชื้อ Klebsiella 
pneumoniae จำนวน 60 ครั้ง (ร้อยละ 18.5) การติดเชื้อในชุมชน (POA) พบมากที่สุด ได้แก่ เชื้อ Escherichia 
coli จำนวน 9 ครั้ง (ร้อยละ 2.8) สถานการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistance: AMR) ในผู้ป่วยที่มี
การติดเชื้อในกระแสเลือด ทั้งการติดเชื้อในโรงพยาบาลและในชุมชน พบเชื้อก่อโรค gram negative มากที่สุด 
จากการติดเชื้อในโรงพยาบาล (BSI) พบมากที่สุด ได้แก่เชื้อ Escherichia coli (MDR) จำนวน 9 ครั้ง (ร้อยละ 2.8) 
การติดเชื้อในชุมชน (POA) พบมากที่สุด ได้แก่ เชื้อ Klebsiella pneumoniae (MDR) จำนวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 1.5) 

ข้อเสนอแนะ : เชื้อดื้อยายังเป็นปัญหาสำคัญในโรงพยาบาล เพราะเชื้อดื้อยาทนทาน สามารถอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมและในร่างกายมนุษย์ได้นาน ขึ้นอยู่กับเชื้อก่อโรคในแต่ละตัว ดังนั้นการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง
สมเหตุสมผล (rational drug use: RDU) จึงเป็นสิ่งสำคัญ 
 
คำสำคัญ : AMR / BSI / CLABSI / HAI / POA 
 
1 นางอัชราภร เกษมสายสุวรรณ / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
2 นางธนัญญา เชี่ยวบางยาง / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
3 นางสาวดวงฤทัย กุหลาบเพ็ชร์ / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
4 นางสาวจิลาวัลย์ เมฆจันทร์ / นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ งานจุลชีววิทยา 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
องค์การอนามัยโลกให้นิยามคำว่า การดื้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistance: AMR) หมายถึง 

การดื้อของเชื้อจุลชีพที่มีต่อยาปฏิชีวนะ ซึ่งเคยได้ผลดีในการรักษาโรคติดเชื้อชนิดนั้น1 และนิยมเรียกเชื้อโรคที่
ดื้อยาเหล่านี้ว่า ซุปเปอร์บัก (superbug) การดื้อยาต้านจุลชีพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากหลายสาเหตุ 
ทั้งจากปัจจัยภายใน ได้แก ่เชื้อแบคทีเรียมีการปรับตัวให้ดื้อต่อยา และปัจจัยภายนอก เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะที่มากขึ้น 
และใช้อย่างไม่เหมาะสม เป็นต้น2 ในประเทศอเมริกา พบการดื้อยาต้านจุลชีพเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย 2.8 
ล้านราย และเสียชีวิต 35,000 ราย ในแต่ละปี3 คาดว่าในปี ค.ศ. 2050 จะมีคนเสียชีวิตจาก AMR กว่า 10 ล้านราย 
โดยคาดการณ์ว่าประเทศในแถบเอเชียจะมีคนเสียชีวิตมากที่สุด คือ 4.7 ล้านราย คิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สูงถึง 100 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ4 ในปี พ.ศ. 2553 มีการศึกษาผลกระทบจากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพใน
ประเทศไทยในโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศจำนวน 1,023 แห่ง พบว่าทำให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น 
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร และมีการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 40,000 ล้านบาท โดยจุลชีพที่พบ 5 ลำดับแรกคือ 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa และ 
Staphylococcus aureus5 ซึ่งเป็นจุลชีพกลุ่มเดียวกับที่องค์การอนามัยโลก (world health organization: WHO) 
ได้ระบุว่าเป็นจุลชีพกลุ่มที่มีความสำคัญ ถูกเรียกรวม ESKAPE ได้แก ่Enterococcus faecium, Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter 
species เช่น Enterobacter aerogenes and Enterobacter cloacae6 เป็นต้น 

การติดเชื้อในกระแสเลือด (blood stream infection: BSI) เป็นได้ท้ังการติดเชื้อจากบ้านหรือชุมชน 
(community acquired bloodstream infections: CA-BSI) หรือการติดเชื ้อในโรงพยาบาล (healthcare 
associated bloodstream infections: HA-BSI) การติดเชื้อทั้ง 2 แบบนี้มีความสำคัญ เนื่องจากส่งผลต่อการป่วย
และการตายสูง7 ปี ค.ศ. 2000-2006 มีการศึกษาภาวะติดเชื้อ (sepsis) ในประเทศแคนาดา จากผลการเพาะเชื้อ
จากเลือด พบอัตราชุก 40 ราย ต่อ 1 แสนประชากรต่อปี ตามคำนิยามการติดเชื้อในชุมชน 26 ราย ต่อ 1 แสน
ประชากรต่อปี และติดเชื้อในโรงพยาบาล 14 ราย ต่อ 1 แสนประชากรต่อปี8 มีหลายการศึกษาที่พบว่าจุลชีพ
จากการติดเชื้อทั ้ง 2 แบบมีความแตกต่างกัน8-11 การดื้อยาต้านจุลชีพส่วนใหญ่มักพบในโรงพยาบาล มี
การศึกษาในประเทศไทย ปี ค.ศ. 2004–2010 ในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า 2 วัน พบผู้ป่วย
ที่มีจุลชีพดื้อยาในกระแสเลือดเสียชีวิตภายใน 30 วัน ร้อยละ 5312 และยังพบอีกว่าผู้ป่วยที่ใส่สายสวน
หลอดเลือดดำส่วนกลาง (central venous catheter: CVC) เสียชีวิตมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใส่ CVC ในการศึกษา
แบบการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis)13 การติดเชื้อในกระแสเลือดส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่ง
จำแนกได้เป็นการติดเชื้อแบบปฐมภูมิ และทุติยภูมิเมื่อพบการติดเชื้อในร่างกายส่วนอื่น ๆ14-15 นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมข้ึนของเชื้อจุลชีพดื้อยาหลายขนาน ซึ่งเป็นการจำกัดทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย เพ่ิมความ
ซับซ้อนในการจัดการทางการแพทย์ และเพิ่มระยะเวลานอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วย เพื่อจัดการปัญหาการติดเชื้อ
ในกระแสเลือด จึงได้ดำเนินการเฝ้าระวังการติดเชื้อในกระแสเลือด ครอบคลุมถึงการติดเชื้อในกระแสเลือดที่
เกี่ยวข้องกับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
และเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเฝ้าระวังการติดเชื้อชนิดอ่ืน ๆ ที่ยั่งยืนในอนาคต 
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วัตถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาสถานการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพ ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด ทั้งการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลและในชุมชน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
นำสถานการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด ระหว่างผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลและผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในชุมชน มาวิเคราะห์เชื ่อมโยงกับระบบการเฝ้าระวังการติดเชื ้อใน
โรงพยาบาล สำหรับนำไปสู่การพัฒนากระบวนการเฝ้าระวังและจำหน่ายผู้ป่วยเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ดื้อยาต้านจุลชีพ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

          

 

 

 

 

 

     

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
นิยามศัพท์ 

1. การดื้อยาต้านจุลชีพ หมายถึง การดื้อยาของเชื้อจุลชีพที่มีต่อยาปฏิชีวนะ  ซึ่งเคยใช้ได้ดีในการ
รักษาจุลชีพนั้น (antimicrobial resistance: AMR) 

2. ผลการตรวจเพาะเชื้อจากเลือดที่เป็นบวก (hemoculture positive) หมายถึง การรายงานผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่นำสิ่งส่งตรวจเลือดไปดำเนินการเพาะเชื้อทางจุลชีววิทยาและรายงานผลเมื่อ 
Isolate พบเช ื ้อ และ Identification ถึงระดับ genus และ species ของเช ื ้อท ี ่พบ รวมทั ้ง antibiotic 

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ที่มีผลการตรวจ
เพาะเชื้อจากเลือด (Hemoculture) พบเชื้อก่อโรค และมี

การติดเชื้อในกระแสเลือดตามคำนิยามของ US-CDC 
2017 

 

ติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 

 

ติดเชื้อในชุมชน 

 

1. สถานการณ์จุลชีพดื้อยาเป็นอย่างไร 
2. จุลชีพดื้อยาระหว่างการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการติดเชื้อ

ในชุมชน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
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susceptibility ของเชื้อเพ่ือนำไปสู่การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ (antibiotic) เพ่ือใช้ในการรักษา 
3. healthcare associated infection (HAI) หมายถึงการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยมีการติดเชื้อ

หลังรับไว้ในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 3 วันปฏิทินขึ้นไป โดยนับวันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (admission) 
เป็นวันที่ 1 

4. hospital associated blood stream infection (HA-BSI) หมายถึงผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด 
โดยเกิดขึ้นหลังการรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป16-17 

5. การติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการสวนคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง  (CLABSI) 
หมายถึง ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตภายหลังการใสสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางตั้งแต่ 2 วัน
ปฏิทินขึ้นไป (นับวันที่เริ่มใสสายสวนหลอดเลือดส่วนกลางเป็นวันที่ 1 โดยไมคำนึงถึงจำนวนชั่วโมงของการใส
สายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง) หรือหลังถอดสายสวนหลอดเลือดส่วนกลางไม เกิน 2 วัน และผู้ป่วยต้องไมมี
อาการ หรือไมไดรับการวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อในกระแสโลหิตก่อนใสสายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง โดยต้อง
เขา้ได้กับอย่างน้อย 1 ข้อต่อไปนี1้6-17 

กรณีท่ี 1 ผลการตรวจเพาะเชื้อจากเลือดที่เป็นบวกพบเชื้อก่อโรค (recognized pathogens) ตั้งแต่ 
1 ตัวอย่าง ขึ้นไป และเชื้อนั้นไมสัมพันธ์กับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งอ่ืน 

กรณีท่ี 2 ผู้ป่วยอายุ >1 ปี มีอาการหรืออาการแสดงอย่างน้อย 1 อย่างต่อไปนี้ 
- ไข (อุณหภูมิ > 38 ํC) หนาวสั่น  
- ความดันโลหิตต่ำ  

รวมทั้งผลการตรวจเพาะเชื้อจากเลือดที่เป็นบวกไมสัมพันธ์กับการติดเชื้อที่ตำแหน่งอื่น (site of 
infection) และพบเชื้อประจำถิ่นของผิวหนัง (common commensal) ซึ่งแยกเชื้อในเลือดไดตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป 
ซึ่งเก็บตัวอย่างแยกจากกัน (เจาะต่างตำแหนง ต่างเวลา)16-18 

6. community acquired bloodstream infections (CA-BSI) หมายถึง การติดเช ื ้อในกระแส
เลือดที่เกิดจากบ้านหรือชุมชน โดยพบการติดเชื้อที่เกิดขึ้นก่อนรักษาตัวในโรงพยาบาล < 2 วันปฏิทิน 

7. present on admission (POA) หมายถึง การติดเชื้อในกระแสเลือดที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล < 2 วันปฏิทิน แต่กลับมารักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำภายใน 14 วันก่อนการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนี้ 

8. การติดเชื้อในกระแสเลือดแบบปฐมภูมิ (primary BSI) หมายถึง การติดเชื้อในกระแสเลือดที่ไม่
พบการติดเชื้อในร่างกายส่วนอื่นๆ ในช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการติดเชื้อแบบทุติยภูมิ (secondary BSI 
attribution period) ซึ่งกำหนดให้เท่ากับช่วงเวลาสำหรับใช้พิจารณาการเข้าเกณฑ์ (window period) รวม
กับช่วงเวลาที่เฝ้าระวังแต่ละเหตุการณ์ (event timeframe) 

9. การติดเชื้อในกระแสเลือดแบบทุติยภูมิ (secondary BSI) หมายถึง การติดเชื้อในกระแสเลือดที่
พบการติดเชื้อในร่างกายส่วนอื่นๆ ในช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการติดเชื้อแบบทุติยภูมิ (secondary BSI 
attribution period) ซึ่งกำหนดให้เท่ากับช่วงเวลาสำหรับใช้พิจารณาการเข้าเกณฑ์ (window period) รวม
กับช่วงเวลาที่เฝ้าระวังแต่ละเหตุการณ์ (event timeframe) 
 

รูปแบบวิธีวิจัย 
การวิจัยเป็นวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ศึกษาข้อมูลแบบย้อนหลัง (retrospective 

study) โดยศึกษาจากเวชระเบียนของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ที่มีผลการตรวจเพาะเชื้อจากเลือด 
(hemoculture) พบเชื้อก่อโรค และมีการติดเชื้อในกระแสเลือดตามคำนิยามของ US-CDC 2017 (Centers 
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for Disease Control and Prevention, 2017) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560–31 ธันวาคม 2562 จำนวน
ผู้ป่วยที่พบเชื้อก่อโรคในกระแสเลือด ทั้งหมด 687 ราย 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
แบบบันทึกข้อมูลผู ้ป่วยติดเชื ้อรายเหตุการณ์ (case report form: CRF) ได้รับการพัฒนาจาก

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานพัฒนาแผนงานหลักทางการแพทย์ สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ร่วมกับ 
CDC และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข การติดเชื้อในกระแสเลือดตามคำนิยามของ US-CDC 
2017 (Centers for Disease Control and Prevention: 2017) ทดลองนำเครื่องมือมาใช้กับ 3 สถาบันหลัก 
กรมการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี และสถาบันโรคทรวงอก 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ผู้วิจัยและทีมเสนอโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมพิทักษ์

สิทธิการวิจัยในมนุษย์ สถาบันโรคทรวงอก เลขที่ REC 002/2565 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 26 
ตุลาคม 2565 

2. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้วิจัยและทีมเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการวิจัยแก่รอง
ผู้อำนวยการด้านการพยาบาล หัวหน้างานพยาธิคลินิก และหัวหน้างานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. ผู้วิจัยและทีมติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานจุลชีววิทยา เพื่อสำรวจรายชื่อผู้ป่วยที่มีผลการ
ตรวจเพาะเชื้อจากเลือดที่เป็นบวก โดยคัดเลือก HN, AN ผู้ป่วยที่มีผล hemoculture positive ตามคำนิยามศัพท์ 
เพ่ือนำมาสืบค้นเวชระเบียน 

4. ผู้วิจัยและทีมติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานเวชระเบียนและสถิต ิเพ่ือสืบค้นเวชระเบียน 
5. ผู้วิจัยและทีมทุกคน โดยได้รับการอธิบายและทำความเข้าใจกับแบบเก็บข้อมูลผู้ป่วย ถูกต้องตาม

มาตรฐาน (standardized) เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนและเหมือนกัน 
6. ผู้วิจัยและทีมดำเนินการสืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียน บันทึกข้อมูลทั่วไป การใส่สายสวนหลอด

เลือดดำส่วนกลาง รายละเอียดการติดเชื้อ และจุลชีพก่อโรค รวมทั้งการได้รับยาปฏิชีวนะของผู้ป่วยที่มีการติด
เชื้อที่ในกระแสเลือด ลงในแบบเก็บข้อมูลผู้ป่วย  

7. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบเก็บข้อมูลผู้ป่วย นำแบบบันทึกข้อมูล ที่มีคำตอบสมบูรณ์แล้ว 
มาบันทึกให้รหัสประจำฉบับ (identification number: ID) เพ่ือเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลแจกแจงความถี่วิเคราะห์

ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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ผลลัพธ์ 
ตารางที ่1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ป่วยติดเชื้อ BSI ปี พ.ศ. 2560–2562 

ปี พ.ศ. 
hemoculture positive 

(จำนวน) 
BSI  

(จำนวน)  
ร้อยละ 

2560 211 93 44.8 
2561 260 94 36.2 
2562 216 91 42.1 
รวม 687 278 40.5 

 

แผนภูมิที ่1 เส้นโค้งการระบาด (epidemic curve) ของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ปี พ.ศ. 2560–2562 
 

       
 

แผนภาพที่ 1 แสดงผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ทั้งการติดเชื้อในโรงพยาบาลและในชุมชน ปี พ.ศ. 2560–2562 
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Number of BSI events month, 2017-2019

Total BSI
278 events

HA-BSI
242 (87.1%)

Primary BSI
153 (63.2%)

CLABSI
30 (19.6%)

Non-CLABSI
123 (80.4%)

Secondary BSI
89 (36.8%)

POA
36 (12.9%)

Primary BSI
11 (30.6%)

Secondary BSI
25 (69.4%)
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ตารางที่ 2 แสดงเชื้อก่อโรค Gram Negative 10 อันดับแรก และเชื้อก่อโรค Gram Positive/Fungal 3 
อันดับแรก ทั้งชนิด POA และ HAI ใน BSI (N=325) ปี พ.ศ. 2560-2562  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Organisms isolated 
POA BSI 

No. of 
isolates 

%  
No. of 
isolates 

% 

Gram Positive  
Staphylococcus aureus 6 1.9 33 10.2 
Enterococcus faecium 2 0.6 7 2.6 
Enterococcus faecalis 2 0.6 9 2.8 
Gram Negative  
Klebsiella pneumoniae 6 1.9 60 18.5 
Escherichia coli 9 2.8 53 16.3 
Pseudomonas aeruginosa  1 0.3 17 5.2 
Enterobacter cloacae - - 12 3.7 
Serratia mercescens - - 7 2.2 
Acinetobacter baumannii 4 1.2 6 1.9 
Proteus mirabilis - - 4 1.2 
Enterococcus cloacae 1 0.3 3 0.9 
Stenotrophomonas maltophilia - - 3 0.9 
Salmonella gr D 1 0.3 2 0.6 
Fungal  
Candida tropicalis - - 8 2.5 
Candida albicans - - 5 1.5 
Candida glabrata - - 5 1.5 
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ตารางที่ 3 แสดงเชื้อดื้อยา Gram Negative 8 อันดับแรกและเชื้อก่อโรค Gram Positive 3 อันดับแรกท้ัง
ชนิด POA และ HAI ใน BSI (N=325) ปี 2560-2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษา สถานการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพระหว่างการติดเชื้อในโรงพยาบาลและติดเชื้อในชุมชน

สำหรับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด ปี ค.ศ. 2560-2562 สถาบันโรคทรวงอก พบจำนวนผู้ป่วยที่พบเชื้อ
ก่อโรคในกระแสเลือด ทั้งหมด 687 ราย มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดทั้งหมด 278 ราย (ร้อยละ 40.5) 
ติดเชื้อในโรงพยาบาลจำนวน 242 ราย (ร้อยละ 87.1) ติดเชื้อในชุมชน จำนวน 36 ราย (ร้อยละ 12.9) ติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลชนิด primary BSI จำนวน 153 ราย แบ่งเป็น การติดเชื้อในกระแสเลือด (BSI) จำนวน 123 ราย 
(ร้อยละ 80.4) และติดเชื้อในกระแสเลือดสัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือด (CLABSI) จำนวน 30 ราย 
(ร้อยละ 19.6) 

สถานการณ์การติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อก่อโรค ทั้งการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI) และการติดเชื้อ
ในชุมชน (POA) พบเชื้อก่อโรค gram negative มากที่สุด จากการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI) พบมากที่สุด 
ได้แก่ เชื้อ Klebsiella pneumoniae จำนวน 60 ครั้ง (ร้อยละ 18.5) การติดเชื้อในชุมชน (POA) พบมากที่สุด 
ได้แก่ เชื้อ Escherichia coli จำนวน 9 ครั้ง (ร้อยละ 2.8) สถานการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial 
resistance: AMR) ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด ทั้งการติดเชื้อในโรงพยาบาลและในชุมชนพบเชื้อก่อโรค 
gram negative มากที่สุด จากการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI) พบมากที่สุด ได้แก่เชื้อ Escherichia coli (MDR) 

Organisms isolated 
POA BSI 

No. of 
isolates 

%  
No. of 
isolates 

% 

Gram Positive  
Staphylococcus aureus (MRSA) - - 4 1.2 
Staphylococcus capiis (MR) 1 0.3 1 0.3 
Enterococcus faecalis (VRE) 1 0.3 1 0.3 
Gram Negative  
Escherichia coli (MDR) 1 0.3 9 2.8 
Klebsiella pneumonia (CRE) 1 0.3 8 2.5 
Klebsiella pneumonia (MDR) 2 0.6 5 1.5 
Acinetobacter baumannii (MDR) 1 0.3 3 0.9 
Escherichia coli (CRE) 1 0.3 2 0.6 
Pseudomonas aeruginosa (MDR)  - - 1 0.3 
Enterobacter cloacae (MDR) - - 1 0.3 
Proteus mirabilis (MDR) - - 1 0.3 
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จำนวน 9 ครั้ง (ร้อยละ 2.8) การติดเชื้อในชุมชน (POA) พบมากที่สุด ได้แก่ เชื้อ Klebsiella pneumoniae (MDR) 
จำนวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 1.5) 
 

อภิปรายผล 
สถานการณ์การติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อก่อโรคและการดื้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial 

resistance: AMR) ทั้งการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI) และการติดเชื้อในชุมชน (POA) พบเชื้อก่อโรค gram 
negative มากที่สุด ซึ่งเป็นเชื้อที่มีความทนทานและสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แห้งและไม่มีชีวิต โดยเชื้อ  
Escherichia coli อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน 1.5 ชั่วโมง ถึง 16 เดือน ส่วนเชื้อ Klebsiella pneumoniae อยู่
ในสิ่งแวดล้อมได้นาน 2 ชั่วโมง ถึง > 30 เดือน เนื่องจากเป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
แต่เมื่อแบคทีเรียชนิดนี้อยู่ในกระแสเลือดหรือบริเวณอ่ืนของร่างกายจะก่อให้เกิดการติดเชื้อ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีไข้ 
หนาวสั่น เวียนศีรษะหรือมีผื่น ทั้งนี้อาการและความรุนแรงของการติดเชื้อจะแตกต่างไปในแต่ละคนขึ้นอยู่กับ
ตำแหน่งของการติดเชื้อ ซึ่งเป็นไปได้ยากหากมีการติดเชื้อชนิดนี้เข้าไปในกระแสเลือด18 Klebsiella pneumoniae 
เป็นหนึ่งในจำนวนแบคทีเรียที่พบอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะในระดับสูง อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง (Alexander 
Fleming) ค้นพบการดื้อต่อยาปฏิชีวนะ beta-lactam ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1929 ในสิ่งมีชีวิตที่เป็นแกรมลบ 
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Klebsiella pneumoniae ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น และพบว่าสามารถผลิต beta-
lactamase ที ่ทำให้เกิดการ hydrolysis ของ beta-lactam ring ในยาปฏิช ีวนะ Klebsiella pneumoniae 
Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) พบในยุโรปในปี ค.ศ. 1983 และสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1989 
ESBL สามารถ hydrolyze oxyimino cephalosporins ซึ ่งทำให้ดื ้อต่อยาเซฟาโลสปอรินรุ ่นที ่ 3  (third-
generation cephalosporins)19 มนุษยเ์ป็นแหล่งกักเก็บเชื้อ Klebsiella pneumoniae ในชุมชนทั่วไป พบใน
อุจจาระ ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 38 และในช่องจมูก พบร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 6 แหล่งสะสมหลักของการติดเชื้อ
คือทางเดินอาหารของผู้ป่วย และมือของบุคลากรในโรงพยาบาล ซ่ึงสามารถนำไปสู่การระบาดในโรงพยาบาล20 
ส่วนเชื้อ Escherichia coli เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ปกติพบอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารส่วนลำไส้ของคนและสัตว์ 
Escherichia coli ไวต่อยาเซฟไตรอะโซน (ceftriaxone) เมื่อ Escherichia coli สัมผัสกับยา ceftriaxone 
หรือยาต้านจุลชีพขนานอื่น เช่น ฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones) แล้ว Escherichia coli ก็พัฒนาตัวเองจนดื้อ 
ceftriaxone การดื้อยาต้านจุลชีพประเภทนี้เกิดจากกลไกหลายชนิด เช่น แบคทีเรียสร้างเอ็นซัยม์ทำลายยา
ต้านจุลชีพ แบคทีเรียปรับเป้าหมายการออกฤทธิ์ของยาต้านจุลชีพ ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ เชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้าน
จุลชีพสามารถอยู่ในร่างกายได้นานมาก สามารถก่อโรคติดเชื้อในผู้ที่มีเชื้อดื้อยาอยู่ในร่างกาย สามารถแพร่เชื้อดื้อยา
ไปสู่อาหาร น้ำดื่ม สิ่งแวดล้อม และสามารถแพร่เชื้อดื้อยาไปยังผู้อื่นได้โดยตรง21 สามารถป้องกันได้โดยการล้างมือ
ให้สะอาดทั้งก่อนหรือหลังการรับประทานอาหาร ก่อนใช้มือสัมผัสตา ปาก หรือจมูก ก่อน และหลังเปลี่ยนผ้าพันแผล 
หลังเข้าห้องน้ำ หลังการจาม ไอ หรือสั่งน้ำมูก และหลังสัมผัสวัตถุท่ีอาจปนเปื้อนเชื้อหรือสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล22-23 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำข้อมูลมาใช้ทางคลินิก 
1. การศึกษาการติดเชื้อในชุมชน POA หากมีการศึกษามากข้ึน จะสามารถเชื่อมโยงปัญหาการติด

เชื้อในโรงพยาบาลและการติดเชื้อในชุมชุนได้ชัดเจนขึ้นได้ และสามารถนำปัญหามาวิเคราะห์แก้ไขหากต้องส่ง
ต่อผู้ป่วยให้กลับไปดูแลต่อในชุมชนหรือผู้ป่วยสามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้อย่างถูกต้อง 

https://www.pobpad.com/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://www.pobpad.com/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94
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2. แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อในกระแสเลือดตามแนวทางใหม่ ทำให้สามารถตรวจจับการติดเชื้อ
ได้เร็วและมากข้ึน จะสามารถนำมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่าง
ทันท่วงทีและชัดเจนขึ้น 

3. เชื้อดื้อยายังเป็นปัญหาสำคัญในโรงพยาบาล เพราะเชื้อดื้อยาทนทาน สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อม
และในร่างกายมนุษย์ได้นาน ขึ้นอยู่กับเชื้อก่อโรคในแต่ละตัว ดังนั้นการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล 
(rational drug use: RDU) จึงเป็นสิ่งสำคัญ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. การศึกษานี้หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับยาต้านจุลชีพที่คนไข้ได้รับ ที่ sensitivity ต่อเชื้อก่อโรค 

โดยเฉาะเชื้อดื้อยา จะทราบถึงการใช้ยาและแนวทางในการบริหารจัดการยาต้านจุลชีพ 
2. ผู้เก็บข้อมูลต้องมีความรู้และได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางจากผู้วิจัย ในการวินิจฉัยการติดเชื้อใน

กระแสเลือดแนวทางใหม่ และสามารถเผยแพร่เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
3. จำนวนผู้ป่วยที่พบเชื้อก่อโรคในกระแสเลือดในงานวิจัยนี้ ทั้งหมด 687 ราย มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ

ในกระแสเลือดทั้งหมด 278 ราย ดังนั้น ผู้ป่วยที่พบเชื้อก่อโรคในกระแสเลือดและไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
การติดเชื้อในกระแสเลือด จำนวน 409 ราย อาจต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงขั้นตอนการปนเปื้อนของเชื้อเพ่ือ
หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
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