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การปนเปอนและการดื้อยาตานจุลชีพของเชื้อ
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บทคัดยอ
ระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2549 และ มกราคม ถึง มิถนุ ายน 2550 ทําการเก็บตัวอยาง
เนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวในพืน้ ที่ภาคใต จํานวน 230 และ 284 ตัวอยางตามลําดับ รวม 514 ตัวอยาง นํามา
เพาะแยกเชื้อ Staphylococcus aureus และตรวจนับจํานวนเชือ้ ดวยวิธี direct plate count โดยใช
อาหารเลี้ยงเชือ้ Baird-Parker ที่เติม egg yolk tellurite 5% ผลการทดสอบพบเชื้อ Staphylococcus
aureus ปนเปอนคิดเปน 61.67% (317/514) โดยพบตัวอยางทีม่ ีเชื้อเกินมาตรฐานที่กรมปศุสตั วกําหนด
52.92% (272/514) การทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ จํานวน 18 ชนิด ดวยวิธี agar disc
diffusion พบวาเชื้อที่เพาะแยกไดดื้อยาสูงตอ penicillin 90.85%, amoxicillin 88.96%, tetracycline
76.97%, และ streptomycin 63.72% แตดื้อยาเพียงเล็กนอยตอยาตานจุลชีพ 5 ชนิด ไดแก bacitracin
0.95%, cephalothin 1.26%, enrofloxacin 1.58%, norfloxacin 1.89% และ sulfamethoxazole +
trimethoprim 1.89% ยาตานจุลชีพที่เชื้อมีแนวโนมดื้อยาเพิ่มมากขึ้นคือ amoxicillin + clavulanic acid,
neomycin และ doxycycline โดยเพิ่มจาก 1.94%, 8.39% และ 25.81% ในป 2549 เปน 26.54%,
20.99% และ 43.21% ในป 2550 ตามลําดับ เชื้อ Staphylococcus aureus ทั้งหมดจากการทดสอบไมดื้อ
ตอยา methicillin, novobiocin, oxacillin และ vancomycin
คําสําคัญ : เนื้อสุกร, เชื้อ Staphylococcus aureus, การปนเปอน, การดื้อยา, ยาตานจุลชีพ, ภาคใต
ประเทศไทย
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บทนํา
Staphylococcus aureus เปนเชื้อแบคทีเรียที่สามารถกอโรคไดทั้งในคนและสัตว ในคนเปนสาเหตุ
สําคัญของโรคอาหารเปนพิษ (food poisoning) ซึ่งยังคงเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญในหลาย
ประเทศทัว่ โลก และกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก (Lambe et al., 1994; Le Loir et
al., 2003; Shimizu et al., 2000) นอกจากนีย้ งั เปนสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาลหลังผาตัด
(nosocomial infection) ทําใหเกิดหนอง ถาเชื้อเขาสูกระแสเลือดอาจทําใหเกิดภาวะโรคแทรกซอน กอโรค
เยื่อหุมหัวใจอักเสบ กลามเนื้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุมสมองอักเสบ ปอดบวม Scalded Skin Syndrome
(SSS) และการติดเชื้อในกระดูก สวนในสัตวเชื้อนี้เปนสาเหตุของโรคเตานมอักเสบ นอกจากนีย้ ังกอใหเกิดฝ
หนองในสัตวหลายชนิด และกอโรคขออักเสบในไก เปนตน (Quinn et al., 1994; Weems, 2001)
เชื้อ Staphylococcus aureus เปนเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก ที่มกี ารเรียงตัวคลายพวงองุน ไมสราง
สปอร สามารถเจริญไดทั้งสภาวะที่มีออกซิเจน และไมมีออกซิเจน ภาวะที่มีเกลือ 10% ความเปนกรดดาง
4.0-9.8 เชื้อสามารถเจริญไดในชวงอุณหภูมิ 7-480C แตเจริญไดดีที่อุณหภูมิ 35-370C ใหผลบวกตอการ
ทดสอบ coagulase สามารถผลิตสารพิษชนิด enterotoxin ซึ่งทนความรอนสูง เชือ้ นี้มักพบอยูตามผิวหนัง
หรือเยื่อเมือกทั้งคนและสัตว น้ํานมและผลิตภัณฑ เชน เนยแข็ง อาหารที่ผานกรรมวิธกี ารผลิตที่ไม
เหมาะสม ปนเปอนอยูในน้าํ ดื่ม ในเนื้อสัตว และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ รวมทัง้ มีชีวิตอยูในอากาศ ฝุน
ละออง ขยะมูลฝอย (FDA, 2006; Lee, 2003; Post, 1999; Quinn et al., 1994)
ผูปวยโรคอาหารเปนพิษมักไดรับเชื้อมาจากการบริโภคเนื้อสัตวทปี่ นเปอนเชื้อ มักแสดงอาการของ
ระบบทางเดินอาหาร หลังจากไดรับเชื้อประมาณ 2 - 6 ชั่วโมง เชน ปวดทอง คลื่นเหียน อาเจียน ปวดศีรษะ
และอุจจาระรวง (Lambe et al., 1994; Post, 1999) ดังนัน้ เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค กรมปศุสัตว
จึงกําหนดใหเนื้อสัตวทปี่ ลอดภัยตอผูบริโภคตองมีปริมาณเชื้อ Staphylococcus aureus ไมเกิน 100
colony forming unit ตอเนื้อ 1 กรัม (cfu/g.) (กรมปศุสัตว, 2545) ปจจุบันมีรายงานวา เชื้อ
Staphylococcus aureus ดื้อยาเพิม่ มากขึ้น โดยเฉพาะเชื้อ Methicillin – Resistance Staphylococcus
aureus (MRSA) นอกจากเชื้อนี้จะดือ้ ตอยากลุม beta-lactams ทุกชนิดแลว ยังดือ้ ตอยากลุม
aminoglycosides และ macrolides ทําใหเปนอุปสรรคตอการควบคุมและรักษาโรคทั้งในคนและสัตว
(ประภาวี และคณะ, 2547)
วัตถุประสงคของการศึกษานี้ เพื่อใหทราบถึงสถานการณการปนเปอนของเชื้อ Staphylococcus
aureus ในเนื้อสุกรทางภาคใตของประเทศไทย เพื่อการเฝาระวังและติดตามการดื้อยาของเชือ้ ที่มีผลตอ
ผูบริโภค ซึ่งจะเปนขอมูลการใหยาแกผูปว ย อีกทัง้ เปนขอมูลสําหรับนักวิชาการ ผูเกีย่ วของในวงการปศุสัตว
สําหรับบริหารจัดการตลอดจนเปนความรูสําหรับผูสนใจนําไปขยายผลตอไป
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อุปกรณและวิธีการ
การเก็บตัวอยาง
ในชวงเดือนมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2549 และมกราคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2550 ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทยภาคใตไดทําการเก็บตัวอยางเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวใน 14 จังหวัดภาคใต จํานวน
230 และ 284 ตัวอยาง ตามลําดับ รวม 514 ตัวอยาง (Table 1) โดยเก็บตัวอยางละ 300 กรัม ใส
ถุงพลาสติกทีป่ ดสนิทและแชเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 40C จนถึงหองปฏิบัติการ
การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus
นําตัวอยางมาเพาะแยกเชื้อและนับจํานวน ดวยวิธี direct plate count (Bennett and Lancette,
2001) โดยใชตัวอยางเนื้อสุกรตัดเปนชิ้นเล็กๆ 10 กรัม ใสใน peptone diluting saline (PDS) ปริมาณ 90
มล. ผสมใหเขากันดีโดยใช stomacher จากนั้นดูดตัวอยาง 1 มล. ใสลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Baird-Parker
(oxoid, อังกฤษ) ที่เติม egg yolk tellurite 5% จํานวน 3 plates (0.4 มล. 0.3 มล. และ 0.3 มล.) แลวใช
แทงแกวรูปสามเหลี่ยมที่ปลอดเชื้อ เกลี่ยตัวอยางใหทั่วผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อจนแหง นําไปบมที่อุณหภูมิ
350C นาน 48 ชั่วโมง และเลือกนับโคโลนีที่มีลกั ษณะเฉพาะของเชือ้ Staphylococcus aureus ดังนี้คือ
โคโลนีมีสีดํา เรียบ นูน ลอมรอบดวยโซน 2 แบบคือ โซนดานในมีสีขาวขุน แตโซนดานนอกใส นับจํานวน
หาปริมาณของเชื้อแลวรายงานผลเปน cfu/g. จากนัน้ เลือกโคโลนีที่มีลกั ษณะดังกลาวมาทดสอบทาง
ชีวเคมีตามวิธขี อง Quinn et al. (1994) และ Barrow and Feltham (1995) ดังนี้ catalase (+), oxidase (), oxidation-fermentation (F), glucose (+), coagulase (+), DNase (+), mannitol (+), maltose (+),
haemolysis (+) และ pigment (+)
การทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ
นําเชื้อ Staphylococcus aureus ที่เพาะแยกเชื้อได มาทดสอบหาความไวตอยาตานจุลชีพ 18
ชนิด โดยวิธี agar disc diffusion (Bauer et al., 1966) ตามมาตรฐานของ National Committee for
Clinical Laboratory Standards (NCCLS) (1997) ยาตานจุลชีพที่นาํ มาทดสอบ (Table 2) โดยใช
Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ E. coli. ATCC 25922 ในการควบคุมการทดสอบ
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ผล
ผลการเพาะแยกเชื้อ Staphylococcus aureus ในตัวอยางเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตว ในชวงเดือน
มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2549 และมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2550 พบเชื้อปนเปอน 67.39% และ
57.04% ตามลําดับ คิดเปน 61.67% (317/514) โดยพบเกินมาตรฐานทีก่ รมปศุสัตวกําหนดคือมากกวา
100 cfu/g. 57.83% และ 48.94%ตามลําดับ คิดเปน 52.92% (272/514) (Table 1)
Table 1: Number of Staphylococcus aureus isolated in pork
Province

Chumphon
Krabi
Nakhonsithammarat
Narathiwat
Pattani
Phang-nga
Phathalung
Phuket
Ranong
Satun
Songkhla
Suratthani
Trang
Yala
Total

January – June 2006
January – June 2007
Total test No. Positive
>100
Total test No. Positive
>100
cfu/g. (%)
(%)
(%)
cfu/g. (%)
22
15 (68.18) 12 (54.55)
20
12 (60.00) 9 (45.00)
16
11 (68.75) 11 (68.75)
24
13 (54.17) 13 (54.17)
17
10 (58.82) 6 (35.29)
30
16 (53.33) 14 (46.67)
12
9 (75.00)
9 (75.00)
15
9 (60.00) 9 (60.00)
15
9 (60.00)
7 (46.67)
19
11 (57.89) 9 (47.37)
18
13 (72.22) 13 (72.22)
38
19 (50.00) 16 (42.11)
20
12 (60.00) 9 (45.00)
28
18 (64.29) 16 (57.14)
10
6 (60.00)
5 (50.00)
12
6 (50.00) 6 (50.00)
10
6 (60.00)
5 (50.00)
18
9 (50.00) 6 (33.33)
12
9 (75.00)
9 (75.00)
12
8 (66.67) 8 (66.67)
23
16 (69.57) 15 (65.22)
22
12 (54.55) 10 (45.45)
15
9 (60.00)
5 (33.33)
14
8 (57.14) 6 (42.86)
30
23 (76.67) 23 (76.67)
20
13 (65.00) 9 (45.00)
10
7 (70.00)
6 (60.00)
12
8 (66.67) 8 (66.67)
230
155
133
284
162
139
(67.39)
(57.83)
(57.04)
(48.94)

ผลการทดสอบหาความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ จํานวน 18 ชนิด พบวาเชื้อที่เพาะแยกไดดื้อยา
สูงตอ penicillin (90.85%), amoxicillin (88.96%), tetracycline (76.97%), และ streptomycin (63.72%)
แตดื้อยาเพียงเล็กนอยตอ bacitracin (0.95%), cephalothin (1.26%), enrofloxacin (1.58%),
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norfloxacin (1.89%) และ sulfamethoxazole + trimethoprim (1.89%) เชื้อ Staphylococcus aureus
ทั้งหมดจากการทดสอบไมดื้อตอยา methicillin, novobiocin, oxacillin และ vancomycin (Table 2)
Table 2: Antimicrobial drugs resistance of Staphylococcus aureus in pork during January – June
2006 to January – June 2007
Antimicrobial drugs

Conc.
(µg.)

Amoxicillin
Amoxicillin + Clavulanic acid
Bacitracin
Cephalothin
Doxycycline
Enrofloxacin
Erythromycin
Kanamycin
Methicillin
Neomycin
Norfloxacin
Novobiocin
Oxacillin
Penicillin
Streptomycin
Sulfamethoxazole + Trimethoprim
Tetracycline
Vancomycin

10
30
30
30
30
5
15
30
5
30
30
5
1
5
10
25
30
30

No. of Resistance (%)
2006
2007
Total
(n=162)
(n=155)
(n= 317)
139 (89.68) 143 (88.27) 282 (88.96)
3 (1.94)
43 (26.54)
46 (14.51)
2 (1.29)
1 (0.62)
3 (0.95)
1 (0.65)
3 (1.85)
4 (1.26)
40 (25.81)
70 (43.21)
110 (34.70)
2 (1.29)
3 (1.85)
5 (1.58)
3 (1.94)
14 (8.64)
17 (5.36)
46 (29.68)
48 (29.63)
94 (29.65)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
13 (8.39)
34 (20.99)
47 (14.83)
2 (1.29)
4 (2.47)
6 (1.89)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
140 (90.32) 148 (91.36) 288 (90.85)
97 (62.58)
105 (64.81) 202 (63.72)
2 (1.29)
4 (2.47)
6 (1.89)
125 (80.65) 119 (73.46) 244 (76.97)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
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วิจารณ
จากผลการเพาะแยกเชื้อ Staphylococcus aureus จากตัวอยางเนื้อสุกร พบเชื้อปนเปอนคิดเปน
61.67% (317/514) ซึ่งเปนอัตราที่สูง ใกลเคียงกับรายงานของ Atanassova et al. (2001) รายงานการพบ
เชื้อ Staphylococcus aureus จากตัวอยางเนื้อสุกรในประเทศเยอรมัน ในป ค.ศ. 2001 โดยพบจากการ
เพาะแยกเชื้อโดยวิธี direct plate test คิดเปน 57.7% และพบเชื้อถึง 62.2% จากการทดสอบดวยวิธี PCR
จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวในภาคใตยงั มีความเสี่ยงตอการบริโภค เนื่องจาก
เชื้อ Staphylococcus aureus สามารถเจริญเติบโต เพิม่ จํานวน และสรางสารพิษได แมการปรุงเนื้อสุกรให
สุกจะสามารถทําลายเชื้อไดก็ตาม แตไมสามารถทําลายสารพิษที่ทนความรอนสูงได (Bhatia and Zahoor,
2007; Le Loir et al., 2003) จึงควรใหความรูตอผูประกอบการโรงฆาสัตว ที่อาจเกิดจาก สุขอนามัยสวน
บุคคลที่ไมดีของผูปฏิบัติงาน มีขั้นตอนในโรงฆาสัตวทไี่ มเหมาะสมการทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชที่
ไมถูกวิธี เปนตน นอกจากนี้ควรใหความรูกับผูประกอบการผลิตอาหารและผลิตภัณฑจากสัตว ไดแก แฮม
ไสกรอก ครีม เนยแข็ง แซนวิช สลัด ฯลฯ ใหมีการควบคุมการผลิตและฆาเชื้อทีถ่ กู ตองเหมาะสม แยกของ
ดิบออกจากอาหารที่ปรุงสุกแลว มีการรักษาความสะอาดขณะปรุงและผลิตอาหาร เก็บรักษาอาหารที่ผลิต
และปรุงสุกแลวไวในอุณหภูมิที่เหมาะสม สวนผูประกอบการคาปลีกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว ใหเก็บ
รักษาเนื้อสัตวและอาหารที่มสี วนประกอบดังกลาวไวในอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อการปองกันการปนเปอน
และเพิ่มจํานวนของเชื้อ Staphylococcus aureus ซึง่ เปนสาเหตุของโรคอาหารเปนพิษไปสูผูบริโภค ใน
สวนของผูบริโภคควรเลือกรับประทานอาหารทีป่ รุงสุกใหมๆ เลือกซื้อเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวที่ไดรับ
การรับรองวาปลอดภัย และเนื่องจากเชื้อ Staphylococcus aureus เจริญไดที่อุณหภูมิ 7- 480C อาหารที่
ปรุงแลวหากไมรับประทานทันทีไมควรเก็บไวที่อุณหภูมดิ ังกลาวเปนเวลานาน ควรเก็บที่อุณหภูมติ ่ํา (40C)
เพื่อปองกันการเจริญและเพิ่มจํานวนของเชื้อที่อาจปนเปอนมาในอาหาร จนทําใหผูบริโภคปวยดวยโรค
อาหารเปนพิษจากเชื้อ Staphylococcus aureus ได (Lambe et al., 1994; Lee, 2003; Le Loir et al.,
2003; Post, 1999; Richards et al., 1993)
การทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพพบวา เชือ้ Staphylococcus aureus ดื้อยาสูงตอ
penicillin 90.85%, amoxicillin 88.96%, tetracycline 76.97%, และ streptomycin 63.72% ทั้งนี้เพราะ
ยาดังกลาวขางตนนิยมใชกนั อยางแพรหลายทัง้ ในคนและสัตวมาเปนระยะเวลานาน โดยใชเพื่อปองกัน
ควบคุม และรักษาโรค ทั้งนี้สวนใหญจะผสมในอาหารสัตวเพื่อเรงการเจริญเติบโต ซึ่งการใชยาตานจุลชีพ
เปนประจําในสัตวนี้เองที่เปนสาเหตุสําคัญทําใหเชื้อแบคทีเรียดื้อยา (มาลิน,ี 2540) โดยเฉพาะยากลุม
beta-lactam เชน penicillin, amoxicillin ที่มีรายงานวาเชื้อ Staphylococcus aureus ดื้อตอยากลุมนี้เปน
ปกติอยูแลว (Schito, 2006) เชนเดียวกับ Lowy (2003) รายงานวาเชื้อ Staphylococcus aureus ดื้อตอ
ยา penicillin มากกวา 80% ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้ ทัง้ นี้เนือ่ งจากเชื้อ Staphylococcus aureus
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สามารถสรางเอนไซม beta-lactamase มาทําลายฤทธิ์ยาได แตเมื่อใช clavulanic acid รวมกับ
amoxicillin จะพบวาเชื้อดื้อตอยาดังกลาวลดลงเหลือเพียง 14.51% ทัง้ นี้เนื่องจาก clavulanic acid มีฤทธิ์
ขัดขวางการทํางานของเอนไซม beta-lactamase ปจจุบันจึงมีการเลือกใชยาตัวนี้อยางแพรหลาย สงผลให
เชื้อ Staphylococcus aureus มีแนวโนมดื้อยา amoxicillin + clavulanic acid เพิ่มมากขึ้น จาก 1.94%
ในป พ.ศ. 2549 เปน 26.54% ในป พ.ศ. 2550 เปนสัญญาณเตือนใหผูที่เกี่ยวของตระหนักและระวังการใช
ยาในกลุมนี้อยางรอบคอบ เหมาะสม เพือ่ ปองกันและชะลอปญหาการดื้อยาทีจ่ ะมีมากขึ้นในอนาคต
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาเชือ้ Staphylococcus aureus ไมดื้อตอยา methicillin, novobiocin,
oxacillin และ vancomycin เนื่องจาก methicillin, novobiocin และ oxacillin เปนยาที่ไมนิยมใชในการ
เลี้ยงสัตว สวน vancomycin เปนยาที่สงวนไวใชในการรักษาโรคติดเชื้อแกรมบวกที่รุนแรงในคน เชน
Methicillin – Resistance Staphylococcus aureus (MRSA) และจากการศึกษาพบวาเชือ้ ดื้อตอยา
bacitracin, cephalothin, enrofloxacin, norfloxacin และ sulfamethoxazole + trimethoprim เพียง
เล็กนอย คิดเปน 0.95%, 1.26%, 1.58%, 1.89% และ 1.89% ตามลําดับ ดังนัน้ เมือ่ มีผูปวยดวยโรคอาหาร
เปนพิษจากเชือ้ Staphylococcus aureus และจําเปนตองใชยา ก็สามารถใชขอมูลดังกลาวในการ
พิจารณายาที่เหมาะสม

สรุป
จากผลการศึกษาสรุปวา มีการปนเปอนเชือ้ Staphylococcus aureus ในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตว
ในภาคใตของประเทศไทย ในอัตราที่คอ นขางสูง มีความเสีย่ งตอโรคอาหารเปนพิษหากไมผา นกรรมวิธที ี่
เหมาะสมในการทําลายเชื้อ ซึ่งถือเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญโรคหนึง่ ดังนัน้ หนวยงานภาครัฐควรมี
มาตรการปองกันและควบคุมการปนเปอน เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ น.สพ. ประสบพร ทองนุน หัวหนากลุมตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว ที่ปรึกษา
นางสาวอทิตา อําลอย นางสาวกาญจนา การดี นางสาวนุชติยา ยิ้มละมัย และนางสาวจิราพร เลื่อน
จันทร ที่ชว ยเหลืองานทางหองปฏิบัติการ

Thai-NIAH eJournal : ISSN 1905-5048, http://www.dld.go.th/niah, V2 N2 (September – December 2007)
107
__________________________________________________________________________________________

เอกสารอางอิง
กรมปศุสัตว. 2545. คูมือโครงการเนื้อสัตวอนามัย. โรงพิมพชมุ นุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,
กรุงเทพฯ. 111 หนา
ประภาวี ดิษยาธิคม สมใจ ไผสมบูรณ สุชาดา แซซือ และวชิราภรณ พราเพรียง. 2547. "ขอมูล S. aureus
ดื้อยา จากศูนยฝาจแหงชาติ ตั้งแตเดือน มกราคม 2546-มิถุนายน 2547”. [Online]. Available:
http://narst.dmsc.moph.go.th/another/file/S%20aureus.htm
มาลินี ลิ้มโภคา. 2540. ยาตานจุลชีพ. พิมพครั้งที่ 4. โรงพิมพจรัลสนิทวงศ, กรุงเทพฯ. 680 หนา
Atanassova, V., Meindl, A. and Ring, C. 2001. Prevalence of Staphylococcus aureus and
staphylococcal enterotoxins in raw pork and uncooked smoked ham – a comparison of
classical culturing detection and RFLP-PCR. J. Food Microbiol. 68(1-2): 105-113.
Barrow, G.I. and Feltham, R.K.A. 1995. Characters of gram-positive bacteria. In: Cowan and
Steel’s manual for the identification of medical bacteria. Cambridge University Press,
Cambridge, England. p. 94-164.
Bauer, A.W., Kirby, W.M.M., Sherris, J.C. and Turck, M. 1966. Antibiotic susceptibility testing
by standardized single disk method. Am. J. Clin. Pathol. 45: 493-496.
Bennett, R.W. and Lancette, G.A. 2001. Staphylococcus aureus. In: Bacteriological analytical
Manual. [Online]. Available: http://cfsan.fda.gov/~ebam/bam-12htm/
Bhatia, A. and Zahoor, S. 2007. Staphylococcus aureus enterotoxins: a review. J. Clin. Diag.
and Res. 1(3): 188-197.
Food and Drug Administration (FDA). 2006. Staphylococcus aureus : foodborne pathogenic
microorganisms and natural toxins handbook. [Online]. Available: http://vm.cfsan.
fda.gov/~mow/chap3.htm/
Lambe, D.W., Kloos, W.E. and Lachica R.V. 1994. Staphylococcal food poisoning. In:
Handbook of Zoonosis, 2nd ed. CRC Press, Florida, USA. p. 369-376.
Le Loir, Y., Baron, F. and Gautier, M. 2003. Staphylococcus aureus and food poisoning. Genet.
Mol. Res. 2: 63-76.
Lee, J.H. 2003. Methicillin (Oxacillin) resistant Staphylococcus aureus strains isolated from
major food animals and their potential transmission to humans. Appl. Environ.
Microbiol. 69(11): 6489-6494.
Lowy, F.D. 2003. Antimicrobial resistance: the example of Staphylococcus aureus. J. Clin.

Thai-NIAH eJournal : ISSN 1905-5048, http://www.dld.go.th/niah, V2 N2 (September – December 2007)
108
__________________________________________________________________________________________

Invest. 111(9): 1265-1273.
National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). 1997. Approved Standards M2A6. Performa standards for antimicrobial disk susceptibility testing, 6thed. Wayne,
Pennsylvania, USA. 26 p.
Post, D.E. 1999. Staphylococcus aureus in food-borne pathogens. Oxoid Limited, England.
46 p.
Quinn, P.R., Carter, M.R., Markey, B. and Carter, G.R. 1994. Staphylococcus species. In:
Clinical veterinary bacteriology and mycology. Grafos, S.A. Arte Sobre Papel, London,
England. p. 118 – 126.
Richards, M.S., Rittman, M., Gilbert, T.T., Opal, S.M., DeBuono, B.A., Neill, R.J. and Gemski, P.
1993. Investigation of Staphylococcal food poisoning outbreak in a centralized school
lunch program. Public Health Rep. 108(6): 765-771.
Schito, G.C. 2006. The importance of the development of antibiotic resistance in
Staphylococcus aureus. J. Clin. Microbiol. Infect. 12(1): 3-8.
Shimizu, A., Fujita, M., Igarashi, H. and Kawano, J. 2000. Characterization of Staphylococcus
aureus coagulase type VII isolates from Staphylococcal food poisoning outbreaks
(1980-1995) in Tokyo, Japan, by Pulsed-Field Gel Electrophoresis. J. Clin. Microbiol.
38(10): 3746-3749.
Weems, J.J. 2001. The many faces of Staphylococcus aureus infection. Postgrad. Med. 110 (4):
24-36.

Thai-NIAH eJournal : ISSN 1905-5048, http://www.dld.go.th/niah, V2 N2 (September – December 2007)
109
__________________________________________________________________________________________

Contamination and Antimicrobial Drug Resistance of
Staphylococcus aureus in Pork in Southern Thailand
Umai Bilhmad* Teeraphun Bhumibhamon Sayan Yoidam
Veterinary Research and Development Center (Southern Region), Thungsong, Nakhonsithammarat, 80110
*Corresponding author:tel. 0-7553-8035-6, e-mail: umai_bilhmad@yahoo.co.th

Abstract
A total of 514 pork samples were collected from slaughterhouses in southern Thailand
during January to June in the year 2006 and 2007 (230 and 284 samples, respectively) for
Staphylococcus aureus isolation and enumeration by direct plate count on Baird-Parker with 5%
egg yolk tellurite. The results revealed that 61.67% (317/514) of pork samples were positive to
Staphylococcus aureus and 52.92% (272/514) of these samples contained a higher amount of
Staphylococcus aureus than the acceptable amount as set by Department of Livestock
Development regulation. Drug susceptibility test was carried out on 18 antimicrobial drugs using
agar disc diffusion method. The results revealed that Staphylococcus aureus isolated were
highly resistant to penicillin (90.85%), amoxicillin (88.96%), tetracycline (76.97%), and
streptomycin (63.72%), but mildly resistant to bacitracin (0.95%), cephalothin (1.26%),
enrofloxacin (1.58%), norfloxacin (1.89%) and sulfamethoxazole + trimethoprim, (1.89%).
Staphylococcus aureus had tendency to become more resistant to amoxicillin + clavulanic acid,
neomycin and doxycycline from 1.94%, 8.39% and 25.81% in 2006 to 26.54%, 20.99% and
43.21% in 2007 respectively. No Staphylococcus aureus isolate showed resistance to methicillin,
novobiocin, oxacillin and vancomicin.
Key words: pork, Staphylococcus aureus, contamination, resistance, antimicrobial drugs,
Southern Thailand

