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การจัดทํา antibiogram 

1.ความมุงหมาย  

เพื่อใหเจาหนาที่หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาของโรงพยาบาลนําไปใชเปนแนวทางการวิเคราะหขอมูลผลการ

ทดสอบความไวเชื้อแบคทีเรียตอยาปฏิชีวนะในการรายงาน cumulative antibiogram report บนพื้นฐานของวิธี

มาตรฐานเดียวกัน  

2. การใชงาน  

หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาของโรงพยาบาลรายงาน cumulative antibiogram report เพื่อชวยแพทย

ตัดสินใจเลือกใชยาในการรักษาเบ้ืองตนกอนที่จะไดรับทราบผลการเพาะเชื้อและผลทดสอบความไวตอยา (empirical 

antimicrobial therapy) 

3. เอกสารอางอิง  

    3.1 Clinical and Laboratory Standards Institute. 2014. Analysis and Presentation of Cumulatve 
Antmicrobial Susceptibility Test Data; Approved Guideline—Fourth Edition. CLSI document M39-A4. 
Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA. 
    3.2 Clinical and Laboratory Standards Institute. 2017. Performance Standards for Antimicrobial 

Susceptibility Testing. CLSI document M100 27th edition.Clinical and Laboratory Standards Institute, 

Wayne, PA 

4. นิยามและคํายอ  

    AST: antimicrobial susceptibility test 

    cumulative antibiogram report: รายงานทีได้จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบความไวของเชือตวัแรกต่อ 

                                                         ยาปฏิชีวนะในช่วงเวลาทีกําหนดการวิเคราะห์ข้อมลู 

    First isolate                           : เชื้อที่แยกหรือเพาะไดตัวแรกของสปชีสเดียวกันในชวงเวลาท่ีกําหนดการ 

                                                 วิเคราะหขอมูล โดยไมคํานงึถึงชนิดของตัวอยางหรือตําแหนงที่เก็บตัวอยาง 

    ตวัอย่าง  เดือนกุมภาพันธ 2559 ผูปวย ก. เพาะเชื้อจากเลือด วันที่ 1 พบ E. coli วันที่ 4 เพาะเชื้อจากปสสาวะ 

พบ E. coli วันท่ี 5 เพาะเชื้อจากปสสาวะ พบ E. coli และ K. pneumoniae  หองปฏิบัติการทดสอบความไวของเชื้อ

ทุกตัวตอยาเพื่อรายงานแพทย ผูปวยรักษาตัวจนหาย 
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เดือนตุลาคม 2559 ผูปวย ก. มารพ.ดวยอาการไอเรื้อรัง หองปฏิบัติการเพาะเชื้อจากเสมหะ พบ K. pneumoniae 

จํานวนมาก และทดสอบความไวตอยาเพื่อรายงานแพทย  ผูปวย ก.ไมไดมารักษาท่ีรพ.อีกจนถึงเดือนธันวาคม 2559 

First isolate ของผูปวย ก.ในชวง 1 ป คือ E. coli ท่ีเพาะจากเลือดวันที่ 1 กุมภาพันธ และ K. pneumoniae  จาก

ปสสาวะ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 

    Surveillance isolates              : เชื้อที่เพาะไดจากตัวอยางผูท่ีไมปวยหรือผูปวยที่ไมไดมีจุดประสงค 

                                                  เพื่อรักษาอาการปวย เชน เชื้อจาก rectal swab เพื่อควบคุมการแพรเชื้อ 

    Line listing of AST data          : การแสดงสรุปผลการทดสอบความไวของเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่งตอยาทุกชนิด 

                                                  ที่ใชทดสอบพรอมกับขอมูลผูปวยและขอมูลประกอบอื่นทั้งหมด 

5. หลักการ 

   การจัดทํา cumulative antibiogram report เปนการรายงาน % S ไมรวม % I และ %R ยกเวน เช้ือกลุม 

Viridans group Streptococci จาก sterile site ที่รายงานทั้ง % S และ % I ควรจัดทํา cumulative antibiogram 

report อยางนอย 1 ครั้งตอป ความนาเชื่อถือของ cumulative antibiogram report ขึ้นอยูกับคุณภาพการตรวจ

วิเคราะหเชื้อและคุณภาพของการทดสอบความไวของเชื้อตอยา รวมทั้งจํานวนของขอมูล 

 6. วิธีและเกณฑการจดัทํา 

6.1 ตองใชโปรแกรมสําหรับวิเคราะหผล AST ซึ่งถาไมไดเชื่อมตออยูใน Laboratory Information System 
ระบบจัดเก็บขอมูลที่มีอยูตองถายโอนขอมูลเขาโปรแกรมการวิเคราะห และโปรแกรมวิเคราะหตองสามารถนําเขาขอมูล
ของเชื้อทุกตัวท่ีเพาะได รวมทั้งสามารถ สราง Line listing of AST data ตลอดจน ลบ หรือ แกไขขอมูลท่ีผิดได 

6.2 ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห  

-  ขอมูลผูปวย ไดแก Patient ID, date of birth หรือ อายุ, เพศ, patient location เชน ICU ward, แผนก
ที่รับผูปวย, admission date 

- ขอมูลตัวอยาง ไดแก specimen No., specimen type (ระบบขอมูลตองแยกตย.ตามจุดประสงคที่สงตรวจ
ไดดวย เชน infection control, quality control, proficiency test, screening, surveillance), date of 
specimen collection, ตําแหนงของรางกายที่เก็บตัวอยาง  

- ขอมูลเชื้อ ไดแก ชื่อ Genus และ species หรือ กลุม, isolate no โดยเฉพาะเม่ือแยกไดเชื้อดียวกันมากกวา 
1 ครั้ง  ดังนั้นจึงตองทราบชื่อของเชื้อที่เปลี่ยนไป ตามอนุกรมวิธาน เชน 

 Pseudomonas maltophilia =   Xanthomonas maltophilia = Stenotrophomonas maltophilia  

 ขอมูลเชื้อเพิ่มเติม เชน colonization หรือ infection, community acquired หรือ hospital acquired   

เชื้อกลุมแกรมลบท่ีควรนํามาวิเคราะหไดแก 
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 A. baumannii 
Citrobacter freundii 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae 
E. coli 
Haemophilus influenzae (หากทดสอบ -lactamase ควรระบุดวย)  
K. oxytoca 
K. pneumoniae 
Morganella morganii 
Proteus mirabilis 
Providencia spp. 
P. aeruginosa 
Salmonella spp. 
Serratia marcescens 
Shigella spp. 
S. maltophilia 
 

เชื้อกลุมแกรมบวกท่ีควรนํามาวิเคราะหไดแก 

 Enterococcus spp. (ควรแยก E. faecalis และ E. faecium ) 

S. aureus 
Coagulase-negative staphylococci (CoNS) ควรแยก Staphylococcus saprophyticus  

S. pneumoniae 

 Viridans group streptococci (จาก sterile body sites เทานัน้) 
 

          - ขอมูลผลการทดสอบความไวไดแก     คา MIC, zone diameter, การแปลผลสุดทาย เชน เชื้อ S. aureus 
ที่ให D-test บวก ตองใชผล clindamycin เปน resistant แมวา จะให zone diameter อยูในชวง susceptible, วิธี
ทดสอบความไว เชน disk diffusion, MIC แบบ broth microdilution, agar dilution, E-test 

6.3 วิเคราะหผลท่ีไดจากเชื้อในผูปวยตอยาท่ีใชในงานประจํา (routine service) ไมใ่ช่ยาทีเลือกใช้ทดสอบ

เฉพาะเชือดือยา  

6.4 วิเคราะห ผลสรุปสุดทายของการตรวจวิเคราะหชนิดเชื้อและการทํา AST จาก First isolate โดยตอง

ไมใชผล AST จากเชื้อที่เปน Surveillance isolates  

6.5 วิเคราะหผล AST ที่ไดจากการทดสอบยาทั้งใน primary (A) และ secondary group (B) ใน CLSI M100 

Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing ที่เลือกใช 
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              6.6 กรณีเชื้อ Streptococcus pneumoniae ทดสอบกับยา cefotaxime/ceftriaxone/penicillin ให

วิเคราะหแยกเชื้อท่ีแยกไดจากน้ําไขสันหลัง  กับเชื้อที่แยกไดจากตัวอยางอ่ืน และควรวิเคราะหpenicillinชนิดกินดวย 

 

              6.7 วิเคราะหผลความไวของ Staphylococcus aureus ทกุสายพันธุ และใหแยกสายพันธุท่ีเปน Methicillin 

Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Methicillin Susceptble Staphylococcus aureus (MSSA) 

 

และใหรายงานเปน oxacillin แมวาจะทดสอบดวย cefoxitin 

           6.8 วิเคราะหผลความไวของ Enterococus spp. ทกุสายพันธุ และใหแยกสายพันธุที่เปน E. faecalis,  

E. faecium 
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7. การตรวจสอบความถูกตอง 

         7.1 .ใช  expert system ในโปรแกรมตรวจหาผลท่ีไมเปนไปตามปกติ (appendix A ใน CLSI M39-A4) 

              เชน E. coli ดื้อยา meropenem, S. pneumoniae ดื้อยา vancomycin 

    7.2 เปนขอมูลเชื้อที่มีจํานวนสะสม ≥ 30 หากตองการวิเคราะห 

         - ใหเอาจํานวนจากขอมูลจากปกอนมารวม เพื่อคํานวณแลวหมายเหตุไววาเปนขอมูล 2 ป หรือ 

         - รวมเชื้อตางspecies ใน Genus เดยีวกัน 

         - รวมขอมูลจากหนวยงานในพื้นท่ีใกลเคียงที่ใหผลความไวคลายกัน โดยใชสูตร  

  

                    จํานวนเชื้อที่ไวตอยา X /จํานวนเชื้อที่ทดสอบความไว   =   30/40  คิดปน%  = 75% Susceptible 

      7.3 ตองเปนขอมูลAST ของ First isolate และไมใช Surveillance isolates 

      7.4 ยาที่ใชทดสอบเปนยาที่ใชในงานประจําและไมรายงานยา surrogate เชน 

          ใช cefoxitin ทดสอบ S. aureus แตรายงานเปน %S ของ oxacillin หรือ  

          ใช oxacillin ทดสอบ S. pneumoniae แตรายงานเปน %S ของ penicillin 

      7.5 ถามีการเปลี่ยนbreak point ตองเขียนไวที่ footnote 
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           7.6 ตรวจสอบการคํานวณ %S จากยาที่คาดวาใหผลไว แมวาจะไมไดทาํการทดสอบจริง ดังตัวอยาง

  

เชื้อ E. coli ไวตอ amikacin 48% คิดจาก 169 สายพันธุ ในการทดสอบเชื้อ356 สายพันธุ  เชื้อทั้งหมด 1356 สาย

พันธุ ไมไดทดสอบกับ amikacin = 1356-356 =1003 สายพันธุ แสดงวา เชื้อไวตอ gentamicin จึงไมไดทดสอบกับ 

amikacin โดยทฤษฎีเชื้อที่ไวตอ gentamicin ควรจะไวตอ amikacin ดวย  ดังนั้นเชื้อที่ไวตอ amikacin  

จึง= 169+ 1003 = 1172 สายพันธุ  เมื่อนํามาคาํนวณหา %S =  1172/1356 = 86% จะทําใหแพทยยังใช amikacin  

          7.7 ตรวจสอบจากขอยกเวน ในCLSI M100 เชน Enterobacteriaceae กําหนดใหทดสอบกับยา 1stและ2nd 

generation cephalosporins ยกวน Salmonella และ Shigella  

          7.8 ตรวจสอบเชื้อที่ใหผล %S ที่ <100%  เม่ือการแปลผลมีแต susceptible เทานั้น 

8. การนําเสนอ 

        8.1 นําเสนอปนตารางโดยมีขอมูล ระยะเวลาของขอมูลที่ทําการวิเคราะห, ชื่อหองปฏิบัติการ, ขอคิดเห็น เชน 

%S คํานวณจาก First isolate  หรือ เปนขอมูลของ 2 ป 

          8.2 ชนิดของเชื้อ, จํานวนเชื้อท่ีทดสอบยาทั้งหมดและจาํนวนเชื้อที่ทดสอบยาแตละตัว 

          8.3 ชื่อยาที่ทดสอบ และกลุมยา 

          8.4 ใสผลตัวเลข %S และใส – ในชองท่ีไมไดทดสอบ หรือมีขอมูลไมมากพอ 

          8.5 อาจแยกเปน subset เชน ICU และ non ICU หรือ urine และ nonurine 

9. ขอจํากัด 

       9.1 การแยกเชื้อหลายครั้งจากผูปวยที่การรักษาไมเปนผลสําเร็จ จะกระทบกับผล %S ที่คํานวณได 

         9.2 การเปลี่ยนวิธีเพาะเชื้อ มีผลกระทบกับผล %S ที่คํานวณได 

10. การคํานวณทางสถติิ 

       คํานวณคา 95% confidential interval (CI) เพื่อดูความถูกตองของผล %S ที่คํานวณได คา CI ที่มีชวงแคบ

แสดงวาขอมูลมีความถูกตองมากกวา คา CI ที่มีชวงกวาง 


