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ABSTRACT 

Antimicrobial residue in poultry with the development and dissemination of 

antimicrobial resistance bacteria via food of animal origin is a big threat to 

veterinary practices and public health in Nepal. The antimicrobials residue in 

poultry can exert detrimental effect on human health owing to specific toxicity, 

drug allergy, and development of drug resistance and evolvement of multi drug 

resistant strains of bacteria. Microbes related to poultry such as Escherichia coli 

and Salmonella spp. acquire resistance genes, through selective pressure or 

induction or mutation. Antimicrobial genes of bacteria can be transmitted 

horizontally and vertically to other bacteria and can enter the human food chain.  

With weak control on the use of antimicrobials, ineffective biosecurity and poor 

slaughterhouse hygiene, poultry consumers in Nepal are at risk. A proper scientific 

study to assess the prevalence of antimicrobial residues in foods of poultry origin 

and antimicrobial resistance in some indicator microbes from poultry is essential to 

assess the seriousness of the situation and hence to develop proper control 

measures. This study aimed at the prevalence of antibiotics residue and to find out 

the antimicrobial resistance status of indicators (E. coli and Salmonella spp.) 

isolated from poultry.  
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 A cross sectional study was done in three districts of Kathmandu Valley. A 

baseline survey was conducted with the slaughter house, farmers and drug dealers 

using questionnaires and semi-structured interviews. Three plate test (Dreiplatten 

test) and further identification tests were investigated for drug residue analysis. 

Isolation and identification of indicator bacteria was done by conventional 

microbiological methods followed by biochemical confirmation. Drug 

susceptibility test for ampicillin, tetracycline, chloramphenicol, ceftriaxone, 

cotrimoxazole, sulphonamides, enrofloxacin and streptomycin was done using disc 

diffusion method. Represented isolates of both Escherichia coli and Salmonella 

spp. were further analysed for detection of antimicrobial drug resistant genes by 

polymerase chain reaction (PCR) including aminoglycosides resistance genes (strA, 

aadA2,aphA1), β-lactams resistance genes (blaCMY-2, blaPSE1 and TEMbla), 

sulphonamide resistance genes (sul1), tetracycline resistance gene [tetA(B)]and 

integrase genes of class 1 and 2 integrons (intl1 and intl2, respectively). 

 Antimicrobial drug residue was found in 30.9% (CI: 26.3% : 35.5%) of all 

the poultry samples. 23.4%, 16.9% and 11% of samples were positive for β-

lactams/tetracyclines group, sulphonamides/trimethoprim group, and 

aminoglycosides/macrolides group respectively. Antimicrobial drug residue found 

in liver was significantly higher than in muscle for the same poultry sample 

(p<0.05).  In 42.9% of the positive samples multiple drug residues were present. 

Overall, the prevalence of antimicrobial drug residue found in liver tissue sample 

was significantly higher than in muscle tissue (p<0.05). Antimicrobial drug residue 

for tetracycline (14.8%) presented as a majority followed by sulphonamides (8.8%), 

trimethoprim (7.3%), aminoglycosides (6.8%), penicillin (6.2%) and macrolides 

(3.4%) in liver tissue samples. In muscle tissue samples, the prevalence was highest 

for tetracycline (10.4%), followed by trimethoprim (5.2%), aminoglycosides 

(3.9%), sulphonamides (3.6%), macrolides (2.6%) and penicillin (2.1%). 

 The contaminated rate of Escherichia coli on poultry was 76.1%(CI: 71.9% 

:80.4%) which was significantly higher than Salmonella spp. 4.9%( CI: 2.8% 

:7.10%) (p<0.05). Salmonella Typhimurium was the most prevalent serovar 

(72.8%), other serovars were Salmonella Fyris (6.9%), Salmonella Bareilly (9.1%), 
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Salmonella Agona (4.6%), Salmonella Newport, Salmonella Hadar, and Salmonella 

Cholerasuis. Of 316 E. coli isolates, 3.2% were pan-susceptible to antimicrobial 

tested, 2.5% intermediate resistant, and 94.3% resistant to one or more 

antimicrobials tested. Resistance to tetracycline was highest (87.7%) compared to 

the lowest as ceftriaxone (1%). Except for ceftriaxone and chloramphenicol 

(29.7%), resistance to all other antimicrobials was more than 50%. Intermediate 

resistance to streptomycin (23.5%) and enrofloxacin (14.5%) was higher whereas 

the intermediate resistance was less than 5% to other antimicrobials tested. 85.1% 

(CI: 81.2% : 89.1%) of the strains were multiple drug resistant (MDR). 20.3% were 

resistant to six of the antimicrobials tested. Of 49 Salmonella spp. isolates, 26.6% 

showed resistance to one or more antimicrobials. No resistance to chloramphenicol 

and ceftriaxone was detected. Resistance was high to ampicillin (12.3%). resistance 

to six of the antimicrobials was less than 5%. Intermediate resistance was high to 

ceftriaxone (26.5%) followed by streptomycin (18.4%), ampicillin (10.2%), 

enrofloxacin (4.1%) and chloramphenicol (2.1%). Except for ceftriaxone and 

streptomycin the prevalence of resistance was significantly different between E. 

coli and Salmonella spp. for all the tested antimicrobial agents (p<0.05).  

The prevalence of class 1 integrons was high in E. coli (37.8%) while the 

prevalence of class 2 integrons (33.3%) and blaCMY2 (36.7%) was high in 

Salmonella spp. No bla PSE, oxa-2 and sul1 genes were detected in both bacterial 

species. Only three out of all 11 genes were found in Salmonella spp. in contrast to 

E. coli where 8 genes were presented among the representing E. coli strains. 

 This study showed that the prevalence of antimicrobial drug residue is 

significantly high and concentration of drug resistance genes in indicator bacteria in 

Kathmandu Valley is remarkably extensive. Even, the prevalence of mobile genetic 

element (integrons) is alarming. It can be concluded that the consumers are at risk 

in the form of both antibiotic drugs residue and resistant microbes. The finding can 

be used as baseline information for the policy makers to formulate guidelines to 

contain antimicrobial use in food animals and hence protect public health. 
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บทคัดย่อ 

 

ยาปฎิชีวนะตกคา้งในเน้ือไก่ การพฒันาและการแพร่กระจายของแบคทีเรียท่ีด้ือต่อยา
ปฏิชีวนะจากการบริโภคอาหารประเภทเน้ือสัตวเ์ป็นภาวะคุกคามต่อระบบงานสัตวแพทยแ์ละ
สาธารณสุขในประเทศเนปาล ยาปฎิชีวนะตกคา้งก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อมนุษย ์ทั้งในแง่ความเป็นพิษ
ของยา การเกิดภาวะภูมิแพ ้ และยงัเป็นสาเหตุโนม้น าต่อการเกิดแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ เช้ือจุลชีพ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตสัตวปี์ก เช่น เอสเชอริเชีย โคไล และ ซลัโมเนลล่า ไดรั้บยนีด้ือ
ยาปฎิชีวนะจากสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของพนัธุกรรม
ในการด้ือต่อยาปฎิชีวนะ การถ่ายทอดยนีด้ือยาปฎิชีวนะระหวา่งเช้ือแบคท่ีเรียสามารถเกิดข้ึนไดใ้น
ลกัษณะทั้งทางแนวขวางและแนวด่ิง รวมทั้งสามารถท่ีจะเขา้สู่วงจรอาหารของมนุษยไ์ด ้ จากการ
ควบคุมการใชย้าปฎิชีวนะท่ีขาดความเขม้งวด การไม่มีประสิทธิภาพของระบบป้องกนัทางชีวภาพ
ในระบบการฆ่าช าแหละ การบริโภคไก่ของประชาชนเนปาลอยูใ่นภาวะมีความเส่ียง การศึกษาทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการประเมินความชุกของยาปฏิชีวนะตกคา้งในอาหาร และความชุกของ
การด้ือยาปฏิชีวนะในเช้ือจุลชีพจากไก่ 
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จึงมีความจ าเป็นต่อการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์และเพื่อการพฒันามาตรการ
ควบคุมป้องกนัอยา่งเหมาะสม การศึกษาน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อหาความชุกของยาปฏิชีวนะตกคา้งและ
ความชุกของเช้ือด้ือยาปฏิชีวนะไดแ้ก่ เอสเชอริเชีย โคไล และ ซลัโมเนลล่า จากตวัอยา่งเน้ือไก่ 

ไดท้  าการศึกษาภาคตดัขวางในสามอ าเภอของ Kathmandu Valley และท าการส ารวจ
ขอ้มูลพื้นฐานของโรงฆ่าสัตว ์เกษตรกรผูเ้ล้ียง ตวัแทนจ าหน่ายยาปฏิชีวนะ โดยใชแ้บบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ก่ึงทางการ ท าการวเิคราะห์ยาปฏิชีวนะตกคา้งดว้ยการทดสอบ 3 plate การ
จ าแนกและบ่งช้ีชนิดของเช้ือแบคทีเรีย การประเมินดว้ยวธีิการเพาะเช้ือทางจุลชีพแบบดั้งเดิม 
และยนืยนัผลดว้ยวธีิการทางชีวเคมี การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะไดแ้ก่ ampicillin  
tetracycline chloramphenicol ceftriaxone cotrimoxazole sulphonamides enrofloxacin และ 
streptomycin ไดรั้บการประเมินดว้ยวธีิ disc diffusion รวมถึงไดท้  าการวิเคราะห์ถึงการปรากฏ
ของยนีด้ือยาปฏิชีวนะจากตวัแทนตวัอยา่งเช้ือจุลชีพ เอสเชอริเชีย โคไล และ ซลัโมเนลล่า ดว้ย
วธีิปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส ไดแ้ก่ ยนี aminoglycosides resistance genes (strA, 
aadA2,aphA1), β-lactams resistance genes (blaCMY-2, blaPSE1 และ TEMbla), sulphonamide 
resistance genes (sul1), tetracycline resistance gene [tetA(B)] และ integrase genes of class 1 
และ 2 integrons (intl1 และ intl2 ตามล าดบั)  

จากการศึกษาพบวา่ 30.9% (CI: 26.3% : 35.5%) ของตวัอยา่งเน้ือไก่ มียาปฏิชีวนะ
ตกคา้ง โดย 23.4% เป็นชนิด β-lactams/tetracyclines 16.9% เป็นชนิด 
sulphonamides/trimethoprim และ 11% เป็นชนิด aminoglycosides/macrolides ตามล าดบั การ
ตกคา้งของยาปฏิชีวนะท่ีพบในตวัอยา่งเน้ือเยือ่ตบัมีสัดส่วนสูงกวา่ท่ีพบในตวัอยา่งกลา้มเน้ือจาก
ตวัอยา่งไก่ตวัเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั และพบวา่ 42.9% ของตวัอยา่งท่ีมียาปฏิชีวนะตกคา้ง พบ
ยาปฏิชีวนะตกคา้งมากกวา่หน่ึงชนิด ยาปฏิชีวนะตกคา้งท่ีพบมากท่ีสุดไดแ้ก่ยา tetracycline 
(14.8%) ตามดว้ย  sulphonamides (8.8%)  trimethoprim (7.3%) aminoglycosides (6.8%) 
penicillin (6.2%) และ macrolides (3.4%) ในเน้ือเยื่อตบั และพบยาปฏิชีวนะตกคา้งในตวัอยา่ง
กลา้มเน้ือ ท่ีสูงท่ีสุดไดแ้ก่ tetracycline (10.4%) ตามดว้ย trimethoprim (5.2%)  aminoglycosides 
(3.9%) sulphonamides (3.6%) macrolides (2.6%) และ penicillin (2.1%) 

อตัราการปนเป้ือนเช้ือ เอสเชอริเชีย โคไล ในตวัอยา่งเน้ือไก่ มีค่าเท่ากบั  76.1% (CI: 
71.9% :80.4%) ซ่ึงสูงกวา่ ซลัโมเนลล่า อยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบั 4.9% ( CI: 2.8% :7.10%) 
(p<0.05) จากจ านวนเช้ือ เอสเชอริเชีย โคไล 316 ตวัอยา่ง พบวา่มีเพียง 3.2% ไวต่อยาปฏิชีวนะ
ทุกชนิดท่ีท าการทดสอบ 2.5% ด้ือต่อยาปฏิชีวนะระดบัปานกลาง และ 94.3% ด้ือต่อยาปฏิชีวนะ
อยา่งนอ้ย 1 ชนิดท่ีท าการทดสอบ และพบวา่การด้ือต่อยากลุ่ม tetracycline ของเช้ือ เอสเชอริเชีย 
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โคไล มีค่าสูงท่ีสุดท่ี 87.7% เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าท่ีต ่าท่ีสุดของยา  ceftriaxone ท่ี 1% และการด้ือ
ต่อยาปฏิชีวนะท่ีเหลือทั้งหมด มีค่ามากกวา่ 50% ยกเวน้ ceftriaxone และ chloramphenicol 
(29.7%) การด้ือต่อยาปฏิชีวนะระดบัปานกลางของเช้ือ เอสเชอริเชีย โคไล ต่อยา streptomycin 
(23.5%) และ enrofloxacin (14.5%) มีสัดส่วนท่ีสูง ในขณะท่ี การด้ือต่อยาปฏิชีวนะระดบัปาน
กลางมีค่านอ้ยกวา่ 5% ต่อยาปฏิชีวนะท่ีทดสอบชนิดอ่ืนๆ จากการศึกษาพบวา่ 85.1% ของเช้ือ เอ
สเชอริเชีย โคไล เป็นชนิดด้ือต่อยาหลายชนิด (MDR) โดยท่ี 20.3% ด้ือต่อยาจ านวน 6 ชนิด ท่ีท า
การทดสอบ และจากการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเช้ือซลัโมเนลล่า จ านวน 49 ตวัอยา่ง 
พบวา่ 26.6% เป็นสายพนัธ์ุท่ีด้ือต่อยาปฏิชีวนะมากกวา่ 1 ชนิด และ เช้ือซลัโมเนลล่า ทั้งหมดไว
ต่อยา chloramphenicol และ ceftriaxone การด้ือต่อยาปฏิชีวนะจ านวน 6 ชนิด มีค่านอ้ยกวา่ 5% 
และการด้ือต่อยาปฏิชีวนะชนิดปานกลาง พบในสัดส่วนท่ีมีค่าสูง ต่อยาปฏิชีวนะ ceftriaxone 
(26.5%) ตามดว้ย streptomycin (18.4%), ampicillin (10.2%), enrofloxacin (4.1%) และ 
chloramphenicol (2.1%) ความชุกของเช้ือท่ีด้ือต่อยาปฏิชีวนะ ระหวา่ง เอสเชอริเชีย โคไล และ 
ซลัโมเนลล่า มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ยกเวน้ยาปฏิชีวนะ ceftriaxone และ streptomycin 

ความชุกของ class 1 integrons ท่ีพบในเช้ือเอสเชอริเชีย โคไล มีค่าสูงถึง 37.8% โดย
พบวา่ความชุกของ class 2 integrons และ blaCMY2 ในเช้ือซลัโมเนลล่า มีค่าสูงถึง 33.3% และ 
36.7% ตามล าดบั จากการศึกษาไม่พบยนีด้ือยา bla PSE, oxa-2 และ sul1 ในเช้ือจุลชีพทั้ง 2 
ประเภท และจากการตรวจหาทั้งส้ิน 11 ยนีด้ือยาพบเพียง 3 ยนีด้ือยา จากตวัอยา่งเช้ือซลัโมเนล
ล่า และ 8 ยนีด้ือยา จากตวัอยา่งเช้ือเอสเชอริเชีย โคไล  

จากการศึกษาพบ ความชุกของยาปฏิชีวนะตกคา้งและยนีด้ือยาของเช้ือจุลชีพ ในสัดส่วน
ท่ีสูง จากตวัอยา่งท่ีเก็บใน Kathmandu Valley นอกจากน้ี การพบยนี integrons จากเช้ือจุลชีพ
บ่งช้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีควรใหค้วามส าคญั และการศึกษาน้ีสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคมีความเส่ียงทั้งใน
รูปแบบของยาปฏิชีวนะตกคา้งและเช้ือท่ีด้ือท่ีต่อยาปฏิชีวนะ ขอ้มูลจากการศึกษาน้ีเป็นขอ้มูล
พื้นฐานท่ีมีความส าคญั และเป็นแนวทางในการใชย้าปฏิชีวนะในสัตวบ์ริโภคและเพื่อความ
ปลอดภยัต่อการบริโภคของมนุษยต่์อไป 

 
 

 


