วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. ปี ที่ 23 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2556

119

RESEARCH ARTICLE
Comparative Antibacterial Activity of
Gentamicin and Polymyxin B Against
Bacteria Isolated from Canine Otitis
Arinee Chatchawanchonteera1*, Kamolchai Trongwanichnam2, Pantipa Boonkerd3,
Sunanta Sukaphat3, Sirintra Pokapanich3

Abstract

Objective—To study antibacterial activity of gentamicin and polymyxin B against bacteria isolated from
otitis externa in dogs.
Materials and methods—Gentamicin and polymyxin B were diluted with 2 fold dilution and tested with
25 bacterial isolates from canine otitis externa such as Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus by microbiological method. Staphylococcus
aureus ATCC 25923 and Escherichia coli ATCC 25922 were also tested as standard controls.
Results—For Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus tested, gentamicin had minimal inhibitory concentration (MIC) values of 3.91, 1.95,
1.95, 0.98 and 0.78 µg /ml and minimal bactericidal concentration (MBC) values of 3.91, 1.95, 3.91, 3.91
and 0.78 µg /ml, respectively. Polymyxin B had MIC values of 3.91, 7.81, 10,000, 7.81 and 15.63 µg /ml
and MBC values of 7.81, 7.81, 10,000, 15.63 and 31.25 µg /ml, respectively. Except for Escherichia coli,
both MIC and MBC values of gentamicin were significantly lower than those of polymyxin B (P < 0.05).
Conclusion—Although gentamicin and polymyxin B could inhibit bacteria isolated from canine otitis
such as Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus, both MIC and MBC values of gentamicin were significantly lower than those of polymyxin B.
Therefore, gentamicin would be a drug of choices for canine otitis extrena, especially in case of Proteus
mirabilis.
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การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียทีก่ ่ อโรคหูอกั เสบใน
สุ นัข ของยาเจนตามัยซินและโพลีมกิ ซิน บี
อาริ นี ชัชวาลชลธีระ1*, กมลชัย ตรงวานิชนาม2, พันทิพา บุญเกิด3,
สุ นนั ทา สุ ขพัฒน์3, ศิรินทรา โภคาพาณิ ชย์3

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาเปรี ยบเทียบฤทธิ์ ตา้ นเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคหูอกั เสบในสุ นขั ของยาเจนตามัย
ซิ นและโพลีมิกซิน บี
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เตรี ยมยาเจนตามัยซินและโพลีมิกซิน บี ความเข้มข้นลดลง 2 เท่า ตามล�ำดับ
และทดสอบกับเชื้อแบคทีเรี ยที่เก็บตัวอย่างจากสุ นขั ที่เป็ นโรคหูอกั เสบ จ�ำนวน 25 ตัวอย่าง ได้แก่ เชื้อ
Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus
aureus โดยวิธี Microbiological method โดยมี Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ Escherichia coli ATCC 25922 เป็ นเชื้อควบคุมมาตรฐาน
ผลการทดลอง ยาเจนตามัยซินมีค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ดที่สามารถยับยั้งเชื้อ (MIC) เท่ากับ 3.91, 1.95,
1.95, 0.98 และ 0.78 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และมีคา่ ความเข้มข้นต�่ำสุ ดที่สามารถฆ่าเชื้อ (MBC) เท่ากับ
3.91, 1.95, 3.91, 3.91 และ 0.78 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามล�ำดับ ส่ วนยาโพลีมิกซิ น บี มีค่า MIC
เท่ากับ 3.91, 7.81, 10,000, 7.81 และ 15.63 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และค่า MBC เท่ากับ 7.81, 7.81,
10,000, 15.63 และ 31.25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามล�ำดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าค่า MIC และ
MBC ของยาเจนตามัยซินต่างจากยาโพลีมิกซิน บี อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ยกเว้น Escherichia coli
ข้ อสรุ ป แม้วา่ ยาเจนตามัยซิ นและยาโพลีมิซิน บี สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคหูอกั เสบใน
สุ นขั ได้แก่ เชื้อ Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa และ
Staphylococcus aureus แต่ยาเจนตามัยซิน มีค่า MIC และ MBC ต�่ำกว่ายาโพลีมิกซิ น บี อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้น ควรเลือกใช้ยาเจนตามัยซิ นมากกว่ายาโพลีมิซิน บี โดยเฉพาะในกรณี เชื้อ
Proteus mirabilis
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บทนำ�
การเกิดช่องหูส่วนนอกอักเสบ (otitis externa) ในสุ นขั เป็ นกลุ่มความผิดปกติที่พบได้บ่อย
ที่สุด ซึ่ งอาจพบได้ 10-20 % ในประชากรสุ นขั [1] โดยมีอาการทางคลินิกคือ สุ นขั สัน่ หัวและเกาที่
ใบหู [2] มีส่ิ งคัดหลัง่ ออกจากหูและมีกลิ่นเหม็น สุ นขั เจ็บปวดในช่องหูเนื่องจากอาการคันและการ
เกา ท�ำให้ช่องหูบวมอักเสบและส่ งผลให้สุนขั มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยอาจมีอาการซึม หงุดหงิด
ดุร้าย เมื่อสัมผัสบริ เวณใบหู [3] การเกิดช่องหูอกั เสบเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นการติดเชื้อแบคทีเรี ย
การติดปรสิ ตภายนอก เชื้อรา สิ่ งแปลกปลอม และการได้รับบาดเจ็บ แต่หนึ่งในสาเหตุที่สำ� คัญคือ
การติดเชื้อแบคทีเรี ย [4- 6] โดยเชื้อแบคทีเรี ยที่พบเป็ นสาเหตุของช่องหูอกั เสบได้แก่ Staphylococcus
spp., Pseudomonas spp., Escherichia spp. และ Proteus spp. [7] นอกจากนี้ ลกั ษณะทาง
กายวิภาคศาสตร์ของสุ นขั เฉพาะพันธุ์ที่มีช่องหูลึก ใบหูยาว หรื อได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสม ก็เป็ น
สาเหตุโน้มน�ำให้ติดเชื้อแบคทีเรี ยได้เช่นกัน ในการรักษาภาวะช่องหูอกั เสบอาจต้องอาศัยการดูแล
และรักษาร่ วมกันหลายวิธี ได้แก่การให้ยาต้านการอักเสบแบบเฉพาะที่ [5, 8] ยาปฏิชีวนะเฉพาะที่
และการท�ำความสะอาดหู [9] ในรายที่มีอาการรุ นแรงอาจจะต้องท�ำการรักษาโดยการผ่าตัดร่ วมด้วย
เจนตามัยซิน (gentamicin) เป็ นตัวยาที่ออกฤทธิ์ดีที่สุดในกลุ่มยาอะมิโนไกลโคไซด์ (aminoglycosides) [10] กลไกการออกฤทธิ์โดยการจับกับ 30s ไรโบโซม ท�ำให้เกิดการสร้างผนังเซลล์ของ
เชื้อแบคทีเรี ยที่ผดิ ปกติ และส่ งผลให้เชื้อแบคทีเรี ยตาย ออกฤทธิ์ได้ดีต่อเชื้อแบคทีเรี ยแกรมลบ แบบ
ใช้ออกซิ เจน รู ปร่ างเป็ นแท่ง รวมถึงเชื้อ Pseudomonas aeruginosa เชื้อแบคทีเรี ยแกรมบวกบางตัว
และเชื้อแบคทีเรี ย Mycoplasma spp. มักจะออกฤทธิ์ต่อเชื้อ Streptococci ได้ดีกว่ายา amikacin และ
ออกฤทธิ์ได้นอ้ ยกับเชื้อ Mycobacteria หรื อ Nocardia อย่างไรก็ตาม เจนตามัยซิ นจะไม่ออกฤทธิ์ต่อ
เชื้อแบคทีเรี ยที่ไม่ใช้ออกซิเจน หรื อไม่สามารถออกออกฤทธิ์ได้ในภาวะที่มีออกซิ เจนต�่ำ ซึ่ งกลุ่มยา
อะมิโนไกลโคไซด์น้ ีจะออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยได้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของยา และมักมีการใช้กนั อย่าง
มากในโรงพยาบาลสัตว์เพือ่ ให้ตอบสนองต่อการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรี ย [11, 12] ซึ่ง
ตอบสนองได้ดีโดยเฉพาะกับกลุ่มเชื้อ Enterobacteriaceae และ Pseudomonas aeruginosa รวมทั้ง
Enterobacter spp., E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Heamophilus spp. ในบรรดากลุ่มแบคทีเรี ย
แกรมบวก จะตอบสนองต่อ S. aureus แต่การตอบสนองต่อ Streptococci และเชื้ออื่นๆในกลุ่มแกรม
บวก สามารถพบความแปรปรวนหรื อไม่คงที่ได้ เจนตามัยซิ นเป็ นยาที่มกั ถูกเลือกใช้เป็ นอันดับแรก
ในการรักษาการติดเชื้อที่รุนแรง ซึ่ งมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรี ยแกรมลบแบบใช้ออกซิ เจน มีการใช้
รักษาแบบเฉพาะที่ในรายที่มีการติดเชื้อในบางต�ำแหน่ง เช่น โรคหูอกั เสบ กระจกตาอักเสบ มดลูก
อักเสบ เป็ นต้น
โพลีมิกซิน บี (polymyxin B) เป็ น amphipatic cycle decapeptide, cationic detergent และยา
ต้านแบคทีเรี ยแบบวงกว้าง มีผลในการต้านแบคทีเรี ยแกรมลบ เช่น Enterobacter, Escherichia coli,
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Pseudomonas spp., Salmonella spp., Shigella spp. และสามารถต้านเชื้อแบคทีเรี ยแกรมบวก เช่น
Staphylococcus spp. และ Streptococcus spp. โพลีมิกซิน บี มีฤทธิ์ในการฆ่าแบคทีเรี ย ท�ำให้แบคทีเรี ย
ตายอย่างรวดเร็ ว โดยจะขึ้นอยูก่ บั กลไกในการออกฤทธิ์ของยา การท�ำให้แบคทีเรี ยตายจะเกิดขึ้นเมื่อ
ยาตัวนี้ ไปจับเยือ่ หุ ม้ ชั้นนอกของแบคทีเรี ย ในบริ เวณที่มี lipopolysaccharide อยูอ่ ย่างซับซ้อนและ
เรี ยงตัวไม่เป็ นระเบียบซึ่ งอยูบ่ นเยือ่ หุ ม้ ชั้นนอกทั้งหมด เมื่อ polymyxin B เข้าไปใน cytoplasmic
membrane ได้แล้ว จะท�ำให้เกิดการรั่วของส่ วนประกอบใน cytoplasm ออกมาจากเซลล์ จากนั้นเซลล์
แบคทีเรี ยจะมีการตายเกิดขึ้น [13-17] polymyxin B มีประสิ ทธิภาพสูงในการรักษาการติดเชื้อภายนอก
จากเชื้อ Pseudomonas เช่น กระจกตาอักเสบ หูช้ นั นอกอักเสบ มีความเป็ นพิษต่อไตสู ง ไม่ถกู ดูดซึ ม
จากทางเดินอาหาร จึงมักใช้สำ� หรับภายนอกเท่านั้น
อย่างไรก็ดี ยาเจนตามัยซินและยาโพลีมิกซิน บี เป็ นยาที่นิยมใช้ในการรักษาโรคหูอกั เสบใน
สุ นัข อี กทั้งปั ญหาการดื้ อยาของแบคที เรี ย ต่ อยาปฏิ ชีวนะกรณี โรคหู อกั เสบพบได้บ่ อย ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคหูอกั เสบ ของยา
เจนตามัยซิ น และยาโพลีมิกซิน บี และหาค่าความเข้มข้นต�่ำที่สุดในการยับยั้งเชื้อจุลชีพ (minimal
inhibitory concentration, MIC) และค่าความเข้มข้นต�่ำที่สุดในการฆ่าเชื้อจุลชีพ (minimal bactericidal concentration, MBC) ของยาทั้งสองต่อเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคหูอกั เสบในสุ นขั เพื่อเป็ นข้อมูลใน
การพิจารณาและเลือกใช้ยาทางคลินิก รวมทั้งทราบถึงภาวะการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรี ยต่อยาเจนตา
มัยซิ น และยาโพลีมิกซิน บี

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมยาต้ านจุลชีพ
ยาต้านจุลชีพที่ใช้ 2 ชนิด คือ polymyxin B sulfate (Sigma® SIGMA-ALDRICH, USA)
gentamicin sulfate (Sigma® SIGMA-ALDRICH, USA) การเตรี ยมสารละลายยาที่ใช้ในการทดสอบ
โดยการชัง่ และละลายยา ให้ได้ความเข้มข้นของ gentamicin ตั้งแต่ 0.098 - 125 µg /ml และ polymyxin B ตั้งแต่ 0.98 - 500 µg /ml ส่ วนเชื้อ Proteus mirabilis ใช้ความเข้มข้นของ polymyxin B ตั้งแต่
39.06 - 20,000 µg /ml ในการทดสอบ
การเตรี ยมเชื้อแบคทีเรี ย
เก็บตัวอย่างโดยการป้ ายหรื อ swab จากช่องหูสุนขั ที่เกิดการอักเสบ จากนั้นท�ำการแยกชนิด
ของเชื้อ โดยวิธี microbiological methods โดยเชื้อที่ใช้ในการทดสอบทั้งหมด 5 ชนิด ชนิดละ 5 ไอ
โซเลต ได้แก่ Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis และ
Staphylococcus aureus
การเตรี ยมเชื้อที่ใช้ในการทดสอบ โดยเขี่ยโคโลนี ของเชื้อที่ทำ� การทดสอบจากจานอาหาร
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เลี้ยงเชื้อใส่ ในหลอดทดลองที่มีอาหารเหลว Mueller-Hinton broth (Difco, Becton Dickinson, USA)
แล้วน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 37 °C นาน 2-4 ชัว่ โมง จากนั้นเตรี ยมเชื้อให้ได้ความขุ่นเทียบเท่าสารละลาย
มาตรฐาน 0.5 McFarland เจือจางด้วยน�้ำเกลือในอัตราส่ วน 1:100 จะได้สารละลายแบคทีเรี ยเข้มข้น
ประมาณ 1 x 106 CFU/ml ควบคุมมาตรฐานการทดลองโดยใช้เชื้อมาตรฐาน Staphylococcus aureus
ATCC 25923 และ E. coli ATCC 25922 เป็ นเชื้อควบคุม
การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรี ย
การทดสอบฤทธิ์ ต้านเชื้ อแบคทีเรี ยของยาโดยใช้วิธี microdilution broth method ตาม
มาตรฐานของ NCCLS [18] เพื่อหาความเข้มข้นต�่ำสุ ดในการยับยั้งเชื้อ (MIC, minimal inhibitory
concentration) และความ เข้มข้นต�่ำสุ ดในการฆ่าเชื้อ (MBC, minimal bactericidal concentration)
วิธีการทดสอบ โดยเติม Mueller-Hinton broth ปริ มาตร 50 µl ลงในหลุมที่ 1-11 และปริ มาตร
100 µl ลงในหลุมที่ 12 ของไมโครเพลท จากนั้นดูดยาต้านจุลชีพ ปริ มาตร 50 µl ลงในหลุมที่ 1 ดูด
สารละลายที่ผสมกันดีแล้วจากหลุมที่ 1 ปริ มาตร 50 µl ลงในหลุมที่ 2 และท�ำเช่นนี้ไปเรื่ อยๆ (two
fold-dilution) จนถึงหลุมที่ 10 และดูดทิ้งไป 50 µl ดูดสารละลายเชื้อที่เตรี ยมไว้ปริ มาตร 50 µl ใส่ ใน
หลุมที่ 1-11 โดยหลุมที่ 11 และ 12 จะเป็ นหลุมที่ควบคุมผลบวกและผลลบ ตามล�ำดับ น�ำไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 °C เป็ นเวลา 18-24 ชัว่ โมง
การอ่ านผล
สังเกตการเจริ ญของเชื้อจากความขุน่ โดยหลุมที่ใสจะไม่มีการเจริ ญเติบโตของเชื้อแบคทีเรี ย
ความเข้มข้นของยาต้านจุลชีพที่ความเจือจางมากที่สุดที่ยบั ยั้งเชื้อจะถูกบันทึกเป็ นค่า MIC จากนั้นน�ำ
หลุมที่ไม่ข่นุ มา 0.01 มิลลิลิตร (เริ่ มจากหลุมที่บนั ทึก ค่า MIC) ท�ำการเพาะบน Standard plate count
agar (Difco, Becton Dickinson, USA) จากนั้นน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 37 °C เป็ นเวลา 18-24 ชัว่ โมง
บันทึกค่าความเข้มข้นของยาต้านจุลชีพจาก Standard plate count agar ที่ไม่มีแบคทีเรี ยเจริ ญเป็ นค่า
MBC ในการทดลองนี้จะท�ำการทดลอง 3 ซ�้ำ แล้วบันทึกผล
การวิเคราะห์ ทางสถิติ
การทดลองนี้ศึกษาตัวอย่างเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคหูอกั เสบในสุ นขั จ�ำนวน 5 ชนิด ชนิดละ 5
ไอโซเลต รวมทั้งหมด 25 ไอโซเลต โดยมี Staphylococcus ATCC 25923 และ E. coli ATCC 25922
เป็ นเชื้อควบคุมมาตรฐาน และหาความแตกต่างของค่า MIC และ MBC ของยาเจนตามัยซิ นเปรี ยบ
เทียบกับยาโพลีมิกซิน บี โดยตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลด้วย Kolmogorov-Smirnov Test และ
เลือกใช้สถิติแบบไม่อิงพารามิเตอร์ (Mann-Whitney Test ส�ำหรับการเปรี ยบเทียบแบบ 2 กลุ่มหรื อ
Kruskal-Wallis Test ส�ำหรับการเปรี ยบเทียบมากกว่า 2 กลุ่ม) โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ P < 0.05
และใช้โปรแกรม SPSS version 17 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
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ผลการศึกษา
จากการทดลองเพื่อหาค่า MIC และค่า MBC ของยาเจนตามัยซิ น และโพลีมิกซิ น บี ต่อเชื้อ
แบคทีเรี ย 25 ตัวอย่าง พบว่าความเข้มข้นของยาเจนตามัยซินและโพลีมิกซิน บี ที่ระดับต่างๆ สามารถ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยแต่ละชนิดได้ที่ระดับแตกต่างกันดังแสดงใน Table 1 และ Table 2
Table 1. MIC Values of Gentamicin and Polymycin B Against Bacteria Isolated from Canine
Otitis Externa
MIC values

Gentamicin (μg /ml)
Polymyxin B (μg /ml)
Bacteria
(mean ± standard deviation)
(mean ± standard deviation)
Aa
3.91 ± 3.43
3.91 ± 3.26Ba
Escherichia coli
1.95 ± 0.99Ab
7.81 ± 3.19Ba
Klebsiella spp.
Aab
1.95 ± 44.53
10,000 ± 4,577.3Bb
Proteus mirabilis
0.98 ± 0.40Ac
7.81 ± 4.43Ba
Pseudomonas aeruginosa
Aabc
0.78 ± 12.38
15.63 ± 13.91Bc
Staphylococcus aureus
A,B
Within the same row, different capital letter superscripts indicate a significant difference.
a,b,c
Within the same column, different lower-case letter superscript indicate a significant difference.

Table 2. MBC Values of Gentamicin and Polymyxin B Against Bacteria Isolated from Canine
Otitis Externa
MBC values
Gentamicin (μg /ml)
Polymyxin B (μg /ml)
Bacteria
(mean ± standard deviation)
(mean ± standard deviation)
3.91± 32.26Aa
7.81 ± 3.19Aa
Escherichia coli
Aa
1.95 ± 1.18
7.81 ± 6.87Ba
Klebsiella spp.
3.91 ± 5.03Aa
10,000 ± 4,577.3Bb
Proteus mirabilis
Aa
3.91 ± 2.01
15.63 ± 18.07Bc
Pseudomonas aeruginosa
0.78 ± 15.82Aa
31.25 ± 19.64Bc
Staphylococcus aureus
A,B
Within the same row, different capital letter superscripts indicate a significant difference.
a,b,c,d
Within the same column, different lower-case letter superscripts indicate a significant difference.

จากข้อมูลของกลุ่มเชื้อแบคทีเรี ยต่อยาเจนตามัยซิ น พบว่าค่า MIC แบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่มีค่า MIC ต�่ำ ได้แก่ Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus กลุ่มที่ 2 เป็ นกลุ่มที่มีค่า MIC ปานกลาง ได้แก่ Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus และกลุ่มที่ 3 มีค่า MIC สูง
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ได้แก่ Escherichia coli, Proteus mirabilis และ Staphylococcus aureus พบว่า Proteus mirabilis
สามารถจัดอยูไ่ ด้ท้ งั กลุ่ม 2 และ 3 ส่ วน Staphylococcus aureus สามารถอยูไ่ ด้ท้ งั 3 กลุ่ม แต่กรณี
ค่า MBC แบ่งออกได้เป็ นกลุ่มเดียวคือมีความต่างกันอย่างไม่มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P > 0.05)
ผลข้อมูลของกลุ่มเชื้อแบคทีเรี ยต่อยาโพลีมิกซิ น บี พบว่า ค่า MIC แบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) กลุ่มที่ 1 ซึ่ งมีค่า MIC ต�่ำ ได้แก่ Escherichia coli,
Klebsiella spp. และ Pseudomonas aeruginosa กลุ่มที่ 2 มีค่า MIC ปานกลาง ได้แก่ Staphylococcus
aureus กลุ่มที่ 3 มีค่า MIC สู ง ได้แก่ Proteus mirabilis และค่า MBC แบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มที่แตก
ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) กลุ่มที่ 1 มีค่า MBC ต�่ำ ได้แก่ Escherichia coli และ
Klebsiella spp. กลุ่มที่ 2 ที่มีค่า MBC ปานกลาง ได้แก่ Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus และกลุ่มที่ 3 มีค่า MBC สู ง ได้แก่ Proteus mirabilis
ผลค่า MIC ของเชื้อ Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas
aeruginosa และ Staphylococcus aureus จากการใช้ยาเพื่อทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ พบว่ายาเจนตา
มัยซินสามารถยับยั้งเชื้อได้ดีกว่ายาโพลีมิกซิน บี โดยค่า MIC มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (P < 0.05)
ผลค่า MBC ของเชื้อ Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa และ
Staphylococcus aureus พบว่า ยาเจนตามัยซิน สามารถฆ่าเชื้อได้ดีกว่า ยาโพลีมิกซิ น บี โดยค่า MB
Cแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ส่ วนเชื้อ Escherichia coli พบว่า ยาเจนตามัยซิ นมี
ค่า MBC ต�่ำกว่ายาโพลีมิกซิน บี แต่แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P > 0.05)
เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเชื้อแบคทีเรี ยแกรมลบและแกรมบวกต่อยาเจนตามัย
ซิน พบว่า ค่า MIC ของเชื้อแบคทีเรี ยแกรมลบสูงกว่าเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่ งเป็ นแบคทีเรี ย
แกรมบวกแบบไม่มีนยั ส�ำคัญ (P > 0.05) และค่า MBC ของเชื้อแบคทีเรี ยแกรมลบสูงกว่าเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวกแบบมีนยั ส�ำคัญ (P < 0.05) ส่ วนยาโพลีมิกซิ น บี พบ
ว่าค่า MIC และค่า MBC เชื้อแบคทีเรี ยแกรมลบสู งกว่าเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่ งเป็ นแบคทีเรี ย
แกรมบวก แบบไม่มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P > 0.05)

วิจารณ์
การศึกษาในครั้งนี้เพือ่ เปรี ยบเทียบประสิ ทธิผลของยาเจนตามันซินและโพลีมิกซิน บีเมื่อน�ำ
มาทดสอบกับเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคช่องหูส่วนนอกอักเสบในสุ นขั โดยพิจารณาค่า MIC และ MBC
พบว่า ยาเจนตามัยซิ นมีประสิ ทธิ ผลที่ดีกว่ายาโพลีมิกซิ น บีท้ งั ต่อเชื้ อแบคทีเรี ยแกรมลบและเชื้ อ
Staphylococcus aureus ซึ่ งเป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก เมื่อพิจารณาภายในกลุ่มเชื้อแกรมลบพบว่าค่า
MIC ของเชื้อ Proteus mirabilis ต่อยาโพลีมิกซิ น บี เป็ นกลุ่มที่มีค่า MIC สู งมากแตกต่างจากเชื้ออื่นๆ
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ในกลุ่มเดียวกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่าเชื้อ Proteus mirabilis มีความไวต่อยาโพลีมิกซิ น
บีนอ้ ยกว่าเชื้อตัวอื่นๆ แต่เมื่อพิจารณาจากค่า MBC พบว่า เชื้อ Escherichia coli, Proteus mirabilis
และPseudomonas aeruginosa มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05)
จากการศึกษาเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคหูอกั เสบในสุ นขั พบว่าเชื้อแบคทีเรี ยบางตัว เช่น Escherichia coli และ Proteus mirabilis มีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานค่อนข้างสูง ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากพัฒนาการ
ของเชื้อบางไอโซเลตท�ำให้มีความทนทานต่อยาปฏิชีวนะมากขึ้นมีผลให้แสดงค่า MBC สู งกว่าปกติ
หรื ออาจเกิดจากการเก็บตัวอย่างจากสุ นขั บางตัวที่ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะมาก่อน และบาง
ตัวยังไม่ได้รับการรักษา ท�ำให้การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรี ยแต่ละไอโซเลตมีความแตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษา Zavascki และคณะ [19] ซึ่ งพบว่าเชื้อ Proteus mirabilis มีอตั ราดื้อยาสู งถึง
99.3 % ดังนั้น กรณี การติดเชื้อช่องหูอกั เสบเนื่องจาก Proteus spp. ซึ่ งภาวะดื้อยาค่อนข้างสู ง การ
รักษาโดยการใช้ยาเจนตามัยซินอาจมีประสิ ทธิภาพดีกว่าโพลีมิกซิ น บี
โดยสรุ ป ยาเจนตามัยซินและยาโพลีมิกซิ น บี สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคหูอกั เสบ
ในสุ นขั ได้แก่ Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa และ
Staphylococcus aureus โดยยาเจนตามัยซินมีค่า MIC ต�่ำกว่าโพลีมิกซิ น บี อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(P < 0.05) นอกจากยาเจนตามัยซินและโพลีมิกซิน บีแล้ว กรณี หูอกั เสบจากแบคทีเรี ยเหล่านี้สามารถ
ใช้ยาปฏิชีวนะอื่นซึ่งให้ผลดี เช่น มาร์โบฟล็อกซาซิ น นีโอมัยซิ น หรื อการใช้โพลีมิกซิ น บี ร่ วมกับ
นีโอมัยซิ น [ 20, 21 ] รวมทั้งการใช้สมุนไพรไทย เช่น ต้นส่ องฟ้ าดง ซึ่ งให้ผลยับยั้งเชื้อในระดับห้อง
ปฏิบตั ิการ แต่ทางคลินิกอาจต้องศึกษาการน�ำไปใช้ต่อไป [22] นอกจากนี้กรณี การใช้โพลีมิกซิ น บี
ร่ วมกับนียาปฏิชีวนะอื่นเช่นเจนตามัยซิน rifampicin, imipenem, azithromycin จะให้ผลเสริ มฤทธิ์
กันในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยดื้อยา เช่น K. Pneumonia, A. baumannii เป็ นต้น [19, 23, 24] อย่างไรก็
ดี การศึกษาความเป็ นพิษของยาโพลีมิกซิน บีต่อไตและระบบประสาทยังไม่ชดั เจน ยังจ�ำเป็ นต้องมี
การศึกษาทางเภสัชศาสตร์เพิม่ เติมในระดับต่อไป
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