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Abstract

Objective—To evaluate antimicrobial activity of neomycin against bacteria isolated from otitis externa
in dogs.
Materials and Methods—Neomycin was diluted by 2 fold dilution and tested against 66 bacterial isolates from dogs with otitis externa by microdilution broth method. E.coli ATCC 25922, Staphylococcus
aureus ATCC 25923 and gentamicin were also tested as standard controls. Minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) from each test were determined.
Results—Neomycin can inhibit both gram-negative bacteria: Klebsiella spp., Escherichia coli, Pseudomonas spp., Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp. and Proteus mirabilis with MIC values of 2.62,
3.52, 4.65, 4.86, 9.06 and 60.70 µg/ml and MBC values of 3.75, 14.77, 38.46, 50.04, 11.99 and 215.16
µg/ml, respectively and gram-positive bacteria: β-hemolytic Streptococcus, Staphylococcus aureus and
Staphylococcus spp. with MIC values of 2.56, 28.38, 15.41 and MBC values of 14.12, 76.44, 37.77 µg/
ml, respectively.
Conclusion—MIC values of neomycin against Gram-positive and Gram-negative bacteria showed no
significant difference (P>0.05), but significant difference of MBC (P<0.01).
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ผลการต้ านจุลชีพของยานีโอมัยซิน ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจาก
ช่ องหูส่วนนอกอักเสบทีเ่ พาะแยกได้ จากสุ นัข
อาริ นี ชัชวาลชลธีระ1*, กมลชัย ตรงวานิชนาม2, จิรภัทธ อรุ โณรัตน์3,
โชติกา สิ ริวลัยลักษณ์3, ธารทิพย์ รุ่ งแสง3

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรี ยซึ่ งก่อโรคช่องหูส่วน
นอกอักเสบในสุ นขั ของยานีโอมัยซิน

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ โดยการเตรี ยมยานีโอมัยซินความเข้มข้นลดลง 2 เท่าตามล�ำดับ และทดสอบกับ
เชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคช่องหูส่วนนอกอักเสบ ที่เพาะแยกได้จากช่องหูสุนขั ป่ วยจ�ำนวน 66 ตัวอย่าง โดยวิธี
microdilution broth method โดยมี E.coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 และเจนตา
มัยซิ น เป็ นตัวควบคุมมาตรฐาน ท�ำการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อของยานีโอมัยซิน โดยบันทึกค่าความ
เข้มข้นต�่ำสุ ดของยาในการยับยั้งจุลชีพ (MIC) และค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ดในการฆ่าเชื้อจุลชีพ (MBC)

ผลการศึกษา ผลการทดลองพบว่าแบคทีเรี ยแกรมลบ ได้แก่ Klebsiella spp., Escherichia coli,
Pseudomonas spp., Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp. และ Proteus mirabilis มีค่า MIC
เป็ น 2.62, 3.52, 4.65, 4.86, 9.06 และ 60.70 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และค่า MBC เป็ น 3.75, 14.77,
38.46, 50.04, 11.99 และ 215.16 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามล�ำดับ และส�ำหรับแบคทีเรี ยแกรมบวก
ได้แก่ β-hemolytic Streptococcus, Staphylococcus aureus และ Staphylococcus spp. ค่า MIC มีค่า
เป็ น 2.56, 28.38 และ 15.41 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และค่าMBC เป็ น 14.12, 76.44 และ 37.77
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามล�ำดับ
ข้ อสรุป ยานีโอมัยซิน สามารถยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยโรคช่องหูส่วนนอกอักเสบในสุ นขั ได้โดย
มีคา่ MIC ของนีโอมัยซินต่อแบคทีเรี ยแกรมบวกและแกรมลบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
แต่ค่า MBC มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.01)
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บทนำ�
ภาวะหูอกั เสบในสุ นขั เป็ นกลุ่มความผิดปกติที่พบได้ ค่อนข้างบ่อยในการรักษาทางสัตวแพทย์ [1]
ซึ่งพบว่าร้อยละ 5-20 ของความผิดปกติที่เกิดกับสุ นขั ที่มารักษา และส่ วนของช่องหูที่พบได้มากที่สุดนัน่ คือ
การอักเสบของหูส่วนนอก (Otitis Externa) ซึ่งลักษณะอาการที่พบนั้นจะพบได้ท้ งั แบบเฉี ยบพลันหรื อแบบ
เรื้ อรัง [2] โดยทัว่ ไปสุ นขั จะมีอาการคันและเกาหู กลิ่นเหม็น มีส่ิ งคัดหลัง่ ออกมาจากช่องหู ช่องหูมีการบวม
อักเสบ มีการสั่นหรื อเอียงหัวไปด้านใดด้านหนึ่ ง มีอาการเจ็บรอบใบหู และมักท�ำให้สุนขั มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไป เช่น ซึม หงุดหงิดง่าย เบื่ออาหาร หรื อเมื่อสัมผัสบริ เวณหูจะแสดงอาการก้าวร้าวออกมา เป็ นต้น
[3]
สาเหตุของการเกิดการอักเสบของหูส่วนนอกนั้น มีได้หลายสาเหตุ ซึ่ งสาเหตุโน้มน�ำของการเกิด
โรคได้แก่ ลักษณะกายวิภาคของใบหูสุนขั สุนขั ที่มีหูปรกและท�ำความสะอาดยาก การจัดการดูแลที่ไม่เหมาะ
สม ช่องหูเปี ยกชื้น [4] ซึ่งสาเหตุที่ทำ� ให้เกิดนั้นแบ่งได้เป็ น 2 แบบคือ สาเหตุปฐมภูมิ ได้แก่ ปรสิ ตภายนอก
ต่างๆ ได้แก่ ไรในหู แบคทีเรี ย เชื้อรา สิ่ งแปลกปลอมต่างๆ ฝุ่ นหรื อเกสรดอกไม้ที่ก่อให้เกิดการแพ้ ความ
ผิดปกติของต่อมไร้ท่อในร่ างกาย การได้รับบาดเจ็บ เป็ นต้น ส่ วนสาเหตุทุติยภูมิน้ นั มักจะเกิดต่อเนื่องจาก
สาเหตุโน้มน�ำ ร่ วมกับการเกิดการติดเชื้ อแทรกซ้อนได้ เช่น ยีสต์ แบคทีเรี ย และการเปลี่ยนแปลงทาง
สรี รวิทยา [5] ในส่วนของเชื้อแบคทีเรี ยที่ทำ� ให้เกิดการอักเสบของช่องหูที่พบได้มีหลายชนิด ได้แก่ แบคทีเรี ย
แกรมบวก Staphylococcus aureus และแบคทีเรี ยแกรมลบ ได้แก่ กลุ่ม Enterobacteriaceae เช่น Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Enterobacter spp. และกลุ่มอื่นๆเช่น Pseudomonas aeruginosa
เป็ นต้น [1,6]
ในส่ วนของการรักษาส่ วนมากเป็ นการรักษาแบบเฉพาะที่ การเลือกการรักษาจะขึ้นอยูก่ บั สาเหตุ
ของปั ญหาและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น การให้ยาปฏิชีวนะจะใช้สำ� หรับการติดเชื้อแบคทีเรี ย [7] ส่ วนยา
ต้านเชื้อราจะใช้สำ� หรับการติดเชื้อยีสต์ การให้ยากลูโคคอร์ติคอยด์ เช่น เด็กซา-เมธาโซนมักจะใช้ในรู ปแบบ
ของยาหยอดเพือ่ ลดการอักเสบในช่องหู [8] กรณี ปัญหาช่องหูที่เกิดมาจากโรคอื่นๆในร่ างกาย เช่น ความผิด
ปกติทางฮอร์โมน หรื อการแพ้ จะต้องให้การรักษาสัตว์ท้งั ตัว ไม่เฉพาะแต่ช่องหู เช่น การเสริ มฮอร์โมน หรื อ
ตรวจทดสอบการแพ้ เป็ นต้น การรักษาโรคช่องหูส่วนนอกอักเสบในปัจจุบนั นิยมใช้ยาต้านจุลชีพ ยาต้าน
เชื้อรา และยาในกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ร่วมกัน [8] ซึ่ งให้ผลการรักษาที่ค่อนข้างดี แต่มีขอ้ จ�ำกัดในด้านผล
ข้างเคียงของยาต่อตัวสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่มีเงื่อนไขทางร่ างกายที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคตับและโรคไต
และในบางรายก็ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าว จึงมีการพัฒนาและคิดค้นยาชนิดใหม่ที่มี
ประสิ ทธิภาพการรักษาในระดับเดียวกันหรื อใกล้เคียง แต่มีความปลอดภัยต่อร่ างกายมากขึ้น [9]
นี โอมัยซิ น (neomycin) เป็ นยาปฏิชีวนะในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ ที่ออกฤทธิ์ ในการฆ่าเชื้ อ
แบคทีเรี ย โดยการยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรี ย โดยจับกับ 30s ribosomal subunit ของแบคทีเรี ย
ซึ่ งโดยทัว่ ไปนี โอมัยซิ นชนิ ดกินมักใช้ในการรักษาการติดเชื้อของทางเดินอาหาร และใช้ในการฆ่าเชื้อ
แบคทีเรี ยในล�ำไส้ก่อนที่จะท�ำการผ่าตัดล�ำไส้ใหญ่ส่วนโคลอน และใช้ในการลดแบคทีเรี ยที่สามารถผลิต
แอมโมเนี ย ในการรักษาโรคตับ หรื อภาวะการท�ำงานของตับเสื่ อมแล้วท�ำให้เกิดการท�ำงานของระบบ
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ประสาทเสื่ อม [10] นอกจากนี้ยงั นิยมใช้ในการรักษาตา หู และผิวหนัง ซึ่งอาจน�ำมาประยุกต์ใช้ในการรักษา
โรคช่องหูส่วนนอกอักเสบได้ [10, 11]
โรคหูช้ นั นอกอักเสบนั้น ได้มีรายงานการวิจยั หรื อการทดลองหาค่าการยับยั้งเชื้อจุลชีพ (Minimal
inhibitory concentration, MIC) ของยาต้านจุลชีพต่อเชื้อที่เพาะแยกได้จากสุ นขั ที่มีอาการช่องหู ช้ นั นอก
อักเสบหลายรายงาน เช่น เอนโรฟล็อกซาซิน(enrofloxacin) [12] , มาร์โบฟล็อกซาซิน(marbofloxacin) [13]
, ซี โปรฟล็อกซาซิน(ciprofloxacin) [14, 15] เป็ นต้น แต่กลุ่มยาอะมิโนไกลโคไซค์โดยเฉพาะอย่างยิง่ นีโอ
มัยซิ น นั้นยังไม่ค่อยมีการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าความเข้มข้นขั้นต�่ำที่ยบั ยั้งเชื้อ (Minimal inhibitory concentration, MIC) อีกทั้งนีโอมัยซินยังเป็ นยาต้านจุลชีพที่นิยมประยุกต์ใช้ในการรักษาช่องหูอกั เสบค่อนข้าง
มากในปั จจุบนั [16] ดังนั้นการทราบค่าความเข้มข้นขั้นต�่ำสุ ดที่ยบั ยั้งเชื้อของยานีโอมัยซินย่อมเป็ นข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อการรักษาช่องหูช้ นั นอกอักเสบในปัจจุบนั รวมทั้งทราบถึงภาวะการดื้อยาในปัจจุบนั และ
เป็ นข้อมูลในการศึกษาพัฒนาการด้านการดื้อยาต่อไปในอนาคต ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้เพือ่ ศึกษา
คุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรี ย รวมถึงค่าMIC และ MBC ต่อเชื้อแบคทีเรี ยในโรคช่องหูส่วนนอกอักเสบ
ในสุ นขั ของยานีโอมัยซิน

วัสดุ อุปกรณ ์และวิธีการ
การเตรี ยมเชื อ้ แบคทีเรี ย

เก็บตัวอย่างโดยการป้ ายหรื อ swab จากช่องหูสุนขั ที่เกิดการอักเสบ จากนั้นน�ำไปเพาะแยกเชื้อแบคทีเรี ยที่
เป็ นสาเหตุของการเกิดช่องหูอกั เสบโดยเพาะแยกลงบน blood agar และ McConkey agar แยกชนิดและ
ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี เมื่อแยกเชื้อได้แล้ว เก็บเชื้อไว้ที่ -20 °C เพื่อรอการทดสอบ ซึ่งเชื้อที่ใช้ใน
การทดสอบมีท้ งั หมด 10 ชนิด 66 ไอโซเลต ได้แก่ Staphylococcus aureus จ�ำนวน 18 ไอโซเลต Staphylococcus spp. จ�ำนวน 4 ไอโซเลต ß-hemolytic Streptococcus จ�ำนวน 6 ไอโซเลต Pseudomonas aeruginosa จ�ำนวน 16 ไอโซเลต Pseudomonas spp. จ�ำนวน 6 ไอโซเลต Escherichia coli จ�ำนวน 4 ไอโซเลต
Klebsiella spp. จ�ำนวน 4 ไอโซเลต Proteus mirabilis จ�ำนวน 6 ไอโซเลต และ Enterobacter spp.จ�ำนวน
2 ไอโซเลต
การเตรี ยมเชื้อที่จะท�ำการทดสอบ โดยเขี่ยโคโลนี ของเชื้ อที่ทำ� การทดสอบจากจานอาหารเลี้ยงเชื้อใส่ ใน
หลอดทดลองที่มีอาหารเหลว Mueller-Hinton Broth แล้วน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 37°C 2 - 4 ชัว่ โมง จากนั้น
เตรี ยมเชื้อให้ได้ความขุ่นเทียบเท่ากับสารละลายมาตรฐาน 0.5 McFarland จากนั้นน�ำเชื้อที่ได้มาเจือจางด้วย
น�้ำเกลือในอัตราส่ วน 1: 100 จะได้สารละลายแบคทีเรี ยที่มีความเข้มข้นประมาณ 1×106 CFU/ml ควบคุม
มาตรฐานการทดลองโดยใช้เชื้อมาตรฐาน Staphylococcus ATCC 25923 และ E. coli ATCC 25922

การเตรี ยมยาต้ านจุลชี พ

ยาต้านจุลชีพที่ใช้ทดสอบ คือ นีโอมัยซิน โดยมีเจนตามัยซินเป็ นยาควบคุมมาตรฐาน การเตรี ยม
สารละลายยาที่จะท�ำการทดสอบโดยการชัง่ และละลายยาให้ได้ความเข้มข้นของนีโอมัยซินตั้งแต่ 0.006 µg/
ml – 2000 µg/ml และเจนตามัยซินตั้งแต่ 0.006 µg/ml – 50 µg/ml ซึ่ งเป็ นความเข้มข้นที่ใช้ในการทดสอบ
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การทดสอบฤทธิ์ ต้านเชื อ้ แบคทีเรี ย

การทดสอบฤทธิ์ตา้ นเชื้อแบคทีเรี ยของยาโดยใช้วธิ ี microdilution broth method เพื่อหาความเข้ม
ข้นต�่ำสุ ดในการยับบั้งเชื้อ (MIC, minimal inhibitory concentration) และความเข้มข้นต�่ำสุ ดในการฆ่าเชื้อ
(MBC, minimal bactericidal concentration) ตามมาตรฐานของ NCLLS (NCLLS, 2000)
วิธีการทดสอบ เริ่ มจากเติม Mueller-Hinton Broth ปริ มาตร 50 µl ลงในไมโครเพลทตั้งแต่หลุมที่
1- 15 และปริ มาตร 100 µl ที่หลุมที่ 16 ดูดยาต้านจุลชีพปริ มาตร 50 µl ลงในไมโครเพลทหลุมที่ 1 ผสม
สารละลายให้เข้ากัน จากนั้นดูดสารละลายจากหลุมที่ 1 ไปใส่ หลุมที่ 2 ปริ มาตร 50 µl ท�ำเช่นนี้ไปเรื่ อยๆ
(two fold dilution) จนถึงหลุมที่ 14 ดูดทิ้ง 50 µl จากนั้นดูดสารละลายเชื้อที่ตอ้ งการทดสอบปริ มาตร 50 µl
ใส่ ลงในหลุมที่ 1-15 โดยหลุมที่ 15 จะเป็ น positive control และหลุมที่ 16 เป็ น negative control จากนั้นน�ำ
ไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 °C นาน 18 - 24 ชัว่ โมง

การอ่ านผล

อ่านผลหลุมที่เชื้อไม่เจริ ญโดยหลุมที่ใสจะไม่มีการเจริ ญของเชื้อ ส่วนหลุมที่ขนุ่ แสดงว่ามีการเจริ ญ
ของเชื้อ บันทึกค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ดที่ยบั ยั้งเชื้อได้ เป็ นค่า MIC จากนั้นเพาะเชื้อบน standard plate count
agar โดยใช้ปริ มาตร 0.01 ml เริ่ มต้นจากหลุมที่เชื้อไม่เจริ ญซึ่ งเป็ นหลุมที่บนั ทึกค่า MIC จากนั้นน�ำไปอบ
ที่ 37 °C นาน 18 – 24 ชัว่ โมง บันทึกผลความเข้มข้นต�่ำสุ ดที่เชื้อไม่เจริ ญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่ งจะได้เป็ นค่า
MBC โดยการทดลองนี้จะท�ำการทดลองซ�้ำ 5 ครั้ง

การวิเคราะห์ ทางสถิติ

น�ำผลการทดลองที่ได้มาหาความแตกต่างของค่า MIC และ MBC ของยานี โอมัยซิ น โดยใช้
โปรแกรม SAS และ general-linear models เพื่อวิเคราะห์หาค่าวามแตกต่างทางสถิติของค่า MIC และ MBC
ระหว่างเชื้อแต่ละกลุ่ม

ผลการศึกษา
จากการทดลองเพื่อหาค่า MIC และ MBC ของยานีโอมัยซิ นต่อตัวอย่างเชื้อแบคทีเรี ยจ�ำนวน 66
ตัวอย่าง พบว่าความเข้มข้นของยานีโอมัยซินที่ระดับต่างๆ สามารถยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยแต่ละชนิดได้
แตกต่างกัน (Table 1 และ Table 2)
ในส่ วนของเชื้อในกลุ่มแบคทีเรี ยแกรมบวก พบว่าค่า MIC และ MBC ทั้งของเชื้อ Staphylococcus
spp., Staphylococcus aureus และ β-hemolytic Streptococcus ต่างก็ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงในตาราง (Table 1)
ในส่ วนของข้อมูลของกลุ่มเชื้อแบคทีเรี ยแกรมลบ พบว่าค่า MIC แบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มที่แตก
ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) กลุ่ม 1 ที่มีค่า MIC น้อย ได้แก่ Klebsiella spp., Esherichia coli,
Pseudomonas spp., Pseudomonas aeruginosa และ Enterobacter spp. กลุ่ม 2 ที่มีค่า MIC มาก ได้แก่
Proteus mirabilis ส่ วนค่า MBC แบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มที่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
กลุ่ม 1 ที่มีค่า MBC น้อยที่สุด ได้แก่ Klebsiella spp. และ Enterobacter spp. กลุ่ม 2 ที่มีค่า MBC ปานกลาง
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ได้แก่ Esherichia coli และ Enterobacter spp. กลุ่ม 3 ที่มีค่า MBC มากที่สุด ได้แก่ Proteus mirabilis ,
Pseudomonas spp. และ Pseudomonas aeruginosa พบว่า Enterobacter spp. สามารถอยูไ่ ด้ท้ งั กลุ่ม 1 และ
2 ดังแสดงใน Table 2 ค่าดังกล่าวในเชื้อควบคุมมาตรฐานแสดงใน Table 3
เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเชื้อแบคทีเรี ยแกรมบวกและแกรมลบ พบว่า ค่า MIC ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ค่าเฉลี่ย MIC ของเชื้อแบคทีเรี ยแกรมลบสูงกว่า
แกรมบวกเล็กน้อย ส่ วนค่า MBC นั้นพบว่า เชื้อแบคทีเรี ยแกรมลบมีค่าเฉลี่ย MBC สูงกว่าเชื้อแบคทีเรี ย
แกรมบวก และมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)

Table 1. MIC and MBC of Neomycin against Gram-Positive Bacteria Isolated from Dogs with
Otitis Externa

Type of Bacteria
β-hemolytic Streptococcus

MIC (µg/ml)

MBC (µg/ml)

Staphylococcus spp.

2.56 ± 2.54a

14.12 ± 11.09a

15.41 ± 16.64a

37.77 ± 41.19a

28.38 ± 45.02a

76.44 ± 114.38a

Staphylococcus aureus
a, b ,c

show significantly difference of neomycin.

Table 2. MIC and MBC of Neomycin against Gram-Negative Bacteria Isolated from Dogs
with Otitis Externa
Type of Bacteria
Klebsiella spp.

MIC (µg/ml)

MBC (µg/ml)

Escherichia coli

2.62 ± 1.55b

3.75 ± 2.04c

3.52 ± 2.48b

14.77 ± 13.97b

4.65 ± 2.56b

38.46 ± 25.19a

4.86 ± 3.45b

50.04 ± 54.91a

9.06 ± 10.00b

11.99 ± 11.71bc

60.70 ± 117.95a

215.16 ± 507.89a

Pseudomonas spp.
Pseudomonas aeruginosa
Enterobacter spp.
Proteus mirabilis
a, b ,c

show significantly difference of neomycin.

วิจารณ์
จากการศึกษาการวัดประสิ ทธิ ภาพของยานี โอมัยซิ นเมื่อน�ำมาทดสอบกับเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรค
ช่องหูส่วนนอกอักเสบในสุ นขั เมื่อพิจารณาจากค่าMIC และ MBC พบว่า การตอบสนองของยาไม่มีความ
แตกต่างกันในการทดสอบกับเชื้อแบคทีเรี ยแกรมบวกทั้ง 3 ชนิด (P>0.05) ส่ วนในแบคทีเรี ยแกรมลบ พบ
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ว่าจากค่า MIC ของเชื้อ Proteus mirabilis มีความแตกต่างจากเชื้ออื่นในกลุ่มเดียวกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
(P<0.05) แสดงว่าเชื้อ Proteus mirabilis มีความไวต่อยานีโอมัยซินน้อยกว่าเชื้อตัวอื่น แต่เมื่อพิจารณาจาก
ค่า MBC พบว่าเชื้อ Proteus mirabilis, Pseudomonas spp. และ Pseudomonas aeruginosa มีความไวต่อยานี
โอมัยซินน้อยกว่าเชื้อตัวอื่นในกลุ่มเดียวกัน (P<0.05) และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างแบคทีเรี ยแกรมบวกและ
และแกรมลบพบว่า ค่า MBC ของแบคทีเรี ยแกรมลบสู งกว่าค่า MBC ของแบคทีเรี ยแกรมบวกอย่างมีนยั
ส�ำคัญ (P<0.05) แสดงว่าเชื้อแบคทีเรี ยแกรมบวกมีความไวต่อยานีโอมัยซินมากกว่าแกรมลบ

Table 3. MIC and MBC of Neomycin and Gentamycin against Staphylococcus ATCC 25923
and E. coli ATCC 25922

Antibiotic
Gentamycin
Neomycin

Type of Bacteria
Escherichia coli ATCC 25922
Staphylococcus aureus ATCC 25923
Escherichia coli ATCC 25922
Staphylococcus aureus ATCC 25923

MIC (µg/ml)
1.87 ± 1.70
1.64 ± 1.07
2.82 ± 0.66
2.34 ± 2.18

MBC (µg/ml)
4.06 ± 1.98
7.42 ± 7.43
7.50 ± 6.78
7.97 ± 7.08

จากการศึกษาพบว่า เชื้อแบคทีเรี ยหลายชนิด เช่น Proteus mirabilis, Pseudomonas spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ Staphylococcus spp. มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ค่อน
ข้างสู ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากพัฒนาการของเชื้อให้มีความทนทานต่อยาปฏิชีวนะมากขึ้น หรื ออาจเกิดจากการ
เก็บตัวอย่างจากสุ นขั ที่ได้รับการรักษามาแล้ว และบางตัวยังไม่ได้รับการรักษา ท�ำให้การดื้อยาของเชื้ อ
แบคทีเรี ยแตกต่างกัน
จากการทดลอง เมื่อเปรี ยบเทียบการใช้ยานีโอมัยซิน และ เจนตามัยซิน ซึ่ งเป็ นยาที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม
aminoglycoside เช่นเดียวกัน ในการทดสอบกับเชื้อ Staphylococcus ATCC 25923 and E. coli ATCC 25922
พบว่า เจนตามัยซินให้ผลที่ดีกว่านีโอมัยซิน โดยดูจากค่า MIC และ MBC และ จากการศึกษาของ Cole และ
คณะ (2003) [17] ซึ่งท�ำการทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะต่อเชื้อ Staphylococcus intermedius และ Pseudomonas aeruginosa ที่เพาะแยกจากช่องหูส่วนนอกอักเสบในสุ นขั พบว่ายาเจนต้ามัยซิ นให้ผลต้านทั้ง 2
เชื้อดีกว่านี โอมัยซิ น และการศึกษาของจากการศึกษาของ Ninkovic และคณะ (2007) [18] ซึ่ งได้ทำ� การ
ทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะในคนที่เป็ นโรคช่องหูส่วนนอกอักเสบ พบว่าเชื้อ Pseudomonas aeruginosa จะมีความไวต่อเจนตามัยซิ น 98.5% แต่จะมีความต้านทานต่อนี โอมัยซิ น 100% และส�ำหรับเชื้ อ
Staphylococcus aureus จะมีความไวต่อยาเจนต้ามัยซินมากกว่านีโอมัยซิน คือที่ 100% และ 92.3% ตามล�ำดับ
จากการทดลองจึงสามารถสรุ ปได้วา่ เจนตามัยซินให้ผลในการต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ได้ดีกว่านี
โอมัยซิ น
จากการศึกษาของ Dohar และคณะ (2009) [19] ได้ทำ� การทดสอบผลการยับยั้งจุลชีพที่ก่อให้เกิด
โรคช่องหูส่วนนอกอักเสบ 2 ชนิด โดยมี Pseudomonas aeruginosa เป็ นตัวแทนของกลุ่มแบคทีเรี ยแกรม
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ลบ และ Staphylococcus aureus เป็ นตัวแทนของกลุ่มแบคทีเรี ยแกรมบวก ต่อยาปฏิชีวนะ ได้แก่ ciprofloxacin, polymyxin B, neomycin และการใช้ polymyxin B ร่ วมกับ neomycin ได้ผลปรากฏว่า ciprofloxacin ให้ผลในการยับยั้งแบคทีเรี ยทั้ง 2 ได้ดีเมื่อเทียบกับยาอีก 2 ชนิด polymyxin B มีประสิ ทธิภาพการยับยั้ง
เชื้อ Pseudomonas aeruginosa ดีกว่า Staphylococcus aureus และ neomycin ให้ผลดีต่อ Staphylococcus
aureus มากกว่า Pseudomonas aeruginosa แต่เมื่อมีการใช้ polymyxin B ร่ วมกับ neomycin นั้นจะให้ผลใน
การยับยั้งแบคทีเรี ยทั้ง 2 ตัวดีข้ ึน ดังนั้นการใช้ polymyxin B ร่ วมกับ neomycin จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของ
การใช้ neomycin ในการรักษาช่องหูส่วนนอกอักเสบในปัจจุบนั นอกจากนี้การใช้นีโอมัยซินในการรักษา
โรคช่องหูอกั เสบในสุ นขั อาจต้องค�ำนึงถึงข้อมูลของค่า MIC และ MBC จากการทดลองนี้ก่อนการรักษา
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