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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 iso-
lates 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 concentra-
tion (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) from each test were determined.

Results—Neomycin can inhibit both gram-negative bacteria: Klebsiella spp., Escherichia coli, Pseudo-
monas 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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ผลการต้านจุลชีพของยานีโอมยัซิน ในการยบัยั้งเช้ือแบคทเีรียจาก
ช่องหูส่วนนอกอกัเสบทีเ่พาะแยกได้จากสุนัข

          อารินี ชชัวาลชลธีระ1*,  กมลชยั ตรงวานิชนาม2,   จิรภทัธ อรุโณรัตน์3,  

โชติกา สิริวลยัลกัษณ์3,  ธารทิพย ์รุ่งแสง3     

บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์	 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาคุณสมบติัในการตา้นเช้ือแบคทีเรียซ่ึงก่อโรคช่องหูส่วน

นอกอกัเสบในสุนขัของยานีโอมยัซิน 

วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ โดยการเตรียมยานีโอมยัซินความเขม้ขน้ลดลง 2 เท่าตามล�าดบั และทดสอบกบั

เช้ือแบคทีเรียก่อโรคช่องหูส่วนนอกอกัเสบ ท่ีเพาะแยกไดจ้ากช่องหูสุนขัป่วยจ�านวน 66 ตวัอยา่ง โดยวิธี 

microdilution broth method โดยมี E.coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus  ATCC 25923 และเจนตา

มยัซิน เป็นตวัควบคุมมาตรฐาน  ท�าการทดสอบฤทธ์ิในการยบัย ั้งเช้ือของยานีโอมยัซิน โดยบนัทึกค่าความ

เขม้ขน้ต�่าสุดของยาในการยบัย ั้งจุลชีพ (MIC) และค่าความเขม้ขน้ต�่าสุดในการฆ่าเช้ือจุลชีพ (MBC)  

ผลการศึกษา ผลการทดลองพบวา่แบคทีเรียแกรมลบ ไดแ้ก่ Klebsiella spp., Escherichia coli, 

Pseudomonas spp., Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp. และ Proteus mirabilis มีค่า MIC 

เป็น 2.62, 3.52, 4.65, 4.86, 9.06 และ 60.70 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และค่า MBC เป็น 3.75, 14.77, 

38.46, 50.04, 11.99 และ 215.16 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามล�าดบั  และส�าหรับแบคทีเรียแกรมบวก 

ไดแ้ก่ β-hemolytic Streptococcus, Staphylococcus aureus และ Staphylococcus spp. ค่า MIC มีค่า

เป็น 2.56, 28.38 และ 15.41 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และค่าMBC เป็น 14.12, 76.44 และ 37.77 

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามล�าดบั

ข้อสรุป ยานีโอมยัซิน สามารถยบัย ั้งและฆ่าเช้ือแบคทีเรียโรคช่องหูส่วนนอกอกัเสบในสุนขัไดโ้ดย 

มีค่า MIC ของนีโอมยัซินต่อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบไมมี่ความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 

แต่ค่า MBC มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P<0.01)
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บทน�า

 ภาวะหูอกัเสบในสุนขั เป็นกลุ่มความผดิปกติท่ีพบได ้ค่อนขา้งบ่อยในการรักษาทางสตัวแพทย ์[1] 

ซ่ึงพบวา่ร้อยละ 5-20 ของความผดิปกติท่ีเกิดกบัสุนขัท่ีมารักษา และส่วนของช่องหูท่ีพบไดม้ากท่ีสุดนัน่คือ

การอกัเสบของหูส่วนนอก (Otitis Externa) ซ่ึงลกัษณะอาการท่ีพบนั้นจะพบไดท้ั้งแบบเฉียบพลนัหรือแบบ

เร้ือรัง [2] โดยทัว่ไปสุนขัจะมีอาการคนัและเกาหู กล่ินเหมน็ มีส่ิงคดัหลัง่ออกมาจากช่องหู ช่องหูมีการบวม

อกัเสบ มีการสั่นหรือเอียงหวัไปดา้นใดดา้นหน่ึง มีอาการเจ็บรอบใบหู และมกัท�าใหสุ้นขัมีพฤติกรรมท่ี

เปล่ียนไป เช่น ซึม หงุดหงิดง่าย เบ่ืออาหาร หรือเม่ือสมัผสับริเวณหูจะแสดงอาการกา้วร้าวออกมา เป็นตน้ 

[3]

 สาเหตุของการเกิดการอกัเสบของหูส่วนนอกนั้น มีไดห้ลายสาเหตุ ซ่ึงสาเหตุโนม้น�าของการเกิด

โรคไดแ้ก่ ลกัษณะกายวภิาคของใบหูสุนขั สุนขัท่ีมีหูปรกและท�าความสะอาดยาก การจดัการดูแลท่ีไมเ่หมาะ

สม ช่องหูเปียกช้ืน [4] ซ่ึงสาเหตุท่ีท�าใหเ้กิดนั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบคือ สาเหตุปฐมภมิู ไดแ้ก่ ปรสิตภายนอก

ต่างๆ ไดแ้ก่ ไรในหู แบคทีเรีย เช้ือรา ส่ิงแปลกปลอมต่างๆ ฝุ่ นหรือเกสรดอกไมท่ี้ก่อใหเ้กิดการแพ ้ความ

ผดิปกติของต่อมไร้ท่อในร่างกาย การไดรั้บบาดเจบ็ เป็นตน้ ส่วนสาเหตุทุติยภมิูนั้นมกัจะเกิดต่อเน่ืองจาก

สาเหตุโนม้น�า ร่วมกบัการเกิดการติดเช้ือแทรกซ้อนได ้ เช่น ยีสต ์ แบคทีเรีย และการเปล่ียนแปลงทาง

สรีรวทิยา [5] ในส่วนของเช้ือแบคทีเรียท่ีท�าใหเ้กิดการอกัเสบของช่องหูท่ีพบไดมี้หลายชนิด ไดแ้ก่ แบคทีเรีย

แกรมบวก Staphylococcus aureus และแบคทีเรียแกรมลบ ไดแ้ก่  กลุ่ม Enterobacteriaceae เช่น Escherich-

ia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Enterobacter spp. และกลุ่มอ่ืนๆเช่น Pseudomonas aeruginosa 

เป็นตน้ [1,6]

 ในส่วนของการรักษาส่วนมากเป็นการรักษาแบบเฉพาะท่ี การเลือกการรักษาจะข้ึนอยูก่บัสาเหตุ

ของปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึน การใหย้าปฏิชีวนะจะใชส้�าหรับการติดเช้ือแบคทีเรีย [7] ส่วนยา

ตา้นเช้ือราจะใชส้�าหรับการติดเช้ือยสีต ์การใหย้ากลโูคคอร์ติคอยด ์เช่น เดก็ซา-เมธาโซนมกัจะใชใ้นรูปแบบ

ของยาหยอดเพือ่ลดการอกัเสบในช่องหู [8] กรณีปัญหาช่องหูท่ีเกิดมาจากโรคอ่ืนๆในร่างกาย เช่น ความผดิ

ปกติทางฮอร์โมน หรือการแพ ้จะตอ้งใหก้ารรักษาสตัวท์ั้งตวั ไม่เฉพาะแต่ช่องหู เช่น การเสริมฮอร์โมน หรือ

ตรวจทดสอบการแพ ้เป็นตน้ การรักษาโรคช่องหูส่วนนอกอกัเสบในปัจจุบนันิยมใชย้าตา้นจุลชีพ  ยาตา้น

เช้ือรา  และยาในกลุ่มกลโูคคอร์ติคอยดร่์วมกนั [8] ซ่ึงใหผ้ลการรักษาท่ีค่อนขา้งดี  แต่มีขอ้จ�ากดัในดา้นผล

ขา้งเคียงของยาต่อตวัสตัว ์ โดยเฉพาะสตัวท่ี์มีเง่ือนไขทางร่างกายท่ีไม่เหมาะสม  เช่น  โรคตบัและโรคไต  

และในบางรายกไ็ม่ตอบสนองต่อการรักษาดว้ยวิธีการดงักล่าว  จึงมีการพฒันาและคิดคน้ยาชนิดใหม่ท่ีมี

ประสิทธิภาพการรักษาในระดบัเดียวกนัหรือใกลเ้คียง  แต่มีความปลอดภยัต่อร่างกายมากข้ึน [9]

 นีโอมยัซิน (neomycin) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ ท่ีออกฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือ

แบคทีเรีย โดยการยบัย ั้งการสงัเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย โดยจบักบั 30s ribosomal subunit ของแบคทีเรีย 

ซ่ึงโดยทัว่ไปนีโอมยัซินชนิดกินมกัใชใ้นการรักษาการติดเช้ือของทางเดินอาหาร  และใชใ้นการฆ่าเช้ือ

แบคทีเรียในล�าไส้ก่อนท่ีจะท�าการผา่ตดัล�าไส้ใหญ่ส่วนโคลอน และใชใ้นการลดแบคทีเรียท่ีสามารถผลิต

แอมโมเนีย ในการรักษาโรคตบั หรือภาวะการท�างานของตบัเส่ือมแลว้ท�าให้เกิดการท�างานของระบบ
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ประสาทเส่ือม [10] นอกจากน้ียงันิยมใชใ้นการรักษาตา หู และผวิหนงั  ซ่ึงอาจน�ามาประยกุตใ์ชใ้นการรักษา

โรคช่องหูส่วนนอกอกัเสบได ้[10, 11]

 โรคหูชั้นนอกอกัเสบนั้น ไดมี้รายงานการวจิยั หรือการทดลองหาค่าการยบัย ั้งเช้ือจุลชีพ (Minimal 

inhibitory concentration, MIC) ของยาตา้นจุลชีพต่อเช้ือท่ีเพาะแยกไดจ้ากสุนขัท่ีมีอาการช่องหูชั้นนอก

อกัเสบหลายรายงาน เช่น เอนโรฟลอ็กซาซิน(enrofloxacin) [12] , มาร์โบฟลอ็กซาซิน(marbofloxacin) [13] 

, ซีโปรฟลอ็กซาซิน(ciprofloxacin) [14, 15] เป็นตน้ แต่กลุ่มยาอะมิโนไกลโคไซคโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ นีโอ

มยัซิน นั้นยงัไม่ค่อยมีการทดลองเก่ียวกบัการหาค่าความเขม้ขน้ขั้นต�่าท่ียบัย ั้งเช้ือ (Minimal inhibitory con-

centration, MIC) อีกทั้งนีโอมยัซินยงัเป็นยาตา้นจุลชีพท่ีนิยมประยกุตใ์ชใ้นการรักษาช่องหูอกัเสบค่อนขา้ง

มากในปัจจุบนั [16] ดงันั้นการทราบค่าความเขม้ขน้ขั้นต�่าสุดท่ียบัย ั้งเช้ือของยานีโอมยัซินยอ่มเป็นขอ้มูลท่ี

เป็นประโยชนต่์อการรักษาช่องหูชั้นนอกอกัเสบในปัจจุบนั รวมทั้งทราบถึงภาวะการด้ือยาในปัจจุบนัและ

เป็นขอ้มูลในการศึกษาพฒันาการดา้นการด้ือยาต่อไปในอนาคต ดงันั้นวตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีเพือ่ศึกษา

คุณสมบติัการตา้นเช้ือแบคทีเรีย รวมถึงค่าMIC และ MBC ต่อเช้ือแบคทีเรียในโรคช่องหูส่วนนอกอกัเสบ

ในสุนขัของยานีโอมยัซิน

วัสดุ	อุปกรณ	์และวิธีการ

การเตรียมเชือ้แบคทีเรีย

เกบ็ตวัอยา่งโดยการป้ายหรือ swab จากช่องหูสุนขัท่ีเกิดการอกัเสบ จากนั้นน�าไปเพาะแยกเช้ือแบคทีเรียท่ี

เป็นสาเหตุของการเกิดช่องหูอกัเสบโดยเพาะแยกลงบน blood agar และ McConkey agar แยกชนิดและ

ทดสอบคุณสมบติัทางชีวเคมี เม่ือแยกเช้ือไดแ้ลว้ เกบ็เช้ือไวท่ี้  -20 °C  เพื่อรอการทดสอบ ซ่ึงเช้ือท่ีใชใ้น

การทดสอบมีทั้งหมด 10 ชนิด 66 ไอโซเลต ไดแ้ก่  Staphylococcus aureus จ�านวน 18 ไอโซเลต  Staphylo-

coccus spp. จ �านวน 4 ไอโซเลต    ß-hemolytic Streptococcus จ�านวน 6 ไอโซเลต    Pseudomonas aerugi-

nosa  จ�านวน 16 ไอโซเลต  Pseudomonas spp. จ�านวน 6 ไอโซเลต  Escherichia coli จ �านวน 4 ไอโซเลต    

Klebsiella spp. จ�านวน 4 ไอโซเลต  Proteus mirabilis จ�านวน 6 ไอโซเลต และ   Enterobacter spp.จ�านวน 

2 ไอโซเลต  

การเตรียมเช้ือท่ีจะท�าการทดสอบ โดยเข่ียโคโลนีของเช้ือท่ีท�าการทดสอบจากจานอาหารเล้ียงเช้ือใส่ใน

หลอดทดลองท่ีมีอาหารเหลว Mueller-Hinton Broth แลว้น�าไปอบท่ีอุณหภมิู 37°C 2 - 4 ชัว่โมง จากนั้น

เตรียมเช้ือใหไ้ดค้วามขุ่นเทียบเท่ากบัสารละลายมาตรฐาน 0.5 McFarland จากนั้นน�าเช้ือท่ีไดม้าเจือจางดว้ย

น�้าเกลือในอตัราส่วน 1: 100 จะไดส้ารละลายแบคทีเรียท่ีมีความเขม้ขน้ประมาณ 1×106 CFU/ml ควบคุม

มาตรฐานการทดลองโดยใชเ้ช้ือมาตรฐาน Staphylococcus ATCC 25923 และ E. coli ATCC 25922

การเตรียมยาต้านจุลชีพ

 ยาตา้นจุลชีพท่ีใชท้ดสอบ คือ นีโอมยัซิน โดยมีเจนตามยัซินเป็นยาควบคุมมาตรฐาน การเตรียม

สารละลายยาท่ีจะท�าการทดสอบโดยการชัง่และละลายยาใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ของนีโอมยัซินตั้งแต่ 0.006 µg/

ml – 2000  µg/ml และเจนตามยัซินตั้งแต่ 0.006 µg/ml – 50 µg/ml ซ่ึงเป็นความเขม้ขน้ท่ีใชใ้นการทดสอบ
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การทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรีย

 การทดสอบฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียของยาโดยใชว้ธีิ microdilution broth method เพื่อหาความเขม้

ขน้ต�่าสุดในการยบับั้งเช้ือ (MIC, minimal inhibitory concentration) และความเขม้ขน้ต�่าสุดในการฆ่าเช้ือ 

(MBC, minimal bactericidal concentration) ตามมาตรฐานของ NCLLS (NCLLS, 2000)

 วธีิการทดสอบ เร่ิมจากเติม Mueller-Hinton Broth ปริมาตร 50 µl ลงในไมโครเพลทตั้งแต่หลุมท่ี 

1- 15 และปริมาตร 100 µl ท่ีหลุมท่ี 16 ดูดยาตา้นจุลชีพปริมาตร 50 µl ลงในไมโครเพลทหลุมท่ี 1 ผสม

สารละลายใหเ้ขา้กนั จากนั้นดูดสารละลายจากหลุมท่ี 1 ไปใส่หลุมท่ี 2 ปริมาตร 50 µl ท�าเช่นน้ีไปเร่ือยๆ 

(two fold dilution) จนถึงหลุมท่ี 14 ดูดท้ิง  50 µl จากนั้นดูดสารละลายเช้ือท่ีตอ้งการทดสอบปริมาตร 50 µl 

ใส่ลงในหลุมท่ี 1-15 โดยหลุมท่ี 15 จะเป็น positive control และหลุมท่ี 16 เป็น negative control จากนั้นน�า

ไปบ่มท่ีอุณหภมิู 37 °C  นาน 18 - 24  ชัว่โมง

การอ่านผล

 อ่านผลหลุมท่ีเช้ือไม่เจริญโดยหลุมท่ีใสจะไม่มีการเจริญของเช้ือ ส่วนหลุมท่ีขุน่แสดงวา่มีการเจริญ

ของเช้ือ บนัทึกค่าความเขม้ขน้ต�่าสุดท่ียบัย ั้งเช้ือได ้ เป็นค่า MIC จากนั้นเพาะเช้ือบน standard plate count 

agar โดยใชป้ริมาตร 0.01 ml  เร่ิมตน้จากหลุมท่ีเช้ือไม่เจริญซ่ึงเป็นหลุมท่ีบนัทึกค่า MIC จากนั้นน�าไปอบ

ท่ี 37 °C นาน 18 – 24 ชัว่โมง บนัทึกผลความเขม้ขน้ต�่าสุดท่ีเช้ือไม่เจริญบนอาหารเล้ียงเช้ือ  ซ่ึงจะไดเ้ป็นค่า 

MBC  โดยการทดลองน้ีจะท�าการทดลองซ�้ า 5 คร้ัง 

การวิเคราะห์ทางสถิติ

 น�าผลการทดลองท่ีไดม้าหาความแตกต่างของค่า MIC และ MBC ของยานีโอมยัซิน โดยใช้

โปรแกรม SAS และ general-linear models เพื่อวเิคราะห์หาค่าวามแตกต่างทางสถิติของค่า MIC และ MBC 

ระหวา่งเช้ือแต่ละกลุ่ม

ผลการศึกษา

 จากการทดลองเพื่อหาค่า MIC และ MBC ของยานีโอมยัซินต่อตวัอยา่งเช้ือแบคทีเรียจ�านวน 66 

ตวัอยา่ง พบวา่ความเขม้ขน้ของยานีโอมยัซินท่ีระดบัต่างๆ สามารถยบัย ั้งและฆ่าเช้ือแบคทีเรียแต่ละชนิดได้

แตกต่างกนั (Table 1 และ Table 2)

 ในส่วนของเช้ือในกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวก  พบวา่ค่า MIC และ MBC ทั้งของเช้ือ Staphylococcus 

spp., Staphylococcus aureus และ β-hemolytic Streptococcus ต่างกไ็ม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติ (p>0.05) ดงัแสดงในตาราง (Table 1)

 ในส่วนของขอ้มูลของกลุ่มเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ  พบวา่ค่า MIC แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มท่ีแตก

ต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (p<0.05)  กลุ่ม 1 ท่ีมีค่า MIC นอ้ย  ไดแ้ก่ Klebsiella spp.,  Esherichia coli, 

Pseudomonas spp., Pseudomonas aeruginosa  และ Enterobacter spp.  กลุ่ม 2 ท่ีมีค่า MIC มาก ไดแ้ก่ 

Proteus mirabilis  ส่วนค่า MBC แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (p<0.05)  

กลุ่ม 1 ท่ีมีค่า MBC นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ Klebsiella spp. และ Enterobacter spp.  กลุ่ม 2 ท่ีมีค่า MBC ปานกลาง 
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ไดแ้ก่ Esherichia coli และ Enterobacter spp. กลุ่ม 3 ท่ีมีค่า MBC มากท่ีสุด ไดแ้ก่ Proteus mirabilis , 

Pseudomonas spp. และ Pseudomonas aeruginosa  พบวา่ Enterobacter spp. สามารถอยูไ่ดท้ั้งกลุ่ม 1 และ 

2 ดงัแสดงใน Table 2 ค่าดงักล่าวในเช้ือควบคุมมาตรฐานแสดงใน Table 3

 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเช้ือแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ พบวา่ ค่า MIC ไม่มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่ค่าเฉล่ีย MIC ของเช้ือแบคทีเรียแกรมลบสูงกวา่

แกรมบวกเลก็นอ้ย  ส่วนค่า MBC นั้นพบวา่ เช้ือแบคทีเรียแกรมลบมีค่าเฉล่ีย MBC สูงกวา่เช้ือแบคทีเรีย

แกรมบวก  และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (p<0.05)

วิจารณ์

 จากการศึกษาการวดัประสิทธิภาพของยานีโอมยัซินเม่ือน�ามาทดสอบกบัเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรค

ช่องหูส่วนนอกอกัเสบในสุนขั เม่ือพิจารณาจากค่าMIC และ MBC พบวา่ การตอบสนองของยาไม่มีความ

แตกต่างกนัในการทดสอบกบัเช้ือแบคทีเรียแกรมบวกทั้ง 3 ชนิด (P>0.05) ส่วนในแบคทีเรียแกรมลบ พบ

Table 2.  MIC and MBC of Neomycin against Gram-Negative Bacteria Isolated from Dogs 

with Otitis Externa

Type of Bacteria MIC (µg/ml) MBC (µg/ml) 

Klebsiella spp. 2.62 ± 1.55b 3.75 ± 2.04c

Escherichia coli 3.52 ± 2.48b 14.77 ± 13.97b

Pseudomonas spp. 4.65 ± 2.56b 38.46 ± 25.19a

Pseudomonas aeruginosa 4.86 ± 3.45b 50.04 ± 54.91a

Enterobacter spp. 9.06 ± 10.00b 11.99 ± 11.71bc

Proteus mirabilis 60.70 ± 117.95a 215.16 ± 507.89a

a, b ,c show significantly difference of neomycin.

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

Otitis Externa

Type of Bacteria MIC (µg/ml) MBC (µg/ml) 

β-hemolytic Streptococcus 2.56 ± 2.54a 14.12 ± 11.09a

Staphylococcus spp. 15.41 ± 16.64a 37.77 ± 41.19a

Staphylococcus aureus 28.38 ± 45.02a 76.44 ± 114.38a

a, b ,c show significantly difference of neomycin.
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วา่จากค่า MIC ของเช้ือ   Proteus mirabilis มีความแตกต่างจากเช้ืออ่ืนในกลุ่มเดียวกนัอยา่งมีนยัส�าคญั 

(P<0.05)  แสดงวา่เช้ือ Proteus mirabilis มีความไวต่อยานีโอมยัซินนอ้ยกวา่เช้ือตวัอ่ืน แต่เม่ือพิจารณาจาก

ค่า MBC พบวา่เช้ือ Proteus mirabilis, Pseudomonas spp. และ Pseudomonas aeruginosa มีความไวต่อยานี

โอมยัซินนอ้ยกวา่เช้ือตวัอ่ืนในกลุ่มเดียวกนั (P<0.05) และเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งแบคทีเรียแกรมบวกและ

และแกรมลบพบวา่ ค่า MBC ของแบคทีเรียแกรมลบสูงกวา่ค่า MBC ของแบคทีเรียแกรมบวกอยา่งมีนยั

ส�าคญั (P<0.05) แสดงวา่เช้ือแบคทีเรียแกรมบวกมีความไวต่อยานีโอมยัซินมากกวา่แกรมลบ 

 จากการศึกษาพบวา่ เช้ือแบคทีเรียหลายชนิด เช่น Proteus mirabilis, Pseudomonas spp., Pseudo-

monas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ Staphylococcus spp. มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีค่อน

ขา้งสูง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากพฒันาการของเช้ือใหมี้ความทนทานต่อยาปฏิชีวนะมากข้ึน หรืออาจเกิดจากการ

เก็บตวัอยา่งจากสุนขัท่ีไดรั้บการรักษามาแลว้ และบางตวัยงัไม่ไดรั้บการรักษา ท�าให้การด้ือยาของเช้ือ

แบคทีเรียแตกต่างกนั

 จากการทดลอง เม่ือเปรียบเทียบการใชย้านีโอมยัซิน และ เจนตามยัซิน ซ่ึงเป็นยาท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม 

aminoglycoside เช่นเดียวกนั ในการทดสอบกบัเช้ือ Staphylococcus ATCC 25923 and E. coli ATCC 25922 

พบวา่ เจนตามยัซินใหผ้ลท่ีดีกวา่นีโอมยัซิน โดยดูจากค่า MIC และ MBC และ จากการศึกษาของ Cole และ

คณะ (2003) [17]  ซ่ึงท�าการทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะต่อเช้ือ Staphylococcus intermedius และ Pseu-

domonas aeruginosa ท่ีเพาะแยกจากช่องหูส่วนนอกอกัเสบในสุนขั พบวา่ยาเจนตา้มยัซินใหผ้ลตา้นทั้ง 2 

เช้ือดีกวา่นีโอมยัซิน และการศึกษาของจากการศึกษาของ Ninkovic และคณะ (2007) [18] ซ่ึงไดท้ �าการ

ทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะในคนท่ีเป็นโรคช่องหูส่วนนอกอกัเสบ พบวา่เช้ือ  Pseudomonas aerugi-

nosa จะมีความไวต่อเจนตามยัซิน 98.5% แต่จะมีความตา้นทานต่อนีโอมยัซิน 100% และส�าหรับเช้ือ 

Staphylococcus aureus จะมีความไวต่อยาเจนตา้มยัซินมากกวา่นีโอมยัซิน คือท่ี 100% และ 92.3% ตามล�าดบั 

จากการทดลองจึงสามารถสรุปไดว้า่ เจนตามยัซินใหผ้ลในการตา้นเช้ือ Staphylococcus aureus ไดดี้กวา่นี

โอมยัซิน

 จากการศึกษาของ Dohar และคณะ (2009) [19] ไดท้ �าการทดสอบผลการยบัย ั้งจุลชีพท่ีก่อใหเ้กิด

โรคช่องหูส่วนนอกอกัเสบ 2 ชนิด โดยมี Pseudomonas aeruginosa เป็นตวัแทนของกลุ่มแบคทีเรียแกรม

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

and E. coli  ATCC 25922

Antibiotic Type of Bacteria MIC (µg/ml) MBC (µg/ml) 

Gentamycin Escherichia coli ATCC 25922 1.87 ± 1.70 4.06 ± 1.98

Staphylococcus aureus ATCC 25923 1.64 ± 1.07 7.42 ± 7.43

Neomycin Escherichia coli ATCC 25922 2.82 ± 0.66 7.50 ± 6.78

Staphylococcus aureus ATCC 25923 2.34 ± 2.18 7.97 ± 7.08
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ลบ และ Staphylococcus aureus เป็นตวัแทนของกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวก ต่อยาปฏิชีวนะ ไดแ้ก่ cipro-

floxacin, polymyxin B, neomycin และการใช ้polymyxin B ร่วมกบั neomycin ไดผ้ลปรากฏวา่ ciprofloxa-

cin ใหผ้ลในการยบัย ั้งแบคทีเรียทั้ง 2 ไดดี้เม่ือเทียบกบัยาอีก 2 ชนิด polymyxin B มีประสิทธิภาพการยบัย ั้ง

เช้ือ Pseudomonas aeruginosa ดีกวา่ Staphylococcus aureus และ neomycin ใหผ้ลดีต่อ Staphylococcus 

aureus มากกวา่ Pseudomonas aeruginosa แต่เม่ือมีการใช ้polymyxin B ร่วมกบั neomycin นั้นจะใหผ้ลใน

การยบัย ั้งแบคทีเรียทั้ง 2 ตวัดีข้ึน ดงันั้นการใช ้polymyxin B ร่วมกบั neomycin จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของ

การใช ้neomycin ในการรักษาช่องหูส่วนนอกอกัเสบในปัจจุบนั นอกจากน้ีการใชนี้โอมยัซินในการรักษา

โรคช่องหูอกัเสบในสุนขั อาจตอ้งค�านึงถึงขอ้มูลของค่า MIC และ MBC จากการทดลองน้ีก่อนการรักษา
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