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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 mira-
bilis, 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 Staphy-
lococcus 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 Staphylococ-
cus 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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 การศึกษาเปรียบเทยีบฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทเีรียทีก่่อโรคหูอกัเสบใน
สุนัข ของยาเจนตามยัซินและโพลมีกิซิน บี
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บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคหูอกัเสบในสุนขัของยาเจนตามยั

ซินและโพลีมิกซิน บี  

วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ  เตรียมยาเจนตามยัซินและโพลีมิกซิน บี  ความเขม้ขน้ลดลง 2 เท่า ตามล�าดบั 

และทดสอบกบัเช้ือแบคทีเรียท่ีเกบ็ตวัอยา่งจากสุนขัท่ีเป็นโรคหูอกัเสบ จ�านวน 25 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เช้ือ 

Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus 

aureus โดยวธีิ Microbiological method โดยมี Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ Escherich-

ia coli ATCC 25922 เป็นเช้ือควบคุมมาตรฐาน 

ผลการทดลอง  ยาเจนตามยัซินมีค่าความเขม้ขน้ต�่าสุดท่ีสามารถยบัย ั้งเช้ือ (MIC) เท่ากบั 3.91, 1.95, 

1.95, 0.98 และ 0.78 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และมีคา่ความเขม้ขน้ต�่าสุดท่ีสามารถฆ่าเช้ือ (MBC) เท่ากบั 

3.91, 1.95, 3.91, 3.91 และ 0.78 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามล�าดบั ส่วนยาโพลีมิกซิน บี มีค่า MIC 

เท่ากบั 3.91, 7.81, 10,000, 7.81 และ 15.63 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และค่า MBC เท่ากบั 7.81, 7.81, 

10,000, 15.63 และ 31.25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามล�าดบั  เม่ือวเิคราะห์ทางสถิติพบวา่ค่า MIC และ 

MBC ของยาเจนตามยัซินต่างจากยาโพลีมิกซิน บี อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P < 0.05) ยกเวน้  Esch-

erichia coli  

ข้อสรุป  แมว้า่ยาเจนตามยัซินและยาโพลีมิซิน บี สามารถยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคหูอกัเสบใน

สุนขั ไดแ้ก่ เช้ือ Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa และ 

Staphylococcus aureus แต่ยาเจนตามยัซิน มีค่า MIC และ MBC ต�่ากวา่ยาโพลีมิกซิน บี อยา่งมีนยั

ส�าคญัทางสถิติ ดงันั้น ควรเลือกใชย้าเจนตามยัซินมากกว่ายาโพลีมิซิน บี โดยเฉพาะในกรณีเช้ือ 

Proteus mirabilis  
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บทน�า

 การเกิดช่องหูส่วนนอกอกัเสบ (otitis externa) ในสุนขัเป็นกลุ่มความผดิปกติท่ีพบไดบ่้อย

ท่ีสุด ซ่ึงอาจพบได ้10-20 % ในประชากรสุนขั [1] โดยมีอาการทางคลินิกคือ สุนขัสัน่หวัและเกาท่ี

ใบหู [2] มีส่ิงคดัหลัง่ออกจากหูและมีกล่ินเหมน็ สุนขัเจบ็ปวดในช่องหูเน่ืองจากอาการคนัและการ

เกา  ท�าใหช่้องหูบวมอกัเสบและส่งผลใหสุ้นขัมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป  โดยอาจมีอาการซึม หงุดหงิด 

ดุร้าย เม่ือสมัผสับริเวณใบหู [3] การเกิดช่องหูอกัเสบเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่นการติดเช้ือแบคทีเรีย 

การติดปรสิตภายนอก เช้ือรา ส่ิงแปลกปลอม  และการไดรั้บบาดเจบ็  แต่หน่ึงในสาเหตุท่ีส�าคญัคือ

การติดเช้ือแบคทีเรีย [4- 6] โดยเช้ือแบคทีเรียท่ีพบเป็นสาเหตุของช่องหูอกัเสบไดแ้ก่  Staphylococcus 

spp.,  Pseudomonas spp.,  Escherichia spp. และ Proteus spp. [7] นอกจากน้ีลกัษณะทาง

กายวภิาคศาสตร์ของสุนขัเฉพาะพนัธ์ุท่ีมีช่องหูลึก  ใบหูยาว หรือไดรั้บการดูแลท่ีไม่เหมาะสม กเ็ป็น

สาเหตุโนม้น�าใหติ้ดเช้ือแบคทีเรียไดเ้ช่นกนั  ในการรักษาภาวะช่องหูอกัเสบอาจตอ้งอาศยัการดูแล

และรักษาร่วมกนัหลายวิธี ไดแ้ก่การใหย้าตา้นการอกัเสบแบบเฉพาะท่ี [5, 8] ยาปฏิชีวนะเฉพาะท่ี 

และการท�าความสะอาดหู [9] ในรายท่ีมีอาการรุนแรงอาจจะตอ้งท�าการรักษาโดยการผา่ตดัร่วมดว้ย  

 เจนตามยัซิน (gentamicin) เป็นตวัยาท่ีออกฤทธ์ิดีท่ีสุดในกลุ่มยาอะมิโนไกลโคไซด ์(amino-

glycosides) [10] กลไกการออกฤทธ์ิโดยการจบักบั 30s ไรโบโซม ท�าใหเ้กิดการสร้างผนงัเซลลข์อง

เช้ือแบคทีเรียท่ีผดิปกติ และส่งผลใหเ้ช้ือแบคทีเรียตาย ออกฤทธ์ิไดดี้ต่อเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ แบบ

ใชอ้อกซิเจน รูปร่างเป็นแท่ง รวมถึงเช้ือ Pseudomonas aeruginosa เช้ือแบคทีเรียแกรมบวกบางตวั 

และเช้ือแบคทีเรีย Mycoplasma spp. มกัจะออกฤทธ์ิต่อเช้ือ Streptococci ไดดี้กวา่ยา amikacin และ

ออกฤทธ์ิไดน้อ้ยกบัเช้ือ Mycobacteria หรือ Nocardia อยา่งไรกต็าม เจนตามยัซินจะไม่ออกฤทธ์ิต่อ

เช้ือแบคทีเรียท่ีไม่ใชอ้อกซิเจน หรือไม่สามารถออกออกฤทธ์ิไดใ้นภาวะท่ีมีออกซิเจนต�่า ซ่ึงกลุ่มยา

อะมิโนไกลโคไซดน้ี์จะออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียไดข้ึ้นอยูก่บัขนาดของยา และมกัมีการใชก้นัอยา่ง

มากในโรงพยาบาลสตัวเ์พือ่ใหต้อบสนองต่อการรักษาโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย [11, 12] ซ่ึง

ตอบสนองไดดี้โดยเฉพาะกบักลุ่มเช้ือ Enterobacteriaceae และ Pseudomonas aeruginosa รวมทั้ง 

Enterobacter spp., E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Heamophilus spp. ในบรรดากลุ่มแบคทีเรีย

แกรมบวก จะตอบสนองต่อ S. aureus แต่การตอบสนองต่อ Streptococci และเช้ืออ่ืนๆในกลุ่มแกรม

บวก สามารถพบความแปรปรวนหรือไม่คงท่ีได ้ เจนตามยัซินเป็นยาท่ีมกัถกูเลือกใชเ้ป็นอนัดบัแรก

ในการรักษาการติดเช้ือท่ีรุนแรง ซ่ึงมีสาเหตุจากเช้ือแบคทีเรียแกรมลบแบบใชอ้อกซิเจน มีการใช้

รักษาแบบเฉพาะท่ีในรายท่ีมีการติดเช้ือในบางต�าแหน่ง เช่น โรคหูอกัเสบ กระจกตาอกัเสบ มดลูก

อกัเสบ เป็นตน้      

 โพลีมิกซิน บี (polymyxin B) เป็น amphipatic cycle decapeptide, cationic detergent และยา

ตา้นแบคทีเรียแบบวงกวา้ง มีผลในการตา้นแบคทีเรียแกรมลบ เช่น Enterobacter, Escherichia coli, 
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Pseudomonas spp., Salmonella spp., Shigella spp. และสามารถตา้นเช้ือแบคทีเรียแกรมบวก เช่น 

Staphylococcus spp. และ Streptococcus spp. โพลีมิกซิน บี มีฤทธ์ิในการฆ่าแบคทีเรีย ท�าใหแ้บคทีเรีย

ตายอยา่งรวดเร็ว โดยจะข้ึนอยูก่บักลไกในการออกฤทธ์ิของยา การท�าใหแ้บคทีเรียตายจะเกิดข้ึนเม่ือ

ยาตวัน้ีไปจบัเยือ่หุม้ชั้นนอกของแบคทีเรีย ในบริเวณท่ีมี lipopolysaccharide อยูอ่ยา่งซบัซอ้นและ

เรียงตวัไม่เป็นระเบียบซ่ึงอยูบ่นเยือ่หุม้ชั้นนอกทั้งหมด เม่ือ polymyxin B เขา้ไปใน cytoplasmic 

membrane ไดแ้ลว้ จะท�าใหเ้กิดการร่ัวของส่วนประกอบใน cytoplasm ออกมาจากเซลล ์จากนั้นเซลล์

แบคทีเรียจะมีการตายเกิดข้ึน [13-17]   polymyxin B มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาการติดเช้ือภายนอก

จากเช้ือ Pseudomonas เช่น กระจกตาอกัเสบ หูชั้นนอกอกัเสบ มีความเป็นพิษต่อไตสูง ไม่ถกูดูดซึม

จากทางเดินอาหาร จึงมกัใชส้�าหรับภายนอกเท่านั้น 

 อยา่งไรกดี็ ยาเจนตามยัซินและยาโพลีมิกซิน บี เป็นยาท่ีนิยมใชใ้นการรักษาโรคหูอกัเสบใน

สุนัข อีกทั้งปัญหาการด้ือยาของแบคทีเรียต่อยาปฏิชีวนะกรณีโรคหูอกัเสบพบได้บ่อย ดงันั้น

วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ี  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคหูอกัเสบ ของยา

เจนตามยัซิน และยาโพลีมิกซิน บี   และหาค่าความเขม้ขน้ต�่าท่ีสุดในการยบัย ั้งเช้ือจุลชีพ (minimal 

inhibitory concentration, MIC) และค่าความเขม้ขน้ต�่าท่ีสุดในการฆ่าเช้ือจุลชีพ (minimal bacteri-

cidal concentration, MBC) ของยาทั้งสองต่อเช้ือแบคทีเรียก่อโรคหูอกัเสบในสุนขั เพื่อเป็นขอ้มูลใน

การพิจารณาและเลือกใชย้าทางคลินิก รวมทั้งทราบถึงภาวะการด้ือยาของเช้ือแบคทีเรียต่อยาเจนตา

มยัซิน และยาโพลีมิกซิน บี

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

การเตรียมยาต้านจลุชีพ

 ยาตา้นจุลชีพท่ีใช ้ 2 ชนิด คือ polymyxin B sulfate (Sigma® SIGMA-ALDRICH, USA) 

gentamicin sulfate (Sigma® SIGMA-ALDRICH, USA)  การเตรียมสารละลายยาท่ีใชใ้นการทดสอบ 

โดยการชัง่และละลายยา ใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ของ gentamicin ตั้งแต่ 0.098 - 125 µg /ml  และ poly-

myxin B ตั้งแต่ 0.98 - 500 µg /ml ส่วนเช้ือ Proteus mirabilis ใชค้วามเขม้ขน้ของ polymyxin B ตั้งแต่ 

39.06 - 20,000 µg /ml  ในการทดสอบ 

การเตรียมเช้ือแบคทเีรีย

 เกบ็ตวัอยา่งโดยการป้ายหรือ swab จากช่องหูสุนขัท่ีเกิดการอกัเสบ  จากนั้นท�าการแยกชนิด

ของเช้ือ โดยวธีิ microbiological methods โดยเช้ือท่ีใชใ้นการทดสอบทั้งหมด 5 ชนิด ชนิดละ 5 ไอ

โซเลต ไดแ้ก่ Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis  และ 

Staphylococcus aureus  

 การเตรียมเช้ือท่ีใชใ้นการทดสอบ โดยเข่ียโคโลนีของเช้ือท่ีท�าการทดสอบจากจานอาหาร
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เล้ียงเช้ือใส่ในหลอดทดลองท่ีมีอาหารเหลว Mueller-Hinton broth  (Difco, Becton Dickinson, USA)  

แลว้น�าไปอบท่ีอุณหภมิู 37 °C นาน 2-4 ชัว่โมง จากนั้นเตรียมเช้ือใหไ้ดค้วามขุ่นเทียบเท่าสารละลาย

มาตรฐาน 0.5 McFarland เจือจางดว้ยน�้าเกลือในอตัราส่วน 1:100  จะไดส้ารละลายแบคทีเรียเขม้ขน้

ประมาณ 1 x 106 CFU/ml  ควบคุมมาตรฐานการทดลองโดยใชเ้ช้ือมาตรฐาน Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 และ E. coli ATCC 25922  เป็นเช้ือควบคุม

การทดสอบฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทเีรีย

 การทดสอบฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียของยาโดยใชว้ิธี microdilution broth method  ตาม

มาตรฐานของ NCCLS [18]   เพื่อหาความเขม้ขน้ต�่าสุดในการยบัย ั้งเช้ือ  (MIC, minimal inhibitory 

concentration)  และความ เขม้ขน้ต�่าสุดในการฆ่าเช้ือ (MBC, minimal bactericidal concentration) 

 วธีิการทดสอบ โดยเติม Mueller-Hinton broth ปริมาตร 50 µl ลงในหลุมท่ี 1-11 และปริมาตร 

100 µl ลงในหลุมท่ี 12 ของไมโครเพลท จากนั้นดูดยาตา้นจุลชีพ ปริมาตร 50 µl ลงในหลุมท่ี 1 ดูด

สารละลายท่ีผสมกนัดีแลว้จากหลุมท่ี 1 ปริมาตร 50 µl ลงในหลุมท่ี 2 และท�าเช่นน้ีไปเร่ือยๆ (two 

fold-dilution) จนถึงหลุมท่ี 10 และดูดท้ิงไป 50 µl ดูดสารละลายเช้ือท่ีเตรียมไวป้ริมาตร 50 µl ใส่ใน

หลุมท่ี 1-11 โดยหลุมท่ี 11 และ 12 จะเป็นหลุมท่ีควบคุมผลบวกและผลลบ ตามล�าดบั   น�าไปบ่มท่ี

อุณหภมิู 37 °C เป็นเวลา 18-24 ชัว่โมง 

การอ่านผล

 สงัเกตการเจริญของเช้ือจากความขุน่ โดยหลุมท่ีใสจะไม่มีการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย  

ความเขม้ขน้ของยาตา้นจุลชีพท่ีความเจือจางมากท่ีสุดท่ียบัย ั้งเช้ือจะถกูบนัทึกเป็นค่า MIC จากนั้นน�า

หลุมท่ีไม่ขุ่นมา 0.01 มิลลิลิตร (เร่ิมจากหลุมท่ีบนัทึก ค่า MIC) ท�าการเพาะบน Standard plate count 

agar (Difco, Becton Dickinson, USA)  จากนั้นน�าไปอบท่ีอุณหภมิู 37 °C เป็นเวลา 18-24 ชัว่โมง 

บนัทึกค่าความเขม้ขน้ของยาตา้นจุลชีพจาก Standard plate count agar ท่ีไม่มีแบคทีเรียเจริญเป็นค่า 

MBC ในการทดลองน้ีจะท�าการทดลอง 3 ซ�้ า แลว้บนัทึกผล

การวเิคราะห์ทางสถติิ

 การทดลองน้ีศึกษาตวัอยา่งเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคหูอกัเสบในสุนขัจ�านวน 5 ชนิด ชนิดละ 5 

ไอโซเลต รวมทั้งหมด 25 ไอโซเลต โดยมี Staphylococcus ATCC 25923 และ E. coli ATCC 25922 

เป็นเช้ือควบคุมมาตรฐาน และหาความแตกต่างของค่า MIC และ MBC ของยาเจนตามยัซินเปรียบ

เทียบกบัยาโพลีมิกซิน บี โดยตรวจสอบการแจกแจงของขอ้มูลดว้ย Kolmogorov-Smirnov Test และ

เลือกใชส้ถิติแบบไม่อิงพารามิเตอร์ (Mann-Whitney Test ส�าหรับการเปรียบเทียบแบบ 2 กลุ่มหรือ 

Kruskal-Wallis Test ส�าหรับการเปรียบเทียบมากกวา่ 2 กลุ่ม)  โดยก�าหนดระดบันยัส�าคญัท่ี P < 0.05 

และใชโ้ปรแกรม SPSS version 17  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ   
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ผลการศึกษา

 จากการทดลองเพ่ือหาค่า MIC และค่า MBC ของยาเจนตามยัซิน  และโพลีมิกซิน บี  ต่อเช้ือ

แบคทีเรีย  25  ตวัอยา่ง พบวา่ความเขม้ขน้ของยาเจนตามยัซินและโพลีมิกซิน บี  ท่ีระดบัต่างๆ สามารถ

ยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียแต่ละชนิดไดท่ี้ระดบัแตกต่างกนัดงัแสดงใน Table 1 และ Table 2

 จากขอ้มูลของกลุ่มเช้ือแบคทีเรียต่อยาเจนตามยัซิน พบวา่ค่า MIC แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P < 0.05)   กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มท่ีมีค่า MIC ต�่า ไดแ้ก่  Pseudomo-

nas aeruginosa และ Staphylococcus aureus   กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีมีค่า MIC ปานกลาง ไดแ้ก่ Pro-

teus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus   และกลุ่มท่ี 3 มีค่า MIC สูง 

Table 1.  MIC Values of Gentamicin and Polymycin B Against Bacteria Isolated from Canine 

Otitis Externa

Bacteria

MIC values 

Gentamicin (μg /ml)
(mean ± standard deviation)

Polymyxin B (μg /ml)
(mean ± standard deviation)

Escherichia coli
Klebsiella spp.

Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus

3.91 ± 3.43Aa

1.95 ± 0.99Ab

1.95 ± 44.53Aab

0.98 ± 0.40Ac

0.78 ± 12.38Aabc

3.91 ± 3.26Ba

7.81 ± 3.19Ba

10,000 ± 4,577.3Bb

7.81 ± 4.43Ba

15.63 ± 13.91Bc

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

Bacteria

MBC values

Gentamicin (μg /ml)
(mean ± standard deviation)                         

Polymyxin B (μg /ml)
(mean ± standard deviation)

Escherichia coli
Klebsiella spp.

Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus

3.91± 32.26Aa

1.95 ± 1.18Aa

3.91 ± 5.03Aa

3.91 ± 2.01Aa

0.78 ± 15.82Aa

7.81 ± 3.19Aa

7.81 ± 6.87Ba

10,000 ± 4,577.3Bb

15.63 ± 18.07Bc

31.25 ± 19.64Bc

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.
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ไดแ้ก่ Escherichia coli, Proteus mirabilis และ Staphylococcus aureus พบวา่ Proteus mirabilis 

สามารถจดัอยูไ่ดท้ั้งกลุ่ม 2 และ 3    ส่วน Staphylococcus aureus สามารถอยูไ่ดท้ั้ง 3 กลุ่ม    แต่กรณี

ค่า MBC แบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มเดียวคือมีความต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส�าคญัทางสถิติ (P > 0.05)

 ผลขอ้มูลของกลุ่มเช้ือแบคทีเรียต่อยาโพลีมิกซิน บี พบวา่ ค่า MIC แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P < 0.05)   กลุ่มท่ี 1 ซ่ึงมีค่า MIC ต�่า ไดแ้ก่  Escherichia coli, 

Klebsiella spp. และ Pseudomonas aeruginosa   กลุ่มท่ี 2 มีค่า MIC ปานกลาง ไดแ้ก่ Staphylococcus 

aureus กลุ่มท่ี 3 มีค่า MIC สูง ไดแ้ก่ Proteus mirabilis และค่า MBC แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มท่ีแตก

ต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P < 0.05)   กลุ่มท่ี 1 มีค่า MBC ต�่า ไดแ้ก่ Escherichia coli และ 

Klebsiella spp.  กลุ่มท่ี 2 ท่ีมีค่า MBC ปานกลาง ไดแ้ก่ Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococ-

cus aureus และกลุ่มท่ี 3 มีค่า MBC สูง ไดแ้ก่ Proteus mirabilis

 ผลค่า MIC ของเช้ือ Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas 

aeruginosa และ Staphylococcus aureus จากการใชย้าเพื่อทดสอบฤทธ์ิการยบัย ั้งเช้ือ  พบวา่ยาเจนตา

มยัซินสามารถยบัย ั้งเช้ือไดดี้กวา่ยาโพลีมิกซิน บี โดยค่า MIC มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติ (P < 0.05) 

 ผลค่า MBC ของเช้ือ Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa และ 

Staphylococcus aureus พบวา่ ยาเจนตามยัซิน  สามารถฆ่าเช้ือไดดี้กวา่  ยาโพลีมิกซิน บี โดยค่า MB

Cแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P < 0.05)  ส่วนเช้ือ Escherichia coli  พบวา่ ยาเจนตามยัซินมี

ค่า MBC ต�่ากวา่ยาโพลีมิกซิน บี  แต่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส�าคญัทางสถิติ (P > 0.05)

 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งเช้ือแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวกต่อยาเจนตามยั

ซิน พบวา่  ค่า  MIC ของเช้ือแบคทีเรียแกรมลบสูงกวา่เช้ือ Staphylococcus aureus ซ่ึงเป็นแบคทีเรีย

แกรมบวกแบบไม่มีนยัส�าคญั (P > 0.05) และค่า MBC ของเช้ือแบคทีเรียแกรมลบสูงกวา่เช้ือ Staph-

ylococcus aureus ซ่ึงเป็นแบคทีเรียแกรมบวกแบบมีนยัส�าคญั (P < 0.05)  ส่วนยาโพลีมิกซิน บี  พบ

วา่ค่า MIC และค่า MBC เช้ือแบคทีเรียแกรมลบสูงกวา่เช้ือ Staphylococcus aureus ซ่ึงเป็นแบคทีเรีย

แกรมบวก แบบไม่มีนยัส�าคญัทางสถิติ (P > 0.05)

วิจารณ์

 การศึกษาในคร้ังน้ีเพือ่เปรียบเทียบประสิทธิผลของยาเจนตามนัซินและโพลีมิกซิน บีเม่ือน�า

มาทดสอบกบัเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคช่องหูส่วนนอกอกัเสบในสุนขั  โดยพิจารณาค่า MIC และ MBC 

พบว่า ยาเจนตามยัซินมีประสิทธิผลท่ีดีกว่ายาโพลีมิกซิน บีทั้งต่อเช้ือแบคทีเรียแกรมลบและเช้ือ 

Staphylococcus aureus ซ่ึงเป็นแบคทีเรียแกรมบวก  เม่ือพิจารณาภายในกลุ่มเช้ือแกรมลบพบวา่ค่า 

MIC ของเช้ือ Proteus mirabilis ต่อยาโพลีมิกซิน บี เป็นกลุ่มท่ีมีค่า MIC สูงมากแตกต่างจากเช้ืออ่ืนๆ
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ในกลุ่มเดียวกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ แสดงวา่เช้ือ Proteus mirabilis มีความไวต่อยาโพลีมิกซิน 

บีนอ้ยกวา่เช้ือตวัอ่ืนๆ แต่เม่ือพิจารณาจากค่า MBC พบวา่ เช้ือ Escherichia coli, Proteus mirabilis 

และPseudomonas aeruginosa มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P < 0.05)

 จากการศึกษาเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคหูอกัเสบในสุนขัพบวา่เช้ือแบคทีเรียบางตวั เช่น  Esch-

erichia coli และ Proteus mirabilis มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานค่อนขา้งสูง  ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจากพฒันาการ

ของเช้ือบางไอโซเลตท�าใหมี้ความทนทานต่อยาปฏิชีวนะมากข้ึนมีผลใหแ้สดงค่า MBC สูงกวา่ปกติ 

หรืออาจเกิดจากการเกบ็ตวัอยา่งจากสุนขับางตวัท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยาปฏิชีวนะมาก่อน  และบาง

ตวัยงัไม่ไดรั้บการรักษา  ท�าใหก้ารด้ือยาของเช้ือแบคทีเรียแต่ละไอโซเลตมีความแตกต่างกนั  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษา Zavascki และคณะ [19] ซ่ึงพบวา่เช้ือ Proteus mirabilis มีอตัราด้ือยาสูงถึง 

99.3 %  ดงันั้น กรณีการติดเช้ือช่องหูอกัเสบเน่ืองจาก Proteus spp. ซ่ึงภาวะด้ือยาค่อนขา้งสูง  การ

รักษาโดยการใชย้าเจนตามยัซินอาจมีประสิทธิภาพดีกวา่โพลีมิกซิน บี  

 โดยสรุป ยาเจนตามยัซินและยาโพลีมิกซิน บี  สามารถยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคหูอกัเสบ

ในสุนขัไดแ้ก่ Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa และ 

Staphylococcus aureus โดยยาเจนตามยัซินมีค่า  MIC ต�่ากวา่โพลีมิกซิน บี  อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ 

(P < 0.05)  นอกจากยาเจนตามยัซินและโพลีมิกซิน บีแลว้  กรณีหูอกัเสบจากแบคทีเรียเหล่าน้ีสามารถ

ใชย้าปฏิชีวนะอ่ืนซ่ึงใหผ้ลดี เช่น  มาร์โบฟลอ็กซาซิน นีโอมยัซิน หรือการใชโ้พลีมิกซิน บี ร่วมกบั

นีโอมยัซิน [ 20, 21 ]   รวมทั้งการใชส้มุนไพรไทย เช่น ตน้ส่องฟ้าดง ซ่ึงใหผ้ลยบัย ั้งเช้ือในระดบัหอ้ง

ปฏิบติัการ แต่ทางคลินิกอาจตอ้งศึกษาการน�าไปใชต่้อไป [22]   นอกจากน้ีกรณีการใชโ้พลีมิกซิน บี 

ร่วมกบันียาปฏิชีวนะอ่ืนเช่นเจนตามยัซิน  rifampicin, imipenem, azithromycin จะใหผ้ลเสริมฤทธ์ิ

กนัในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียด้ือยา เช่น K. Pneumonia, A. baumannii เป็นตน้ [19, 23, 24] อยา่งไรก็

ดี การศึกษาความเป็นพิษของยาโพลีมิกซิน บีต่อไตและระบบประสาทยงัไม่ชดัเจน ยงัจ�าเป็นตอ้งมี

การศึกษาทางเภสชัศาสตร์เพิ่มเติมในระดบัต่อไป
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