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บทคัดยอ
เชือ้ Proteus mirabilis เปนหนึง่ ในแบคทีเรียกอโรคทีเ่ ปนสาเหตุหลักของการติดเชือ้ ในระบบทางเดินปสสาวะใน
สุนขั ยาฟอสโฟมัยซิน (fosfomycin) เปนยาตานเชือ้ แบคทีเรียประเภท bactericidal ที่ออกฤทธิแ์ บบวงกวาง เหมาะ
เปนทางเลือกเพื่อรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ เนื่องจากพบระดับยาในปสสาวะสูงมาก และยามักไดผล
ดีกับเชื้อที่กอโรคในระบบทางเดินปสสาวะ การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความไวของเชื้อแบคทีเรีย Proteus
mirabilis จากปสสาวะของสุนัขที่มีภาวะทางเดินปสสาวะอักเสบตอยา fosfomycin ผลการศึกษาพบวา เชื้อตัวอยาง
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รอยละ 80.9 มีความไวตอยา fosfomycin โดยมีคา minimum inhibitory concentration (MIC) ระหวาง 0.125
ถึง >1024 μg/mL คา MIC50 และ MIC90 เทากับ 6 และ 128 μg/mL ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับความไวตอยา
ตานจุลชีพอื่น พบวาเชื้อมีความไวตอยา fosfomycin มากกวายา amoxicillin/clavulanic acid (รอยละ 78.7) และ
ยา trimethoprim/ sulfamethoxazole (รอยละ 46.8) ผลดังกลาวอาจเกิดจากยา fosfomycin ยังไมมีการใชอยาง
ทั่วไปในทางสัตวแพทย ทำใหมีการดื้อยานอยกวายาชนิดอื่นที่ใชกันอยางแพรหลาย จากการศึกษานี้ ยา fosfomycin
อาจเปนยาทางเลือกเพื่อใชในการรักษาการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะในสุนัข โดยควรทำการเพาะเชื้อและตรวจความ
ไวยากอนเลือกใชยาที่เหมาะสม
คำสำคัญ: ความไว; ระบบทางเดินปสสาวะ; ฟอสโฟมัยซิน; สุนัข; โปรเตียส มิราบิลิส

Abstract
Proteus mirabilis is one of the most common bacterial pathogens in canine urinary tract
infections (UTIs). Fosfomycin is a bactericidal drug with a broad spectrum. Fosfomycin is suitable
as an alternative drug for UTI treatment due to its high concentration in urine, as well as its high
efficacy against most uropathogens. The purpose of this study was to investigate the susceptibility
of Proteus mirabilis from canine urine to fosfomycin. The results showed a fosfomycin susceptibility rate of 80.9 % and MIC range from 0.125 to >1024 μg/mL. MIC50 and MIC90 values were 6
and 128 μg/mL, respectively. To compare with percent susceptibility to other antibacterial drugs,
fosfomycin susceptibility in this study was higher than those of amoxicillin/clavulanic acid (78.7%) and
trimethoprim/ sulfamethoxazole (46.8%). These findings may be the consequence of the occasional
use of fosfomycin in veterinary practice, leading to lower resistance rates than other commonly
used antibacterial drugs. This study suggested that fosfomycin may be an alternative drug for UTI
treatment in dogs. Bacterial culture and antibacterial susceptibility testing should be performed
before selecting the appropriate antibacterial drug.
Keywords: Dogs; fosfomycin; Proteus mirabilis; Susceptibility; Urinary tract infection
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1. บทนำ

เชือ้ แบคทีเรีย โดยยามีผลยับยัง้ เอนไซม UDP-N-acetylglucosamine-3-o-enolpyruvyl transferase ซึ่งเปน
เอนไซมสำคัญในขั้นตนของการสรางผนังเซลลของเชื้อ
แบคทีเรีย [10,11] fosfomycin มีขนาดเล็ก น้ำหนัก
โมเลกุลเทากับ 138.06 g/mol ละลายน้ำไดดี สามารถ
กระจายไปสูเนื้อเยื่อและของเหลวภายในรางกายได
ดี โดยเฉพาะในปสสาวะ ทำใหระดับยาในปสสาวะสูง
กวาระดับยาในเลือดมาก [12] จากคุณสมบัติทางเภสัช
จลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรพบวา fosfomycin
ถูกกำจัดออกจากรางกายทางปสสาวะในรูปที่ออกฤทธิ์
(active form) มีผลขางเคียงนอย และมีความเปนพิษต่ำ
[13,14] ทำใหเหมาะสมในการรักษาการติดเชือ้ ทีท่ างเดิน
ปสสาวะ โดยยา fosfomycin tromethamine เปนยา
รูปแบบกินที่ไดรับการแนะนำในการรักษาโรคกระเพาะ
ป ส สาวะอั ก เสบแบบไม ซั บ ซ อ น (uncomplicated
cystitis) ในคน [15,16] การดื้อยาของแบคทีเรียตอยา
fosfomycin มักเกิดตอยา fosfomycin เพียงชนิดเดียว
(single resistance) มากกวาการดื้อยาแบบขามกลุม
(cross-resistance) จึงมีความเสี่ยงต่ำตอการทำใหเกิด
เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาหลายขนาน (multidrug resistance
หรือ MDR) [14]
การใชยา fosfomycin ในสุนัขยังมีรายงานการ
ใชนอยมาก เนื่องจากขอมูลของยาในสัตวในทางคลินิก
มี จ ำกั ด และมี ก ารศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของยาต อ เชื้ อ
แบคทีเรียไมหลากหลายเทาในคน มีรายงานวา fosfomycin สามารถยับยัง้ เชือ้ E. coli ในปสสาวะจากสุนขั ได
ดี โดยพบวา 99% ของเชื้อตัวอยาง E. coli มีความไวตอ
ยา fosfomycin [17] และจากการศึกษาในเชือ้ แบคทีเรีย
methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius ในสุนัขพบวา 77% ของเชื้อตัวอยางมีความ
ไวตอยา fosfomycin [18] จากขอมูลดังกลาวบงชี้วา
fosfomycin สามารถยับยั้งเชื้อกอโรคหลักของการติด
เชื้อในทางเดินปสสาวะในสุนัขไดดี อยางไรก็ตามยังไมมี
รายงานประสิทธิภาพของยาตอเชื้อ Proteus mirabilis
ซึง่ เปนอีกหนึง่ เชือ้ กอโรคหลักของระบบทางเดินปสสาวะ

การติดเชื้อทางเดินปสสาวะเปนภาวะที่พบบอย
ในสุนัข มีรายงานวา 14% ของสุนัขเคยติดเชื้อดังกลาว
อยางนอย 1 ครัง้ ในชวงชีวติ [1] ในประเทศไทยมีรายงาน
ความชุกของเชื้อแบคทีเรียกอโรคที่พบบอยในระบบทาง
เดินปสสาวะสุนขั เชน Staphylococcus intermedius
(33.58%), Proteus mirabilis (27.01%), Escherichia
coli (E. coli) (19.71%), Streptococcus spp.
(10.95%) และ Klebsiella pneumoniae (5.11%)
[2] ยาที่มักไดรับการแนะนำในการรักษาการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินปสสาวะในสุนัข ไดแก ยา amoxicillin
ยา trimethoprim/sulfamethoxazole (อัตราสวนยา
ที่ใชในทางการสัตวแพทย 1:5) และยา amoxycillin/
clavulanic acid (อัตราสวนยาทีใ่ ชในทางการสัตวแพทย
4:1) [3,4] อยางไรก็ตามมีบางรายงานพบวา เชื้อกอ
โรคที่ทางเดินปสสาวะมีความไวตอยาดังกลาวนอยกวา
50% [5].
เชือ้ Proteus mirabilis เปนแบคทีเรียแกรมลบ
รูปรางแทง พบในสิ่งแวดลอมทั่วไป ลักษณะเดนของเชื้อ
คือการเจริญแบบแผเปนคลื่น (swarming motility) [6]
สามารถกอโรคในหลายระบบของรางกาย รวมทั้งระบบ
ทางเดินปสสาวะ เชน กระเพาะปสสาวะอักเสบ กรวย
ไตอักเสบ การเกิดนิว่ เนือ่ งจากเชือ้ สามารถสรางเอนไซม
urease ซึ่งทำหนาที่เปลี่ยนยูเรียในปสสาวะใหกลาย
เปนแอมโมเนีย สงผลใหปสสาวะเปนดาง นอกจากนี้ยัง
มีความสามารถในการยึดเกาะเซลลเยื่อบุผิวของระบบ
ทางเดินปสสาวะ [6-8] มีรายงานการพบการดื้อยาของ
เชือ้ Proteus mirabilis จากสุนขั ตอยาตานเชือ้ แบคทีเรีย
หลายชนิด เชน ampicillin (รอยละ14.6) enrofloxacin
(รอยละ12.6), trimethoprim/sulfamethoxazole
(รอยละ10.7) [9]
Fosfomycin เป น ยาต า นแบคที เ รี ย ชนิ ด
bactericidal ที่ อ อกฤทธิ์ แ บบวงกว า ง สามารถฆ า
เชื้อไดทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ กลไกการ
ออกฤทธิข์ องยาเกิดจากการยับยัง้ การสรางผนังเซลลของ
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ในสุนัข การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจหาความ
ไวของเชื้อ Proteus mirabilis ตอยา fosfomycin โดย
ตรวจจากตัวอยางปสสาวะสุนขั ทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยวาเปน
โรคระบบทางเดินปสสาวะอักเสบ

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 ตัวอยางเชื้อ Proteus mirabilis
นำเชื้อ Proteus mirabilis จำนวน 47 ตัวอยาง
มาทดสอบความไวของยาตานเชือ้ แบคทีเรีย โดยตัวอยาง
เชื้อเก็บจากปสสาวะสุนัขที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรค
ทางเดินปสสาวะอักเสบ ซึ่งมารักษาที่โรงพยาบาลสัตว
เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตัวอยางปสสาวะถูกเก็บดวยวิธีสวนปสสาวะ (urinary
catheterization) หรือ การเจาะเก็บปสสาวะผานทาง
หนาทอง (cystocentesis) ดวยเทคนิคปราศจากเชื้อ
ตัวอยางเชื้อแบคทีเรียไดรับการตรวจจำแนกเชื้อ (bacterial identification) และทดสอบความไวของเชือ้ ตอยา
ตานแบคทีเรีย (antibacterial susceptibility testing)
โดยหนวยชันสูตรโรคสัตวกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยเครื่องจําแนกเชื้อและ
ทดสอบความไวของเชื้อตอยาปฏิชีวนะแบบอัตโนมัติ
ระบบ VITEK® 2 (BioMérieux, USA) โดยใชแผน
ทดสอบความไวยาสำหรับเชื้อแกรมลบทางสัตวแพทย
(GN 65 (412608)) ประกอบดวยยาตานจุลชีพดังนี้
ampicillin (2-32 μg/mL), amoxicillin/clavulanic
acid (2/1 - 32/16 μg/mL), piperacillin (4 - 128
μg/mL), cephalexin (4 - 64 μg/mL), cefovecin
(0.5 - 8 μg/mL), ceftiofur (1 - 8 μg/mL), amikacin
(2 - 64 μg/mL), gentamicin (1-16 μg/mL), enrofloxacin (0.12-4 μg/mL), marbofloxacin (0.5-4 μg/
mL), tetracycline (1-16 μg/mL), nitrofurantoin
(16-512 μg/mL), chloramphenicol (2-64 μg/mL)
และ trimethoprim/sulfamethoxazole (20 (1/19)
– 320 (16/304) μg/mL) ทำการอานคาและแปลผล
ความไวของเชือ้ ตอยาตาง ๆ โดยเทียบกับคา minimum
inhibitory concentration (MIC) breakpoints ของ
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สุนขั อางอิงจาก Clinical and Laboratory Standards
Institute (CLSI) [19] เชื้อ Proteus mirabilis ทั้งหมด
ถูกจัดเก็บที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ระหวางรอ
ทดสอบความไวยาในขั้นตอนตอไป
2.2 การทดสอบความไวตอยา fosfomycin
ทดสอบหาคา MIC ของยา fosfomycin ตอเชื้อ
Proteus mirabilis ดวยวิธี gradient agar diffusion
โดยใชแผนยา fosfomycin (Liofilchem, Italy) ที่มี
ความเขมขนตาง ๆ ระหวาง 0.064-1024 μg/mL และ
มีการเติมน้ำตาล glucose-6-phosphate (G6P) ตาม
มาตรฐานของ CLSI [20]
ทำการเพาะเชื้อแบคทีเรียลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ
Trypticase soy agar (TSA) และบมที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส นาน 18-24 ชั่วโมง จากนั้นนำโคโลนีของ
เชื้อมาทำละลายในสารละลาย sodium chloride ที่มี
ความเขมขน 0.85% แลวทำการปรับความขุนใหเทากับ
0.5 McFarland standard ดวยเครื่อง densitometer
จากนั้นนำเชื้อตัวอยางที่เตรียมไวมาเกลี่ยลงอาหารเลี้ยง
เชื้อ Mueller-Hinton agar (MHA) วางแผนตรวจยา
fosfomycin และบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
นาน 16-20 ชั่วโมง [21] โดยทำการทดสอบ 3 ซ้ำ
อานคา MIC และแปลผลโดยเทียบกับตาราง
มาตรฐาน European Committee on Antimicrobial
Susceptibility Testing (EUCAST) [22] การทดสอบนี้
ใชเชื้อ E. coli ATCC 25922 ในการควบคุมคุณภาพการ
ทดลองตามมาตรฐานของ CLSI [20]
2.3 การวิเคราะหและการคำนวณ
วิเคราะหและแปลผลดวยคามาตรฐาน MIC
breakpoints ไดแก susceptible (S) breakpoint
ที่ความเขมขน ≤ 32 μg/mL และ resistance (R)
breakpoint ที่ความเขมขน > 32 μg/mL [22] และ
คำนวณคารอยละของความไวของเชือ้ ตอยา และคำนวณ
หาคา MIC50 และ MIC90 หรือคาความเขมขนต่ำสุดที่
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรอยละ 50 และ 90
ตามลำดับ จากคาเปอรเซ็นตไทลของคา MIC จากเชื้อ
ตัวอยางทั้งหมด
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คาความไวยาบงชี้วา เชื้อ Proteus mirabilis
มีความไวสูงตอยา amikacin ซึ่งเปนยาทางเลือกในการ
รักษา มีการใชในทางคลินิกนอย [3] เนื่องมาจากยา
amikacin เปนยากลุม aminoglycosides ที่มีผลขาง
เคียงที่ตองระมัดระวังในการใช รวมทั้งความเปนพิษตอ
ไต อีกทั้งการใชยาในสุนัขมีเฉพาะรูปแบบยาฉีด [24]
ทำใหไมสะดวกในการบริหารยา จากเหตุผลดังกลาว
ทำใหยา amikacin มีการดื้อยานอยและยังคงใชไดผล
ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ในขณะที่ยา nitrofurantoin
ซึ่งเปนยาที่มีการใชนอยมากเชนเดียวกับยา amikacin
เนื่องจากเปนยาที่มีขอมูลนอยในสุนัขและมีผลขางเคียง
สูง [24] โดยเชือ้ ตัวอยางในการศึกษานี้ ไมมคี วามไวตอยา
nitrofurantoin ซึ่งใกลเคียงกับการรายงานกอนหนาที่
พบวา เชื้อ Proteus mirabilis ดื้อตอยา nitrofurantoin สูงถึง 92.5-100.0% [25,26] ทั้งนี้เนื่องมาจากเชื้อ
Proteus mirabilis สวนใหญมีการดื้อยาตามธรรมชาติ
(intrinsic resistance) ตอยา nitrofurantoin จึงทำให
ยา nitrofurantoin ไมมีความไวตอเชื้อดังกลาว [27,28]

3. ผลและวิจารณผล
3.1 ตัวอยางเชื้อ Proteus mirabilis
จากคาความไวยาของเชื้อ Proteus mirabilis
ตอยาตานแบคทีเรียชนิดตาง ๆ พบวา เชื้อมีความไวตอ
ยา amikacin มากทีส่ ดุ รองลงมาคือยา cefovecin และ
ยา ceftiofur (Table 1) สวนยาที่เชื้อมีความไวต่ำที่สุด
คือ ยา nitrofurantoin และ ยา tetracycline สวนยา
amoxicillin ยา trimethoprim/sulfamethoxazole
และยา amoxicillin/clavulanic acid ซึ่งเปนยาที่ได
รับการแนะนำในรักษาระบบทางเดินปสสาวะติดเชื้อใน
สุนขั [3,4] พบวา เชือ้ มีความไวคิดเปนรอยละ 31.9, 46.8
และ 78.7 ตามลำดับ และพบวาเชือ้ ตัวอยางรอยละ 80.9
(n= 38/47) เปนเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนานหรือ
multidrug resistance (MDR) ซึง่ หมายถึงเชือ้ ทีด่ อื้ ตอยา
ตานแบคทีเรียอยางนอย 1 ชนิดในกลุม ยาทีต่ า งกันอยาง
นอย 3 กลุมที่ไมมีความเกี่ยวของกัน [23]

Table 1 Antibacterial susceptibility rates (%) of Proteus mirabilis isolates from canine urine.
Antibacterial drugs
Amikacin
Cefovecin
Ceftiofur
Amoxicillin/clavulanic acid
Cephalexin
Gentamicin
Piperacillin
Trimethoprim/sulfamethoxazole
Marbofloxacin
Enrofloxacin
Ampicillin
Chloramphenicol
Tetracycline
Nitrofurantoin

Susceptible rates (%)
100.0
83.0
83.0
78.7
76.6
63.8
48.9
46.8
40.4
36.2
31.9
27.7
2.1
0.0
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จากการทดลองนีพ้ บวาเชือ้ ตัวอยางมีความไวตอ
ยา trimethoprim/sulfamethoxazole คอนขางต่ำ
(รอยละ 46.8) อาจเกิดจากยา trimethoprim/sulfamethoxazole มีการใชอยางแพรหลายทัง้ ในสัตวและใน
คนมาเปนเวลานาน ทำใหเชือ้ แบคทีเรียมีการปรับตัวและ
เกิดการดื้อยา เชนเดียวกับความไวตอยา enrofloxacin
ทีม่ เี พียงรอยละ 36.2 ซึง่ อาจเกิดจากการใชยาอยางแพร
หลายในสัตวเชนกัน มีการรายงานวายา enrofloxacin
เปนยาทีม่ กี ารใชมากทีส่ ดุ ในโรงพยาบาลสัตวทมี่ กี ารเรียน
การสอนสัตวแพทย ในประเทศไทย คิดเปนรอยละ 33.9
จากยาทัง้ หมด [29] เมือ่ เปรียบเทียบกับการการศึกษาอืน่
เกีย่ วกับคาความไวตอยา amoxicillin/clavulanic acid
และยา trimethoprim/sulfamethoxazole พบวามี
ความแตกตางจากการศึกษากอนหนา โดยจากการศึกษา
ของ Rampacci และคณะ (2018) พบวา เชื้อตัวอยาง
Proteus mirabilis จากปสสาวะสุนัข มีความไวตอยา
amoxicillin/clavulanic acid และยา trimethoprim/
sulfamethoxazole เทากับรอยละ 23.5 และ 38.8 ตาม
ลำดับ [5] ในขณะที่ Scarborough และคณะ (2020)
รายงานความไวตอยา amoxicillin/clavulanic acid
เทากับรอยละ 99.0 และยา trimethoprim/sulfamethoxazole เทากับรอยละ 94.0 [30]

ความแตกตางของคาความไวของเชื้อแบคทีเรีย
ตอยาตานเชื้อ อาจเกิดจากความหลากหลายของปจจัย
เชน พืน้ ทีท่ ที่ ำการศึกษา ชวงเวลาเก็บตัวอยาง กลุม สุนขั
ทีถ่ กู เก็บตัวอยาง ความเขมงวดในการใชยาตานแบคทีเรีย
ลวนมีผลตอความแตกตางของเชื้อกอโรค ความไวตอ
ยา รวมทั้งการดื้อยาของเชื้อตาง ๆ [31] นอกจากนี้
ตัวอยางปสสาวะไดมาจากสุนัขที่มารักษาที่โรงพยาบาล
สัตวของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนโรงเรียนสัตวแพทยและ
เปนศูนยกลางรับเคสที่สงตอมาจากสถานพยาบาลอื่น
ทำใหมีความเปนไปไดวาสุนัขเคยรับการรักษาดวยยา
ตานแบคทีเรียอื่นมาแลว สงผลใหเชื้อที่ตรวจพบมีความ
ซับซอนและมีการดื้อยาสูง [5] ดังนั้นการใชยาที่ยังมีการ
ใชนอ ย เชน ยา fosfomycin อาจเปนอีกทางเลือกหนึง่ ใน
การเลือกใชยารักษาการติดเชื้อทางเดินปสสาวะในสุนัข
โดยเฉพาะในกรณีเชื้อแบคทีเรียดื้อยาแบบหลายขนาน
(MDR bacteria)
3.2 การทดสอบความไวตอยา fosfomycin
ผลการศึ ก ษานี้ พ บว า ค า ความไวยาของเชื้ อ
Proteus mirabilis ตอยา fosfomycin เทากับรอยละ
80.9 (n = 38/47) โดยมีคา MIC ระหวาง 0.125 ถึง
>1024 μg/mL (Figure 1) คา MIC50 เทากับ 6 μg/mL
และ MIC90 เทากับ 128 μg/mL ตามลำดับ
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Figure 1 Distribution of fosfomycin MIC values form canine urine. S, susceptibility; R, resistance.
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เชือ้ ทีด่ อื้ ยาแบบหลายขนาน (MDR bacteria) มี
จำนวน 38 ตัวอยางจากเชือ้ ทีท่ ำการทดสอบ 47 ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 80.9 ของเชื้อทั้งหมด มีคาความไวตอยา
fosfomycin เทากับรอยละ 76.3 คา MIC50 เทากับ 6
μg/mL และ MIC90 เทากับ 256 μg/mL
เมื่อเปรียบเทียบคาความไวของฟอสโฟมัยซิน
ตอยาตานเชื้อแบคทีเรียอื่นพบวา เชื้อตัวอยาง Proteus
mirabilis มีความไวตอยา fosfomycin มากกวายาที่
นิยมใชรกั ษาการติดเชือ้ เชน ยา amoxicillin/clavulanic
acid ยา trimethoprim/ sulfamethoxazole ยา
enrofloxacin และ ยา marbofloxacin ผลดังกลาวอาจ
เกิดจากการที่ยา fosfomycin เปนยาที่ไมมีการใชอยาง
ทั่วไปในทางสัตวแพทย ทำใหมีเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อตอ
ยา fosfomycin นอยกวายาอื่นที่ใชกันอยางแพรหลาย
นอกจากนี้มีรายงานวาเชื้อที่ดื้อตอยา fosfomycin มัก
ออนแอและเจริญเติบโตชากวาเชือ้ สายพันธุด งั้ เดิม (wild
type strains) เนื่องจากกลไกดื้อยาหลักคือ การกลายพันธุข องยีนทีค่ วบคุมการสราง glycerol-3-phosphate
(GlpT) และ hexose phosphate transporter (UhpT)
ซึ่งมีผลตอการผานเขาเซลลของกลูโคส สงผลใหเซลล
แบคทีเรียขาดแหลงพลังงานและเจริญเติบโตชา [10,14]
เมื่อเปรียบคาความไวของเชื้อแบคทีเรียตางๆ
จากสุนขั ตอยา fosfomycin พบวาเชือ้ ตัวอยาง Proteus
mirabilis มีคา ความไวตอยา fosfomycin (รอยละ 80.9)
ต่ำกวาเชื้อ E. coli (รอยละ 99.0) โดยมีการรายงานวา
เชื้อ E. coli มีคา MIC ของยา fosfomycin ระหวาง
0.25 ถึง 196 μg/mL คา MIC50 เทากับ 1 μg/mL และ
MIC90 เทากับ 2 μg/mL ตามลำดับ [13] ในขณะที่เชื้อ
S. pseudintermedius มีความไวตอยา fosfomycin
เทากับรอยละ 77 คา MIC ระหวาง 0.125 ถึง 96 μg/
mL คา MIC50 เทากับ 0.125 μg/mL และ MIC90 เทากับ
64 μg/mL ตามลำดับ [18] แตอยางไรก็ตามการเปรียบ
เทียบการทดลองนี้กับการศีกษากอนหนามีขอจำกัดใน
เรื่องการแปลผลในหองปฎิบัติการ เนื่องจากการทดลอง
นี้ไดใชคามาตรฐาน MIC breakpoints ของ EUCAST

[22] ซึ่งมีคา susceptible (S) breakpoints ≤ 32 μg/
mL ในขณะทีก่ ารศึกษากอนหนา [17,18] ใชคา มาตรฐาน
MIC breakpoints ของ CLSI ซึ่งมีคา susceptible (S)
breakpoints ≤ 64 μg/mL [32] ทำใหการอานผล MIC
ของการศึกษานี้มีแนวโนมเปนคา susceptible นอย
กวา ทั้งนี้การปรับคา MIC breakpoints เปนการทำ
เพื่อใหคาความไวสอดคลองกับการตอบสนองทางคลินิก
และสถานการณปจจุบันของเชื้อดื้อยา [22] แมวาการ
เปรียบเทียบความไวของเชื้อแบคทีเรียตางชนิดอาจให
ขอมูลไมสมบูรณเทากับการเปรียบระหวางเชือ้ แบคทีเรีย
ชนิดเดียวกัน เนื่องจากมีปจจัยหลายขอที่แตกตาง แต
เนื่องดวยขอมูลความไวของยา fosfomycin ในสุนัขยัง
คงมีจำกัดมากและยังไมมีขอมูลเชื้อ Proteus mirabilis
ดังนั้นขอมูลการศึกษากอนหนาในแตละเชื้อจึงถูกนำมา
แสดง เพื่อใหเห็นภาพโดยรวม
ปญหาสำคัญในการรักษาโรคติดเชื้อในปจจุบัน
คือเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ซึ่งสงผลใหเกิดขอจำกัดในการ
เลือกใชยา ทำใหการรักษาซับซอนมากขึน้ เพิม่ ภาระคาใช
จายตลอดจนความเสีย่ งตอการแพรกระจายของยีนดือ้ ยา
สูคน สัตว และสิ่งแวดลอม [33] ในขณะที่การคิดคนยา
ตานเชื้อแบคทีเรียชนิดใหมเกิดขึ้นไดชา แตอุบัติการณ
การเกิดเชือ้ ดือ้ ยาเกิดขึน้ อยางมากและรวดเร็ว วิธหี นึง่ ใน
การจัดการปญหาดังกลาวคือการใชยาตานเชือ้ แบคทีเรีย
ชนิดเกาที่เวนระยะการใชไปนานเพียงพอที่เชื้อจะกลับ
มาไวตอยานั้น หรือการใชยาที่ไมเปนที่นิยมใชกันทั่วไป
เพื่อหลีกเลี่ยงการเจอปญหาเชื้อดื้อยา [34,35] อยางไร
ก็ตาม การใชยาดังกลาวอาจตองคำนึงถึงผลขางเคียงและ
ขอจำกัดของยา เชน ความสะดวกในการบริหารยา การ
เขาถึงยา และคาใชจาย เปนตน กรณียา fosfomycin
ที่ใชรักษาการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะในสุนัขเปนยา
fosfomycin tromethamine รูปแบบกิน โดยมีลกั ษณะ
เปนผงละลายน้ำ กินวันละ 2 ครัง้ ทำใหสะดวกในการให
ยาและหลีกเลี่ยงความเครียดจากการฉีดยาของสัตวได
นอกจากนี้ยา fosfomycin มีผลขางเคียงในสุนัขคอน
ขางนอย อาการที่อาจพบเชน เบื่ออาหารและทองเสีย
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[25] แตอยางไรก็ตามปจจุบนั ยายังมีราคาคอนขางสูงเมือ่
เทียบกับยาตานเชื้อแบคทีเรียทั่วไปที่ใชในสุนัข เชน ยา
amoxicillin/clavulanic acid หรือยา trimethoprim/
sulfamethoxazole และมีการใชในสถานพยาบาลสัตว
นอยมาก เนื่องจากเปนยาทางเลือกที่สงวนไวใชเฉพาะ
กรณีที่ยาอื่นใชไมไดผล จึงทำใหยา fosfomycin ไมมี
การใชในสุนัขโดยทั่วไป
แมวาคาความไวของเชื้อ Proteus mirabilis
ตอยา fosfomycin คอนขางสูง (รอยละ 80.9) แต
ในขณะเดียวกันการที่เชื้อเกือบรอยละ 20 ดื้อตอยา
fosfomycin บงชีว้ า ควรทำการทดสอบความไวของเชือ้
แบคทีเรียตอยากอนเลือกใชยาดังกลาว เพือ่ ยืนยันวายามี
ประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ กอโรค และหลีกเลีย่ งความ
เสีย่ งในการกอเชือ้ ดือ้ ยาตอไป ยา fosfomycin เหมาะสม
ที่จะเปนยาทางเลือกเมื่อยาอื่นไมไดผล มากกวาการใช
เปนยาหลักหรือยาทีใ่ ชรกั ษาระหวางรอผลตรวจความไว
ของเชือ้ กอโรคตอยาจากหองปฎิบตั กิ าร โดยอาจพิจารณา
เลือกใชยา fosfomycin เมือ่ เชือ้ กอโรคไมมคี วามไวตอยา
ตานเชือ้ แบคทีเรียอืน่ แตยงั มีความไวตอยา fosfomycin
หรื อ อาจพิ จ ารณาใช ฟ อสโฟมั ย ซิ น ร ว มกั บ ยาอื่ น เพื่ อ
เสริมฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อกอโรคและชะลอการเกิดเชื้อ
ดื้อยา [36]
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