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การแยกจุลนิทรีย์จากส่ิงแวดล้อมในทะเลและเอน็โดไฟต์จากฟองน า้ทีส่ามารถผลติสารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิ
ต้านการเจริญของเช้ือสแตปฟิลโลคออคอสั ออเรียสทีด่ือ้ยาเมธิซิลลนิ 

 

Isolation of secondary metabolites-producing endophytics/free living microorganisms from sea 

active against methicillin resistant Staphylococcus aureus 
 

บทที ่1 
บทน า 

สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (bioactive compounds) เป็นสารเมตาบอไลตทุ์ติยภูมิท่ีถูกผลิตออกมาจาก
ผลิตภณัฑธ์รรมชาติส่งผลต่อส่ิงมีชีวติทั้งคน สัตว ์และพืช โดยท่ีกลุ่มสารดงักล่าวก าลงัไดรั้บความสนใจมาก
ในปัจจุบนั สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพส่วนใหญ่แยกไดจ้ากพืช หรือกลุ่มจุลินทรีย ์ และไดถู้กน าไปพฒันาเพื่อ
ผลิตเป็นยารักษาโรค หรือเพื่อป้องกนัการเกิดโรคบางชนิด หรือใช้ในอาหารเสริมต่างๆ  ซ่ึงสารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพท่ีดีตอ้งเป็นสารท่ีมีผลจ าเพาะเจาะจง เช่น มีฤทธ์ิจ าเพาะต่อเซลล์ของมะเร็งเตา้นม มีฤทธ์ิจ าเพาะ
ต่อเช้ือวณัโรค มีฤทธ์ิจ าเพาะต่อเช้ือมาลาเรีย มีฤทธ์ิจ าเพาะต่อแบคทีเรียด้ือยา เป็นตน้ และสารนั้นจะตอ้งไม่
มีผลกระทบในทางลบต่อร่างกาย หรือตอ้งมีผลขา้งเคียงให้น้อยท่ีสุด เพราะเม่ือสารนั้นถูกน ามาแปรรูปให้
เป็นส่วนประกอบของยา ยอ่มไม่ตอ้งการให้ยามีผลกบัส่วนท่ีดีของร่างกาย ยกเวน้เช้ือโรค หรือส่วนเกินท่ีเรา
ตอ้งการขจดัเท่านั้น   สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพบางชนิดแสดงฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีดีมาก ผูน้ าไปใชจึ้งตอ้งการ
ในปริมาณท่ีมากแต่พืชอาจสังเคราะห์ไดใ้นปริมาณท่ีนอ้ย ไม่เพียงพอต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ จ าเป็นตอ้ง
ใชช้ิ้นส่วนของพืชเป็นวตัถุดิบในการสกดัจ านวนมากข้ึน ซ่ึงวตัถุดิบจากพืชบางประเภท เช่น ดอก ผล หรือ
ล าตน้ มกัมีขอ้จ ากดัในการน ามาใชห้ลายดา้น เช่นมีเพียงบางฤดูกาล อายขุองพืช หรือส่ิงแวดลอ้มในการปลูก 
เป็นตน้ ดงันั้นอาจตอ้งอาศยัการสังเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ ซ่ึงตอ้งใช้สารเคมี และผ่านกระบวนการท่ี
ค่อนขา้งยุง่ยาก และยงัตอ้งใชทุ้นในการสังเคราะห์ค่อนขา้งสูง จึงมีความจ าเป็นในการเสาะหาแหล่งของสาร
ออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากแหล่งใหม่ จากรายงานการวจิยัพบเช้ือจุลินทรียบ์างชนิดอาศยัอยูใ่นช่องวา่งระหวา่ง
เซลล์ (Intercellular space) ของพืช ดว้ยภาวะพึ่งพาอาศยัโดยไม่ก่อให้เกิดโรคกบัพืชอาศยั เรียกวา่ จุลินทรีย์
เอนโดไฟต์  (endophytic microorganisms) ทั้ งในกลุ่มท่ีเป็นแบคทีเรียและรา โดยท่ีจุลินทรีย์เหล่านั้ น
สามารถสังเคราะห์สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพไดด้ว้ยระยะเวลาซ่ึงน้อยกวา่การสังเคราะห์สารในพืช อีกทั้งมี
ขอ้จ ากดัในการสังเคราะห์สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพน้อยกว่าในพืช การเตรียมวตัถุดิบหรือแยกสารจาก
จุลินทรียเ์อนโดไฟต์สามารถท าไดทุ้กฤดูกาล และมากตามความตอ้งการ ดงันั้นการเลือกสกดัสารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพจากจุลินทรียเ์อนโดไฟต์จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถแยกสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีอาจ
แสดงฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีดี เพื่อน าสารเหล่านั้นไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการเกษตร การแพทย ์เป็น
ต้น  อย่างไรก็ตามสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากพืชโดยเฉพาะพืชสมุนไพรได้มีการศึกษากันมาอย่าง
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กวา้งขวางดงันั้นจึงไดมี้ความพยายามหาแหล่งของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงหน่ึงใน
นั้นคือกลุ่มส่ิงมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลงัในทอ้งทะเล เช่น ฟองน ้ า กลัปังหา เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมไปถึง
กลุ่มจุลินทรียท่ี์อาศยัอยู่ในทะเลและท่ีอาศยัอยู่ร่วมกบัส่ิงมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลงัดงักล่าวด้วย โดยใน
การศึกษาคร้ังน้ีไดพ้ยามยามคดัแยกจุลินทรียจ์ากทะเลทั้งท่ีเป็นจุลินทรียท่ี์อาศยัอยูบ่ริเวณผิวภายนอกและ
ภายในของส่ิงมีชีวิตดังกล่าว เช่น epibiotic และอาศยัอยู่ในโพรงภายใน เช่น endobiotic รวมไปถึงกลุ่ม
จุลินทรียท่ี์อาศยัอยูเ่ป็นอิสระ (free-living) ในทะเล เพื่อคน้หาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในแง่มุมของสารออก
ฤทธ์ิปฏิชีวนะเพื่อน าไปตา้นการเจริญของเช้ือสแตปฟิลโลคอคคสั ออเรียสด้ืยาเมทิซิลลิน ซ่ึงอาจจะน าไปสู่
การคน้พบสารปฏิชีวนะชนิดใหม่ได ้
 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั 
1. คดัแยกแบคทีเรียท่ีผลิตสารออกฤทธ์ิปฏิชีวนะต้านสแตปฟิลโลคอคคัส ออเรียส ด้ือยาเมธิซิลลิน 
(methicillin resistant Staphylococcus aureus: MRSA) จากฟองน ้าและส่ิงแวดลอ้มในทะเล 
2. ทดสอบฤทธ์ิตา้น MRSA จากน ้าเล้ียงเช้ือแบคทีเรียท่ีคดัแยกไดจ้ากขอ้ 1. 
 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 สามารถคดัแยกจุลินทรียท่ี์ผลิตสารออกฤทธ์ิปฏิชีวนะตา้น MRSA ซ่ึงอาจจะน าไปสู่การคน้พบยาตา้น
แบคทีเรียด้ือยา 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 1. คดัแยกจุลินทรียท์ั้งท่ีเป็น epibiotic, endobiotic จากกลุ่มฟองน ้าท่ีเก็บจากเกาะสาหร่าย จงัหวดัสตูล 
ดว้ยเทคนิคท่ีดดัแปลงมาจากการหาเช้ือราเอนโดไฟตจ์ากพืช (Pongpaichit et al., 2006) 
 2. คดัแยกจุลินทรียท่ี์ด ารงชีวิตเป็นอิสระจากโคลนเก็บจากเกาะสาหร่าย จงัหวดัสตูล ดว้ยเทคนิคการ
ขีดเช้ือ  
 3. ทดสอบฤทธ์ิต้าน MRSA ของจุลินทรีย์ท่ีคดัแยกได้ด้วยเทคนิคเทราดทบั (double layer overlay) 
และเทคนิคการซึมผา่นของสารเขา้สู่เน้ือวุน้ (agar well diffusion) 
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บทที ่2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
ความหลากหลายของจุลนิทรีย์ในทะเล 

ในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทางดา้นจุลชีววิทยานั้นพบวา่มีจ านวนสายพนัธ์ุแบคทีเรียท่ีเป็นท่ีรู้จกั
ในโลกเพียงประมาณ 4,000 สายพนัธ์ุ เท่านั้นจากจ านวนของแบคทีเรียทั้งหมดประมาณ 3,000,000 สายพนัธ์ุ 
ซ่ึงคิดป็น 0.1% (Groombridge, 1992)  และเน่ืองจาก 75% ของพื้นผิวโลกถูกปกคลุมดว้ยน ้ าโดยเฉพาะใน
ทะเลและมหาสมุทร จึงท าให้จุลินทรียใ์นระบบนิเวศทางทะเลจึงมีความซับซ้อนและหลากหลาย โดยจะมี
รูปแบบของส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลายทั้งอยูบ่ริเวณผิวน ้ าและลึกลงไปในแถบชายฝ่ังทะเลและไกลออกไปจาก
ชายฝ่ังทะเล ซ่ึงระบบนิเวศท่ีไดศึ้กษาเป็นพิเศษ คือบริเวณภูเขาไฟใตน้ ้ า ระบบนิเวศแนวปะการังเขตร้อน 
ระบบนิเวศปากแม่น ้ า บึง นาเกลือ (saltpans), backwaters, ป่าชายเลน บริเวณเหล่าน้ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
และธาตุอาหารท่ีหลากหลาย ซ่ึงในส่ิงแวดลอ้มทางทะเลก็ประกอบไปดว้ยท่ีอยูอ่าศยัของจุลินทรียท์ะเล ดงัน้ี 
1. บริเวณผวิน ้าท่ีสัมผสัอากาศ; 2. บริเวณทอ้งน ้า (ประกอบไปดว้ยจุลินทรียท่ี์ด ารงชีพแบบอิสระ); 3. บริเวณ
ผิวหน้าตะกอนท่ีติดต่อกบัพื้นน ้ า; 4. บริเวณตะกอน; 5. บริเวณพื้นผิวอนุภาคของสารอินทรียแ์ละสารอนิน 
ทรีย;์ 6. บริเวณผิวภายนอกและภายในของพืชและสัตว์; 7. บริเวณสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นท่ีสุด เช่น ร้อนจดั 
เยน็จดั เคม็จดั เป็นตน้  โดยในการศึกษาคร้ังน้ีมีความสนใจจุลินทรียท่ี์อาศยัอยูบ่ริเวณผวิภายนอก (epibiotic) 
และภายใน (endobiotic) ของส่ิงมีชีวติไม่มีกระดูกสันหลงัในทะเล ไดแ้ก่ฟองน ้ า รวมไปถึงจุลินทรียท่ี์อาศยั
อยูอ่ยา่งเป็นอิสระ (free-living) ในทะเล โดยท่ีส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวเหล่านั้นมีความเหมาะสมท่ีจะส่งเสริมให้
จุลินทรียต่์างชนิดกนัเจริญได ้
แบคทเีรียในทะเล 

ความสามารถในการเจริญของแบคทีเรียในทะเลข้ึนอยูก่บัความทนทานต่อความเขม้ขน้ของแร่ธาตุใน
น ้ าทะเลเท่านั้ น แบคทีเรียในทะเลหลายสายพนัธ์ุต้องการ โซเดียมอออน โพแทสเซียมไอออน และ
แมกนีเซียมไอออน ส่วนบางสายพนัธ์ุยงัต้องการคลอไรด์ไอออนและเฟอร์ริกไอออน โดยทัว่ไปแล้ว
แบคทีเรียทะเลมีความสามารถเจริญได้เฉพาะในน ้ าทะเลเท่านั้น แบคทีเรียทั้งหมดท่ีอาศยัอยู่ในน ้ าทะเล
อาจจะไม่ใช่แบคทีเรียทะเลท่ีแทจ้ริง โดยท่ีบริเวณใกล้ชายฝ่ังทะเล 95% ของประชากรแบคทีเรียอยู่ใน
รูปแบบทนเกลือ มีเพียง 5% ท่ีเป็นแบคทีเรียทะเลท่ีแทจ้ริง ส่วนในมหาสมุทรเปิดและทะเลน ้ าลึก แบคทีเรีย
ทะเลท่ีแทจ้ริงเป็นสายพนัธ์ุท่ีโดดเด่น 

น ้าในมหาสมุทรประมาณ 1022 ลิตร จะมีแบคทีเรีย 108-109 CFU/L แบคทีเรียส่วนใหญ่ของโลก (1030) 
อาศยัอยูใ่นส่วนของทอ้งน ้ าทะเล โดยพบอยูใ่นส่วนของตะกอนน ้ าทะเลซ่ึงครอบคลุม 70% ของพื้นผิวโลก 
แหล่งพลงังานท่ีส าคญัของแบคทีเรียคือแสงแดด แต่แสงแดดจะใชไ้ดเ้ฉพาะท่ีบริเวณผิวน ้ า ส่วนแบคทีเรีย
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ในน ้ าและตะกอนคาดว่าจะตอ้งใช้พลงังานในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป ในมหาสมุทรส่วนใหญ่
แบคทีเรียจะด ารงชีวติแบบ oligotrophic (Purushothaman and Jayalakshmi, 2010) 

 รูปแบบการด ารงชีวิตของแบคทีเรียในด้านความตอ้งการสารอาหารมีความหลากหลายเป็นอย่าง
มาก จึงเป็นเร่ืองยากมากท่ีจะจ าแนกแบคทีเรียดว้ยวิธีใดเพียงวิธีเดียว จ าเป็นตอ้งมีการใช้ระบบต่างๆ เป็น
จ านวนมากในการคน้หาแบคทีเรียเหล่าน้ี ระบบท่ีเป็นท่ียอมรับและใชใ้นการจดัจ าแนกคือความเหมือนตาม
สายวิวฒันาการ (Woese and Fox, 1977)  โดยจะแยกเป็น prokaryotes, archaebacteria และ eubacteria ซ่ึง
หากแบ่งแบคทีเรียเหล่าน้ีตามแหล่งคาร์บอนและแหล่งพลงังานท่ีแบคทีเรียตอ้งใชจ้ะถูกแบ่งเป็น autotrophs 
และ heterotrophs 

 กลุ่ม autotrophs จดัตามแหล่งพลงังานท่ีใช้จะถูกจดัเป็น photoautotrophs ใช้แสงอาทิตยเ์ป็นแหล่ง
พลงังาน และ chemoautotrophs เป็นตวัแทนแบคทีเรียกลุ่มใหญ่ ถูกแบ่งตามลกัษณะทางสัณฐานวิทยาและ
สรีระวทิยา ถึงแมจ้ะอยูใ่นกลุ่มอนุกรมวธิาน แต่แบคทีเรียแสดงความหลากหลายของเมแทบอลิสมท่ีสูงมาก
และบางกลุ่มยงัมีความสามารถเฉพาะตวัในการใช้ธาตุอาหารตามสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ ซ่ึง Fenical และ 
Jensen (1993) ไดท้  าการจดัแบ่งกลุ่มแบคทีเรียทะเลไวด้งัน้ี 

ตารางท่ี 1 การจดักลุ่มแบคทีเรียในทะเล (Fenical and Jensen, 1993) 
Archaebacteria Autotrophic 

Eubacteria 
Chemoheterotrophic 

Eubacteria 
Eukaryotes 

Chemoautotrophs Photoautotrophs Gram positive Fungi 
Methanogens Anoxygenic 

photosynthesis 
Endospore forming 
rods and cocci 

Higher fungi 

Thermoacidophiles Purple and green 
photosynthetic 
bacteria (Order 
Rhodospirillales) 

Non spore forming 
rods 

Ascomycetes 

Chemoheterotrophs Oxygenic 
photosynthesis 

 (Family 
Micrococcaceae) 

Deuteromycetes 

Halophiles Cyanobacteria (Order 
Cyanobacteriales) 

Actinomycetes and 
related organisms 

Basidiomycetes 

 Prochlorophytes 
(Order Prochlorales) 

 Lower fungi (Class 
Phycomycetes) 

 Chemoautotrophs 
Nitrifying bacteria 

Rods and cocci aerobic 
(Family 
Pseudomonadaceae) 
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Archaebacteria Autotrophic 
Eubacteria 

Chemoheterotrophic 
Eubacteria 

Eukaryotes 

(Family 
Nitrobacteriaceae) 

 Colorless sulfur 
oxidizing bacteria 

Facultative (Family 
Vibrionaceae) 

 

 Methane oxidizing 
bacteria (Family 
Methylcoccaceae) 

Anaerobic (sulfur 
reducing bacteria) 

 

Halophiles  Gliding bacteria (Order 
Cytophagales and 
Beggiatoales) 
Spirochete (Order 
Spirochaetales) 
Spiral and curved 
bacteria (Family 
Spirillaceae) 
Budding, and/or 
appendaged bacteria 
Mycoplasma (class 
Mollicutes) 

 

 
สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากส่ิงมีชีวติไม่มีกระดูกสันหลงัในทะเลและเอนโดไฟต์ 

ในส่ิงมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลงัในทะเล เช่น กลัปังหาและฟองน ้ าบางชนิดสามารถผลิตสารตา้น
จุลินทรีย ์แต่ประสิทธิภาพของสารออกฤทธ์ิดงักล่าวเหล่านั้นจะข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและอุณหภูมิท่ี
เปล่ียนแปลงไป (Munro and Munro, 2003) โดยจะท าใหอ้าจมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการตา้นหรือช่วย
ส่งเสริมการเจริญของจุลินทรียก่์อโรคได ้(Alker et al., 2001)  ไดมี้รายงานการศึกษาสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติในทะเลพบวา่มกัคดัแยกไดม้าจากจุลินทรียจ์ดัเป็นอนัดบั 3 รองจากพวก
ฟองน ้ า (Sponga et al., 1999) และ coelenterates (Blunt et al., 2004)  แต่ส่ิงท่ีน่าตระหนกัคือหากมีการ
น าสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์มากข้ึน โดยไม่มีการเพาะเล้ียงทดแทนก็จะท าใหเ้กิด
การสูญพนัธ์ุได้ จึงได้มีการศึกษาเพื่อลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างไม่ถูกตอ้งข้ึนมาอย่าง
มากมาย โดยท่ี Friedrich et al. (1999) ไดร้ายงานไวว้่ากวา่ 40% ของมวลชีวภาพในเน้ือเยื่อของฟองน ้ า 
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Aplysina aerophoba มีแบคทีเรียอาศยัอยู่ จึงน าไปสู่ความคิดท่ีว่าแบคทีเรียเหล่าน้ีน่าจะผลิตสารออก
ฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีมีฤทธ์ิตา้นจุลินทรียก่์อโรคได ้ดงันั้นทางเลือกท่ีดีทางหน่ึงคือการเพาะล้ียงจุลินทรียท่ี์
มีความเก่ียวขอ้งกบัสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั เพื่อทดสอบหาฤทธ์ิตา้นเช้ือก่อโรค เน่ืองจากมีการศึกษา
จ านวนมากท่ีรายงานความสัมพนัธ์ของการอยูร่่วมกนัของจุลินทรียก์บัส่ิงมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลงัใน
ทะเล เช่น มีรายงานถึงการคัดแยกแบคทีเรียท่ีได้จากฟองน ้ าแถบแอนตาร์กติก (Antarctic) ซ่ึงมี
สภาพแวดล้อมท่ีรุนแรง แสดงถึงความสัมพันธ์ของฟองน ้ าและแบคทีเรียท่ีมีความทนทานต่อ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย และจากการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรียโ์ดยใชว้ธีิหา
ล าดับเบสของยีน 16S rDNA (16S rDNA sequencing) ยงัมีการรายงานพบ α และ - Proteobacteria 
(17.3 และ 65.3%), CFB group ของ Bacteroidetes (10.7%) และ Actinobacteria (6.7%) (Mangano et al., 
2008) ซ่ึงจุลินทรียท์ั้งหมดเหล่านั้นเรียกโดยรวมว่า “เอนโดไฟต์”  โดยท่ีกลุ่มเอนโดไฟต์แหล่าน้ีจะมี
ช่วงหน่ึงหรือตลอดวงจรชีวิตท่ีสามารถอาศยัอยูใ่นเน้ือเยื่อของพืช อาจเป็นกลุ่มของแบคทีเรีย แอคติโน
มยัสีท เช้ือรา และปรสิตของพืช ซ่ึงส่ิงมีชีวิตดงักล่าวจะพบอยู่ในช่องว่างของเน้ือเยื่อท่ีมีชีวิตของพืช 
ระหวา่งเซลลข์องล าตน้ กา้นใบ ราก และใบของพืชท่ีมีความสมบูรณ์ สามารถแบ่งตวัเพิ่มจ านวนภายใน
เน้ือเยื่อโดยไม่ก่ออนัตรายต่อพืชอาศยั อาจอาศยัอยู่ในภาวะเก้ือกูล (mutuality) กนั  เน้ือเยื่อของพืชท่ีมี
เอนโดไฟตย์งัสามารถท างานไดอ้ยา่งปกติ   ซ่ึงในปัจจุบนัพบวา่กลุ่มเอนโดไฟตเ์ป็นแหล่งของสารออก
ฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีส าคญัทางดา้นการแพทย ์การเกษตร และทางอุตสาหกรรม (ณฐัวฒิุ รุ่งจินดามยั, 2005)  
ดงัจะเห็นไดว้า่มีการรายงานเก่ียวกบัเอนโดไฟตใ์นพืชบนบกเป็นส่วนมากทั้งท่ีเป็นสมุนไพรและวชัพืช 
อยา่งไรก็ตามกลุ่มเอนโดไฟตท่ี์น่าสนใจอีกกลุ่มหน่ึงก็คือกลุ่มท่ีอาศยัอยูร่่วมกนักบัส่ิงมีชีวิตไม่มีกระดูก
สันหลังในทะเล ดังเช่นมีรายงานท่ีเก่ียวข้องมากมาย  เช่นการตรวจพบแบคทีเรียทัส่ีไฟลัม คือ 
Proteobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes และ Actinobacteria ในตวัอย่างฟองน ้ า 4 สายพนัธ์ุจากทะเล
จีนใต้ คือ Stellatta tenui, Halichrondia, Dysidea avara และ Craniella australiensis ด้วยการหาล าดับ
เบสของยนี 16S rRNA เทียบกบัฐานขอ้มูล BLAST (Li et al, 2005) 
 นอกจากน้ีมีการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในตวัอย่างสาหร่าย เพรียงหัวหอม และ
ปะการัง จากทางตอนเหนือของชายฝ่ังทะเลบราซิล พบเช้ือรา 256 สายพนัธ์ุ คดัแยกออกมาไดแ้ตกต่าง
กันถึง 24 สกุล รวมไปถึง Ascomycota, Zygomycota และ Basidiomycota แบคทีเรีย 181 สายพันธ์ุ 
แตกต่างกนั 41 สกุล เช่น Bacillus, Ruegeria, Micrococcus, Pseudovibrio และ Staphylococcus (Menezes 
et al., 2010) 
 Gandhimathi et al. (2008) ไดท้  าการแยก Actinomycetes จากฟองน ้ าทะเลซ่ึงผลิตสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพต้าน เ ช้ือแบคที เ รียทั้ งแบคที เ รียแกรมบวกและแกรมลบ ได้แ ก่  Micrococcus luteus, 
Staphylococcus haemolyticus, S. aureus, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterococcus 
faecalis, Bacillus spp., Pseudomonas aeruginosa รวมไปถึงตา้นเช้ือราไดคื้อ Aspergillus fumigatus, A. 
flavus และ Candida tropicalis 
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 Ely et al. (2004) คดัแยกแบคทีเรียและราจากตวัอย่างฟองน ้ า 7 ชนิด และสาหร่าย 2 ชนิด ในแถบ
ชายฝ่ังทะเลของประเทศอินเดีย เพื่อคน้หาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพตา้นจุลินทรีย ์โดยพบวา่สารสกดัดว้ย
เมทานอลจากส่ิงมีชีวิตในทะเลเหล่านั้น แสดงฤทธ์ิในการตา้นจุลินทรียไ์ดห้น่ึงชนิดหรือมากกว่านั้น 
โดย Sigmadocia carnosa ให้ฤทธ์ิตา้นสูง แต่ยงัไม่สามารถยบัย ั้ง Fusarium sp. ได ้ ส่วน Echinogorgia 
ไม่มีฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย แต่ Echninogorgia reticulate ต้าน Rhodotorula sp. ได้แต่น้อยมาก และ E. 
compecta สามารถต้าน Fusarium sp. และ Nocardia sp. ได้ เช้ือท่ีมีฤทธ์ิต้านแบคทีเรียคือ Haliclona 
cribricutis และ Chrotella australiensis สามารถผลิตสารออกฤทธ์ิต้าน Klebsiella sp. และ Vibrio 
cholerae ไดต้ามล าดบั 
 Anand et al. (2005) คัดเลือกแบคทีเ รียทะเล 75 สายพันธ์ุ ท่ีอาศัยอยู่ ร่วมกับฟองน ้ า  4 ชนิด 
(Echinodictyum sp., Spongia sp., Sigmadocia fibulatus และ Mycale mannarensis) จากชายฝ่ัง Tuticorin 
coast ในแถบ Mannar เพื่อศึกษาการผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพดา้นปฏิชีวนะ ท่ีมีผลตา้นแบคทีเรีย 4 
สายพนัธ์ุ คือ Bacillus subtilis, Escherichia coli, Vibrio parahaemolyticus, V. harveyi และราก่อโรค 1 
ชนิดคือ Candida albicans โดยใชว้ิธี agar overlay พบวา่ 21% ของแบคทีเรียท่ีแยกไดส้ามารถสร้างสาร
ออกฤทธ์ิปฏิชีวนะตา้นแบคทีเรียไดดี้และอย่างจ าเพาะต่อชนิดของแบคทีเรีย และพบว่าแบคทีเรียสาย
พนัธ์ุ SC3 มีประสิทธิภาพสูงในการตา้นจุลินทรียแ์ละสามารถเจริญไดดี้  ซ่ึงพบวา่น ้ าเล้ียงเช้ือ (culture 
broth) ของแบคทีเรียดงักล่าวท่ีถูกสกัดด้วยเอธิลอะซิเตท (ethyl acetate) แล้วน าไปแยกด้วย reverse 
phase HPLC พร้อมกบัหา fraction ท่ีออกฤทธ์ิตา้นเช้ือไดดี้ท่ีสุด จากการศึกษาพบวา่ SC3 เป็นแบคทีเรีย
แกรมบวก รูปแท่ง สร้างสปอร์ได้ เคล่ือนท่ีได้ ผลิต catalase และ oxidase จากการวิเคราะห์แผนภูมิ
ววิฒันาการ (phylogenetic tree) โดยเปรียบเทียบล าดบัเบสในส่วนของยนี 16S rRNA  พบวา่มีล าดบัเบส
ท่ีคล้ายคลึงกบั Vibrio และ Bacillus ประมาณ 95-99% การศึกษาคร้ังน้ีเป็นรายงานคร้ังแรกท่ีเก่ียวกบั
การวิเคราะห์สายพนัธ์ุของแบคทีเรียท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัฟองน ้าในแถบทะเลอินเดียท่ีสามารถผลิตสาร
ออกฤทธ์ิปฏิชีวนะได ้
 ในการคดัแยกแบคทีเรียจากตวัอย่างฟองน ้ าจากทะเลเมดิเตอร์เรเน่ียน แล้วน ามาศึกษาฤทธ์ิตา้น
จุลินทรีย ์สามารถตา้นเช้ือก่อโรค 5 สายพนัธ์ุ คือ Escherichia coli, Staphylococcus luteus, Candida sp., 
Bacillus subtilis และ Mycobacterium sp. หลังจากศึกษาล าดับเบสของยีนส่วน 16S rDNA ของเช้ือ
แบคทีเรียในตวัอย่าง แยกได้ออกเป็นสองกลุ่มคือ α และ -Proteobacteria เม่ือศึกษาทางด้านล าดับ
ววิฒันาการ (phylogenetic tree) พบวา่ -proteobacteria เทียบเคียงไดเ้ป็น Vibrio sp. และ Pseudomonas 
sp. (Thiel and lmhoff, 2003) 
 อีกทั้งยงัมีการศึกษาแบคทีเรียท่ีอยูท่ี่ผิวของฟองน ้ า Petrosia ficiformis ซ่ึงจากการแยกโดยวธีิดั้งเดิม
และวิธีการทางชีวโมเลกุล พบวา่คดัแยกจุลินทรียท์ั้งหมด 57 สายพนัธ์ุ แบ่งไดเ้ป็น Pseudoalteromonas 
sp., Flavobacterium sp., Micrococcus sp., Bacillus sp., Corynebacterium, Actinomyces sp., 
Streptomyces sp., Vibrio sp., Aeromonas sp., Enterobacteriaceae เ ม่ื อน าไปวิ เคราะ ห์แบบ Random 
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Amplified Polymorphic DNA (RAPD) พบว่าหลายไอโซเลทผลิตสารออกฤทธ์ิปฏิชีวนะตา้นจุลินทรีย ์
Enterococcus faecalis, Stapylococcus aureus, Micrococcus sp. ซ่ึง 2 สายพนัธ์ุท่ีวิเคราะห์แยกได้เป็น 
Rhodococcus sp. และ Pseudomonas sp. ดว้ยการหาล าดบัเบสของยนี 16S rRNA (Chelossi et al., 2004) 
 การศึกษาของ Wilson et al. (2009) พบว่าแบคทีเรียจากทะเลเป็นแหล่งท่ีอุดมไปด้วยสารต้าน
จุลินทรีย ์จากความหลากหลายของจุลินทรียใ์นระบบนิเวศน์ซ่ึงมีความมากมายนั้นคาดวา่อาจมีสารตา้น
จุลินทรียช์นิดใหม่ท่ีให้คน้พบได ้โดยแบคทีเรียท่ีศึกษานั้นอาศยัอยูใ่นทะเล ซ่ึงแบคทีเรียจะอาศยัอยูบ่น
โฮสตแ์ละพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีพแตกต่างกนั การศึกษาลกัษณะความสามารถ
ในการเจริญของกลุ่มจุลินทรีย์บนพื้นผิวทะเล ท่ีท่าเรือซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียและทดสอบ
ความสามารถในการผลิตสารออกฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์ พบว่า 47% ใน 104 ไอโซเลท ของตัวอย่าง
แบคทีเรียท่ีแยกออกมาไดจ้ากแหล่งดงักล่าว ไม่สามารถจ าแนกไดถึ้งระดบัจีนสัไดด้ว้ยวิธีการหาล าดบั
เบสของยนี 16S rRNA  ขณะท่ีการทดสอบสารตา้นจุลินทรีย ์104 ไอโซเลท พบวา่มีแบคทีเรียท่ีผลิตสาร
ตา้นจุลินทรีย ์10 ไอโซเลท และมี 8 ไอโซเลท ท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลเ้คียงกนั โดยท่ีทั้ง 8 ไอโซเลทมีฤทธ์ิ
ตา้นจุลินทรียด์ชันีดว้ยความเขม้ขน้ของสาร 6.6% v/v และเม่ือศึกษาชนิดของโมเลกุลของสารดงักล่าว
และการศึกษาดว้ยวธีิสกดัดว้ยสารตามล าดบัความมีขั้ว (polarity extractions) ของสารตา้นจุลินทรียน์ั้นมี
ขั้วสูงและถูกท าให้เสียฤทธ์ิด้วยเอนซัยม์โปรติเนสเค (Protenase K) ซ่ึงแสดงว่าสารตา้นจุลินทรียเ์ป็น
สารประกอบพวกโปรตีน โดยการศึกษาน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีมีการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่ง phylogenetic tree 
ของแบคทีเรียกลุ่มเกาะติดพื้นผวิกบัการผลิตสารออกฤทธ์ิปฏิชีวนะตา้นจุลินทรีย ์
 ดงัจะเห็นไดว้า่กลุ่มเอนโดไฟต์ท่ีอาศยัร่วมกบัส่ิงมีชีวิตในทะเลสามารผลิตสารออกฤทธ์ิปฏิชีวนะ
ตา้นแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ รวมไปถึงกลุ่มเช้ือราไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและแตกต่างกนั
ออกไปข้ึนอยู่กบัสายพนัธ์ุจุลินทรียท่ี์แยกออกมาได้และถ่ินฐานท่ีจุลินทรียเ์หล่านั้นด ารงชีวิตอยู่ จึง
นบัวา่เป็นวิทยาการทางดา้นการแพทยท่ี์น่าจะไดรั้บการพฒันาต่อยอดต่อไปเพื่อการคน้หาสารออกฤทธ์ิ
ปฏิชีวนะใหม่ๆ น ามาทดแทนยาเคมีในปัจจุบนัท่ีมีผลขา้งเคียงต่อผูป่้วย นอกจากน้ีการพฒันาเกิดมีกลุ่ม
เช้ือด้ือยาไดมี้อย่างต่อเน่ืองอนัมาจากการใช้ยาอย่างไม่ถูกตอ้งเหมาะสมท าให้การรักษาด้วยยาเดิมไม่
ได้ผลในการรักษา และเช้ือด้ือยาบางกลุ่มได้เปล่ียนกลายมาเป็นเช้ือประจ าถ่ินท่ีพบได้บ่อยใน
โรงพยาบาลและยากต่อการรักษาก่อเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อทั้งของโรงพยาบาลและผูป่้วย จึง
นบัว่าการคน้หาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพดา้นปฏิชีวนะจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติจึงมีความส าคญัอย่าง
ยิง่ยวดเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการน าเขา้ยาจากต่างประเทศ และส่งเสริมใหผู้ป่้วยมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

ขั้นตอนการศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารจากเอนโดไฟต์ รวมไปถึงในการศึกษาสารท่ีมีฤทธ์ิทาง
ชีวภาพจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติไม่วา่จากพืช หรือ จุลินทรียอ่ื์นๆ มกัประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัๆ หลาย 
ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนหลกัๆ คือ การคดัแยกจุลินทรียท่ี์มีการผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพออกมาใหไ้ด้
จากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ แลว้หาสภาวะท่ีเหมาะสมในการท่ีกระตุน้ให้กลุ่มจุลินทรียเ์หล่านั้นผลิตสาร
ออกมาตา้นจุลินทรียใ์หโ้ทษ โดยจะกล่าวรายละเอียดเหล่าน้ีในส่วนของวธีิการทดลองในบทต่อไป 
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บทที ่3 
วสัดุ อปุกรณ์และวธีิการ 

 
3.1 วสัดุ 
 3.1.1 ตวัอยา่ง 
  ตวัอยา่ง ฟองน ้ าและโคลนจดัเก็บจากเกาะสาหร่าย จงัหวดัสตูลโดยมีรายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ตวัอยา่งฟองน ้าและโคลนจากทะเล 

วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง ชนิดตวัอยา่ง จ านวน รหสัตวัอยา่ง สถานท่ีเก็บ ผูจ้ดัเก็บ 
25 มีนาคม 2560 
(14.00-17.00 น.)  
ช่วงน ้าลง 

ฟองน ้าสีแดง 1 S1 เกาะสาหร่าย 
จงัหวดัสตูล 

คณะผูท้  าวจิยั 

 ฟองน ้าสีน ้าเงิน 1 S2   
 ฟองน ้าสีน ้าตาล 1 S3   
 ฟองน ้าสีม่วง 1 S4   
 ฟองน ้าสีเขียว 1 S5   
 ฟองน ้าสีด า 1 S6   
 ฟองนา้สีเขียวข้ีมา้ 1 S7   
 ฟองน ้าสีเขียวอ่อน 1 S8   
 ฟองน ้าสีเหลือง 1 S9   
 ฟองนา้สีด า 1 S10   
26 มีนาคม 2560 
(6.00-6.30 น.) 
ช่วงคาบเก่ียวน ้าข้ึน 

ฟองน ้าสีเหลือง 1 -  คณะผูท้  าวจิยั 

 โคลนบนผิวฟองน ้ า
สีเหลือง 

1 M1   

 
 3.1.2 แบคทีเรียทดสอบ 

3.1.2.1 แบคทีเรียท่ีสั่งซ้ือจาก TISTR (สายพนัธ์ุมาตรฐาน) 
   Staphylococcus aureus TISTR517 
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3.1.2.2 แบคที เ รีย ก่อโรค ท่ีแยกได้จากผู ้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เก็บรักษาไวใ้น 15% กลีเซอรอล อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ห้องปฏิบติัการ
เทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ (ได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล 
ส านกัวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์) ได้แก่ methicillin resistant Staphylococcus aureus สาย
พนัธ์ุ 142 
 3.1.3 สารเคมี 

1. อาหารเล้ียงเช้ือ  
   - Marine Broth (MB) 
   - Mueller Hinton broth (M-H) 

- Bacteriological agar 
  2. สารเคมีอ่ืนๆ 
   - 70% และ 95% เอธิลแอลกอฮอล ์
   - 15% กลีเซอรอล 
   - 0.85% NaCl 
 3.1.4 อุปกรณ์ 
   - จานเพาะเช้ือพลาสติก (plastic Petri dish) 
   - กรรไกร (scissor) 
   - หลอดทดลอง (Test tube) 
   - ตะเกียงแอลกอฮอล ์
   - บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 500 มิลลิลิตร 
   - ปากคีบ (Forceps)    
   - เขม็เข่ียเช้ือ (Needle) 
   - ห่วงเข่ียเช้ือ (Loop) 
   - เมด็ลูกปัดแกว้ (Glass bead) 
   - ขวดฝาเกลียว (duran bottle) ขนาด 250, 500 มิลลิลิตร 
   - ขวดฝาเกลียวกน้จีบ (baffled flask) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 
   - Eppendorf 
   - ทิป (Tips) พร้อม Auto pipette 
   - ปืนจุดไฟ (lighter) 
   - กระดาษเช็ด 
 3.1.5  เคร่ืองมือ 
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   - เคร่ืองเขยา่ (Vortex) 
   - เคร่ืองหมุนป่ันเหวีย่งแยกสาร (Centrifuge) 

- ตูบ้่มเช้ือ (Incubator) 
   - ตูอ้บฆ่าเช้ือ (Hot air oven) 
   - ตูบ้่มเล้ียงเช้ือแบบเขยา่ (Shaking incubater) 
   - หมอ้น่ึงฆ่าเช้ือ (Autoclave) 
 
3.2 วธีิการทดลอง 
 3.2.1 การเก็บตวัอยา่งฟองน ้า 
      เก็บตวัอยา่งฟองน ้ าใส่ในถุงท่ีบรรจุน ้ าทะเลบริเวณท่ีเก็บตวัอย่าง (ตารางท่ี 2) รัดปางถุงดว้ยยาง 
น าถุงตวัอยา่งแช่ในลงัน ้าแขง็ น ากลบัหอ้งปฏิบติัการหรือสถานท่ีท าปฏิบติัการเพื่อทดสอบภายใน 24 ชัว่โมง 
 3.2.2 การแยกเอนโดไฟตจ์ากตวัอยา่งฟองน ้า 
      น าตวัอยา่งฟองน ้าจากขอ้ 3.1.1 โดยเลือกส่วนของฟองน ้าท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์ ไม่มีลกัษณะอาการ 
ของโรค มาท าการแยกจุลินทรียเ์อนโดไฟต ์โดยตอ้งท าให้ผิวนอกของฟองน ้ าปราศจากเช้ือก่อนดว้ยวิธีการ
ต่างๆ ไดแ้ก่ น าตวัอยา่งฟองน ้ามาลา้งให้สะอาด แช่ใน 95% แอลกอฮอล ์นาน 30 วินาที แลว้ลา้งดว้ยน ้ากลัน่
ปราศจากเช้ือ นาน 3-5 วินาที ใช้กรรไกรจุ่มแอลกอฮอล์ น าไปผ่านไฟแลว้ตดัตวัอย่างฟองน ้ าออกเป็นช้ิน
เล็กๆ (ดดัแปลงจาก Pongpaichit et al., 2006) น าไปวางบนอาหาร Marine agar (MA) แลว้บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-7 วนั สังเกตผลทุกวนั เม่ือพบวา่มีการเจริญของเช้ือจุลินทรียเ์จริญออกมาจากช้ิน
ตวัอยา่งฟองน ้ า ให้ท าการแยกขีดโคโลนีท่ีมีความแตกต่างกนัดว้ยเข็มเข่ียเช้ือเพื่อน าไปเพาะเล้ียงบนอาหาร 
MA โดยการเก็บ ตวัอยา่งเช้ือจุลินทรียเ์ป็นเวลา 7 วนั นบัจากวนัแรกท่ีพบการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ์เม่ือแยก
ได้เช้ือจุลินทรีย์บริสุทธ์ิแล้วท าการเก็บเช้ือ ใน 15 % กลีเซอรอล แล้วน าไปแช่ในตู้แช่เยือกแข็ง (deep 
freezer) อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส (ณฐัวฒิุ รุ่งจินดามยั, 2005). 
 3.2.3 การแยกจุลินทรียจ์ากโคลนในทะเล 
  น าตวัอยา่งโคลนจากทะเลท่ีเก็บรักษาไวใ้นน ้าแข็งมาแยกขีดลงบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ MA ดว้ย
เทคนิคขีดเช้ือ น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-7 วนั สังเกตผลทุกวนั เม่ือพบวา่มีการเจริญ
ของเช้ือจุลินทรีย ์ให้ท าการแยกขีดโคโลนีดว้ยเข็มเข่ียเช้ือเพื่อน าไปเพาะเล้ียงบนอาหาร MA โดยการเก็บ
ตวัอยา่งเช้ือจุลินทรียบ์ริสุทธ์ิ แลว้ท าการเก็บเช้ือ ใน 15 % กลีเซอรอล แลว้น าไปแช่ใน deep freezer อุณหภูมิ 
-80 องศาเซลเซียส  
 3.2.4 การทดสอบฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียมาตรฐาน/MRSA (เบอ้งตน้) 
  ทดสอบฤทธ์ิการตา้นเช้ือด้วยวิธี double layer overlay ด้วยการน าสารแขวนลอยเช้ือท่ีเล้ียงไว้
ข้ามคืนในอาหารเล้ียงเช้ือ Mueller Hinton broth (MHB) มา 1% ใส่ลงใน soft agar ปริมาตร 7 มิลลิลิตร 
(หลอมเหลวแลว้รออุ่น) เขยา่ดว้ย vortex  จากนั้นน าไปเททบับนโคโลนีของจุลินทรียท่ี์แยกไดจ้ากตวัอยา่ง 
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(บ่มเล้ียงไวแ้ลว้อยา่งนอ้ย 5 วนั) บ่มท่ี 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัว่โมง แลว้สังเกตวงใสของการยบัย ั้งเช้ือ 
(inhibition zone) 
 3.2.5  การเพาะเล้ียงเอนโดไฟต/์เช้ือด ารงชีวิตอิสระ 
  น าจุลินทรียเ์อนโดไฟต์และท่ีด ารงชีวิตอิสระท่ีแยกไดจ้ากขอ้ 3.2.2 และแสดงฤทธ์ิปฏิชีวนะใน
ข้อ 3.3 ท่ีมีลักษณะโคโลนีท่ีแตกต่างกัน น ามาเพาะเล้ียงใน Marine Agar (MA) บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส จนพบมีการเจริญของโคโลนีแยกเด่ียว (isolated colony) จากนั้นใชห่้วงถ่ายเช้ือเข่ียโคโลนีของเช้ือ 
จ านวน 5 โคโลนี แลว้ท าการถ่ายเช้ือลงในอาหารเหลว Marine Broth (MB) ปราศจากเช้ือท่ีบรรจุในขวดกน้
จีบ baffled flask (ใส่เมด็ลูกปัดแกว้ 1 เม็ด ต่อ 1 มิลลิลิตร) น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 
วนั ท่ีตูบ้่มเช้ือแบบเขย่าความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที จะไดผ้ลิตภณัฑ์ออกมา 2 ส่วน คือส่วนน ้ าเล้ียงเช้ือ 
(culture filtrate) และสารแขวนลอยเช้ือ (cell suspension) 
 3.2.6 การทดสอบฤทธ์ิตา้น MRSA 
  3.2.6.1  การเตรียมเช้ือ MRSA ส าหรับการทดสอบ 
   เล้ียงไอโซเลท MRSA บนอาหารเล้ียงเช้ือ Mueller Hinton Agar (MHA) ดว้ยวิธีการขีด
เช้ือแลว้น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัว่โมง เพื่อให้เจริญและแยกเป็นโคโลนีเด่ียวก่อนท่ี
จะน าไปทดสอบกบัเช้ือท่ีแยกไดจ้ากตวัอยา่ง 
  3.2.6.2 การทดสอบฤทธ์ิตา้น MRSA 
   ทดสอบดว้ยวิธีซึมผ่านของสารเขา้เน้ือวุน้ (agar well diffusion) โดยปรับความเขม้ขน้
ของสารแขวนลอย MRSA ในขอ้ 3.2.6.1 ใหไ้ด ้0.5 McFarland (1.5×108 CFU/mL) ใน 0.85% NaCl ปราศจาก
เช้ือ จากนั้นน าไปป้ายลงบนผิวหนา้อาหาร MHA ตั้งทิ้งไวใ้ห้ผิวหนา้อาหารแห้งประมาณ 10 นาที แลว้เจาะ
หลุมดว้ยทิปปราศจากเช้ือโดยใช้ส่วนทา้ยของทิปกดลงไปในเน้ือวุน้ MHA  จากนั้นน าน ้ าเล้ียงเช้ือจากขอ้ 
3.2.5 ปริมาตร 80 ไมโครลิตร หยอดลงในหลุม ตั้งทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งจนน ้ าเล้ียงเช้ือซึมเขา้เน้ือวุน้จนหมด 
แลว้น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัว่โมง วดัขนาดโซนใสของการยบัย ั้งเช้ือ เปรียบเทียบ
กนัในแต่ละไอโซเลทของเช้ือท่ีแยกไดจ้ากตวัอยา่ง 
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บทที ่4  
ผลการทดลอง 

 
4.1 แยกเช้ือจากส่ิงแวดลอ้มและเอนโดไฟตใ์นฟองน ้า 
 จากการแยกจุลินทรียท่ี์อาศยัอยูอ่ยา่งอิสระในทะเลรวมไปถึงกลุ่มเอนโดไฟตท่ี์อาศยัร่วมอยูก่บัฟองน ้ าท่ี
เก็บรวบรวมจากเกาะสาหร่าย จงัหวดัสตูล ในวนัท่ี 25-26 มีนาคม 2560 รายละเอียดตวัอย่างดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2 โดยวิธีการฆ่าเช้ือท่ีพื้นผิวบนอาหาร MA ส าหรับแยกเช้ือเอนโดไฟต ์และวิธีขีดเช้ือส าหรับแยก
เช้ือจากโคลน ไดจุ้ลินทรียท์ั้งหมด 10 ไอโซเลท แบ่งเป็นพบทั้งในส่ิงแวดลอ้มและ/หรือเอนโดไฟต ์4 ไอโซ
เลท (รูปท่ี 1 A-D)  พบเฉพาะเอนโดไฟต ์2 ไอโซเลท (รูปท่ี 2 A และ 2B) และพบเฉพาะในส่ิงแวดลอ้ม 4 ไอ
โซเลท (รูปท่ี 3 แสดงรูปเพียง 2 ไอโซเลท) และส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียแกรมลบมีการเจริญสร้างแคปซูลท า
ใหมี้ลกัษณะมนัวาว มูกเยิม้ พบไดท้ั้งในรูปแบบ free-living และเป็น epibiotic ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                    A                                                                     B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C D 
รูปท่ี 1 ลกัษณะโคโลนีแบคทีเรียมูกเยิ้ม มนัวาว ท่ีตรวจพบเป็นประชากรส่วนใหญ่จากตวัอย่างท่ีน ามาศึกษา. ลกัษณะ
โคโลนีในรูป 1 B ไม่แสดงฤทธ์ิตา้น Staphylococcus aureus TISTR517 ส่วนท่ีเหลือแสดงฤทธ์ินอ้ย 
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 ส าหรับโคโลนีของแบคทีเรียท่ีตรวจพบเฉพาะในช้ินส่วนฟองน ้ามีลกัษณะส าคญั คือฝังวุน้ ผวิหนา้ดา้น
พบจากฟองน ้ ารหสั S6 มีโคโลนีสีแดง (รูป 2 A) และโคโลนีแบนราบ ผวิหนา้ดา้น พบจากฟองน ้ารหสั S1 มี
โคโลนีสีครีม (รูป 2 B) ซ่ึงทั้งสองลกัษณะแสดงฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียท่ีน ามาใชเ้ป็นดชันี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             A            B 
รูปท่ี 2 ลกัษณะโคโลนีเอนโดไฟตท่ี์พบในฟองน ้า. รูป 2 A ใหร้หสัป็น S6.2 ส่วน 2B ใหร้หสัเป็น S1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A B 
รูปท่ี 3 ลกัษณะโคโลนีของแบคทีเรียในส่ิงแวดลอ้มท่ีแยกไดจ้ากโคลน. รูป 3A ให้รหัสเป็น SL4  ส่วนรูป 
3B ใหร้หสัเป็น SL19 
 ในเบ้ืองตน้พบวา่โคโลนีในรูป 2A (รหสั S6.2) และ 3B (รหสั SL19) นอกจากน้ียงัมีไอโซเลท SK3
แสดงฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียมาตรฐาน S. aureus TISTR517 ไดเ้ม่ือทดสอบดว้ยวธีิราดทบั (overlay) ดงัแสดงใน
รูปท่ี 4 และมีเฉพาะไอโซเลท S6.2 ตา้น MRSA ส่วนไอโซเลท S1.2 สามารถตา้นเช้ือรา ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

S6.2 S1.2 

SL4 SL19 
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 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B   
รูปท่ี 4 แสดงวงใส (บริเวณลูกศรช้ี) ของการตา้นแบคทีเรีย Staphylococcus aureus TISTR517 ของไอโซเลท 
S6.2 (A) ไอโซเลท SL19  ไอโซเลท SK3 (B) 
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                                                                                         A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          B   
รูปท่ี 5 แสดงวงใส (บริเวณลูกศรช้ี) ของการตา้น MRSA (A) และวงใสของการตา้นรา (B). ไอโซเลท S6.2 
แสดงการตา้น MRSA (A)  ส่วน ไอโซเลท S1.2 แสดงการตา้นรา (B)   

S2 

S1.2 
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 หลงัจากคดัเลือกไอโซเลท S1.2, ไอโซเลท S6.2, ไอโซเลท SK3 และ ไอโซเลท SL19 ไปศึกษาต่อ
โดยน าไปเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือเหลว Marine broth (MB) และเม่ือน าน ้ าเล้ียงเช้ือไปศึกษาฤทธ์ิต้าน S. 
aureus TISTR517 และ ฤทธ์ิตา้น MRSA พบวา่ไอโซเลท SK3 แสดงฤทธ์ิปฏิชีวนะตา้นเช้ือดชันีทั้ง 2 ชนิด
ไดว้งใสของการยบัย ั้งเช้ือไดสู้งสุด ภายในระยะเวลาของการบ่มเล้ียงเช้ือเป็นเวลา 2 วนั ในสภาวะการบ่ม
เล้ียงท่ีมีการเขย่า 200 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ดงัแสดงในรูปท่ี 6 อย่างไรก็ตามไอโซเลท 
S6.2 ก็เร่ิมใหว้งใสของการยบัย ั้งเช้ือในวนัท่ี 2 ของการบ่มเล้ียงดงักล่าวเช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 6 วงใสของการตา้นเช้ือ S. aureus TISTR517 (ซ้ายมือ) และ MRSA (ขวามือ) เม่ือทดสอบดว้ยวิธี agar 
well diffusion                  
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บทที ่5 
อภิปรายผล 

 
 ความส าคญัในการคน้หายาปฏิชีวนะใหม่ๆ มีเพิ่มมากข้ึน เพื่อแกไ้ขปัญหาโรคท่ีเกิดจากเช้ือด้ือยาท่ี
ใช้ยาเดิมรักษาไม่ได้ผล ดงันั้นการคน้หายาใหม่เพื่อใช้ในการรักษาโรคติดเช้ือยงัคงตอ้งไดรั้บการพฒันา
ต่อไป โดยมุ่งหาสารออกฤทธ์ิปฏิชีวนะจากส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในทะเล เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของโลก และเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีส าคญัและมีความหลากหลายของระบบนิเวศมาก 
(Colwell, 2002) รวมถึงเป็นแหล่งของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพมากมาย (สิตา ปรีดานนท์, 2551) ทั้งใน
รูปแบบของสาร terpenes, polyketides, acetogenins และ peptide เป็นตน้ (Wright, 1998) ซ่ึงสารเหล่าน้ีโดย
ส่วนใหญ่แล้วได้มาจากส่ิงมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลและสามารถน ามาใช้ประโยชนทางด้าน
การแพทย์อย่างหลากหลาย ด้วยการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพและชีวภาพเพิ่มเติมใน
หอ้งปฏิบติัการ อยา่งไรก็ตามยงัคงมีอุปสรรคอยา่งมากหากมีการศึกษาเร่ืองดงักล่าวโดยมุ่งหวงัแต่เพียงยดึใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ เน่ืองจากความเขม้ขน้ของสารท่ีแยกไดจ้ากส่ิงมีชีวติไม่มีกระดูกสันหลงัเหล่าน้ี
นอ้ยกวา่ 1 ในลา้นของน ้ าหนกัเปียก (Proksch et al., 2002) หากตอ้งการสารเหล่าน้ีในปริมาณสูงจ าเป็นตอ้ง
ใชส่ิ้งมีชีวิตดงักล่าวในปริมาณมากอาจท าให้เส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ ดงันั้นจึงไดมี้การศึกษากลุ่มจุลินทรียเ์อน
โดไฟทท่ี์อาศยัอยูร่่วมกบัส่ิงมีชีวติดงักล่าว เช่นในเน้ือเยือ่ฟองน ้า Aplysia aerophoba มีกลุ่มแบคทีเรียท่ีอาศยั
ร่วมกนัแบบ symbiotic โดยแบคทีเรียได้อาหารจากฟองน ้ าและท าให้ฟองน ้ าคงรูปร่างอยู่ได้ หรือแมแ้ต่
แบคทีเรียจากกลัปังหาสามารถผลิตสารออกฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย  ตา้นรา  ตา้นไวรัส (Monks et al., 2002) ซ่ึง
จะเห็นไดว้า่ไม่ใช่มีเพียงแต่เฉพาะส่ิงมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลงัในทะเลเท่านั้นท่ีสามารถผลิตสารออกฤทธ์ิ
ปฏิชีวนะ แต่ยงัรวมไปถึงกลุ่มจุลินทรียเ์อนโดไฟต์ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนักบัส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นก็ยงัเป็นวตัถุดิบ
ของสารออกฤทธ์ิปฏิชีวนะไดเ้ป็นอยา่งดี และไม่จ  าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้ส่ียงต่อการสูญ
พนัธ์ุ จึงได้สนใจแยกกลุ่มเช้ือเอนโดไฟต์ รวมไปถึงกลุ่มเช้ือท่ีด ารงชีวิตอยู่อย่างอิสระในทะเลของเกาะ
สาหร่ายเพื่อประโยชน์ในการคน้หายาใหม่ๆ ช่วยในการรักษาโรคติดเช้ือด้ือยา โดยในการทดลองน้ีสามารถ
แยกแบคทีเรียไดจ้ากท่ีเป็นกลุ่มเอนโดไฟต์ และอาศยัอยู่ปกคลุมผิวของฟองน ้ า รวมไปถึงกลุ่มท่ีอาศยัอยู่
อย่างเป็นอิสระในส่ิงแวดลอ้มจ านวน 10 ไอโซเลท แต่มีเพียงไอโซเลท S6.2, SK3 และ SL19 ท่ีแสดงฤทธ์ิ
ตา้นแบคทีเรียก่อโรค จึงเป็นท่ีน่าสนใจศึกษาต่อไปถึงระดบัโครงสร้างของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีเช้ือ
ผลิตออกมาเพื่อน าไปใชเ้ป็นตน้แบบของการผลิตยาตา้นเช้ือด้ือยาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
 
สรุป 
 สามารถคดัแยกจุลินทรียเ์อนโดไฟทจ์ากตวัอยา่งฟองน ้ า และจุลินทรียท่ี์อยูบ่นพื้นผิว รวมไปถึงกลุ่มท่ี
อาศยัอยู่เป็นอิสระในทะเลของเกาะสาหร่าย จงัหวดัสตูล โดยแบคทีเรียท่ีคดัแยกได้รหัส S6.2, SK3 และ 
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SL19 แสดงฤทธ์ิต้านแบคทีเรียดชันีได้ จึงน่าสนใจน าไปแยกสกัดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพเพื่อศึกษาดู
โครงสร้างและน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานของสารออกฤทธ์ิปฏิชีวนะจากจุลินทรียใ์นทะเลต่อไป 
 
ส่ิงท่ีคาดวา่จะท าต่อไป 
1. พิสูจน์แยกวนิิจฉยัชนิดของเช้ือดว้ยการหาล าดบัเบสของยีน 16S rDNA และหาล าดบัวิวฒันาการท่ีศูนย์
พนัธุวศิวกรรมศาสตร์แห่งชาติ (ศช.) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)  
2. ฝากเก็บรักษาไอโซเลทของเช้ือไวท่ี้ส านักงานวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(TISTR) โดยคดัเลือกไอโซเลท S1.2, S6.2, SK3 และ SL19 ดงัแสดงในรูปท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 7 โคโลนีของไอโซเลท S1.2, ไอโซเลท S6.2, ไอโซเลท SK3, ไอโซเลท SL19 (เรียงจากซ้ายมือมา
ทางขวามือ) 
 
3. เตรียมสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากน ้ าเล้ียงเช้ือจุลินทรียท่ี์คดัเลือกได ้(รูปท่ี 8) และแสดงฤทธ์ิปฏิชีวนะ
ตา้น MRSA ให้อยู่ในรูปผงแห้งแล้วส่งไปพิสูจน์เอกลกัษณ์ทางเคมีท่ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
วทิยาเขตตรัง โดย รศ.ดร. พชร เพชรประดบั 
 
  

 

 
  

 
 

 
รูปท่ี 8 ลกัษณะการเจริญของไอโซเลทท่ีคัดแยกได้ (S6.2, SK3, SL19 และ S1.2) เม่ือเจริญในอาหารเล้ียงเช้ือ 
Marine broth (MB) ; C คือ ขวดควบคุมผลลบ. ลกัษณะของไอโซเลท 6.2 (   ) น่าสนใจเน่ืองจากตา้น S. aureus 
TISTR 517 (รูปท่ี 4A) และตา้น MRSA (รูปท่ี 5A)  
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