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บทคัดยอ
ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการควบคุมจุลินทรียดวยสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจากแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อพัฒนามาตรฐานและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารทะเล
แหงของประเทศไทย โดยทําการศึกษา 2 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 คือ การศึกษาขยายขนาดของ
แบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis ดวยวัสดุราคาถูกในถังหมักและการเจริญ รวมทั้ง
กิจกรรมของเอนไซมอะไมเลส โปรติเอส และไลเปส ผลการศึกษาพบวาการศึกษาการขยายขนาด
ของแบคทีเรียโพรไบโอติก B. licheniformis ที่เพาะเลี้ยงในถังหมักแบบกวนขนาด 5 ลิตร โดยใช
รําขาวเปนสับสเตรท และเพาะเลี้ยงในสภาวะที่มีคาความเปน กรด-ดางเทากับ 7.0 มีการเติม 1 %
(w/v) แอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) เพื่อเปนแหลงไนโตรเจน ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส อัตรา
การใหอากาศ 1 vvm และความเร็วรอบในการกวน 300 รอบตอนาที เปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวา
แบคทีเรียโพรไบโอติกในถังหมักมีการเจริญสูงสุดตรวจวัดปริมาณเชื้อได 1.15±0.01×1012 CFU/ml
เมื่อเพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 16-18 ชั่วโมง และมีกิจกรรมของเอนไซมอะไมเลสสูงสุดในชั่วโมงที่ 18
เทากับ 2704.41 Unit/ml รองลงมาคือ เอนไซมโปรติเอสมีกิจกรรมสูงสุดที่ชั่วโมงที่ 16-18 เทากับ
3.81 Unit/ml สวนเอนไซมไลเปสมีกิจกรรมของเอนไซมนอยที่สุด เทากับ 1.33 Unit/ml ตลอด
ระยะเวลาการทดลอง ขั้นตอนที่ 2 คือ ทําการศึกษาถึงผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในรูปแบบ
สารกึ่งบริสุทธิ์จากแบคทีเ รียโพรไบโอติก B. licheniformis (PBL) และสารไนซินเพื่อการเก็บ
ผลิตภัณฑหมึกแปรรูปชวงที่ทําการจําหนายภายใตสภาวะการเก็บรักษาที่ (1) อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ (2) การเปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางวันและปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืน
ในการควบคุ ม แบคที เ รี ย กลุ ม เฮทเทอโรโทรปทั้ ง หมดที่ ป นเป อ นในผลิ ต ภั ณ ฑ ห มึ ก แปรรู ป
ผลการศึกษาพบวาการเติมสาร PBL ทุก ๆ 2 สัปดาห ภายใตสภาวะการเปดถุงพลาสติกในชวงเวลา
กลางวันและปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืนเปนวิธีการเก็บผลิตภัณฑหมึกแปรรูปชวงที่ทําการ
จําหนายไดดีที่สุด เนื่องจากสามารถลดปริมาณแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในตัวอยาง
ผลิตภัณฑห มึก แปรรูป ไดดี (เทากับ 44.70%) และสามารถกําจัดแบคทีเรียกอโรคที่ป นเปอนใน
ตัวอยางผลิตภัณฑหมึกแปรรูปไดดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอื่น ๆ
คําสําคัญ : แบคทีเรียโพรไบโอติก, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, ผลิตภัณฑอาหารทะเลแหง, มาตรฐาน
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Abstract
In this study, development of bioactive compounds from probiotic bacteria
for controlling microorganisms, and improving standard and quality of dried seafood
products from Thailand were studied. There were two steps of experiment. In the
first step, the scale-up cultivation of probiotic bacteria Bacillus licheniformis with
low-cost substrate in bioreactor in terms of growth and amylase, protease and lipase
activities. Results showed that the scale-up cultivation of probiotic bacteria Bacillus
licheniformis with low-cost substrate in 5-L stirred bioreactor with rice bran as a
substrate, pH 7.0 of cultivated medium, 1% (w/v) (NH4)2SO4 as nitrogen source,
35 ºC, aeration rate 1 vvm, 300 rpm for 24 h. Results demonstrated that the
maximum growth of probiotic bacteria in tested bioreactor was 1.15±0.01×1012
CFU/ml for 16-18 h. The maximum activities of amylase, protease and lipase
enzymes were 2704.41 Unit/ml at 18 h of cultivation, 3.81 Unit/ml at 16-18 h and
1.33 Unit/ml throughout the experiment, respectively. In the second phase, the
effect of antimicrobial compound in form of partially purified solution produced by
B. licheniformis (PBL) and nisin for dried squid products preservation during selling
under (1) 4 ºC and (2) open in daytime and closed in nighttime for controlling total
heterotrophic bacteria contaminated in dried squid products was evaluated. Results
showed that the addition of PBL every two-week under open in daytime and closed
in nighttime conditions is the best preserved technique during selling because of the
highest reducing ability of total heterotrophic bacteria (44.70%) and pathogenic
bacteria contaminated in dried squid products, compared to the other treatments.
keywords : Bacterial probiotics, Bioactive compounds, Dried seafood products,
Standard
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
อาหารทะเลแหง และอาหารทะเลแปรรูปเปนสินคาที่สําคัญประเภทหนึ่ง ในประเทศไทย
(สุบัณฑิต นิ่ม รัตน และคณะ, 2554) และผลิตภัณฑเหลานี้เปนสินคาประเภทของฝากที่สําคัญของ
จังหวัดบริเวณชายฝงทะเลของประเทศไทย ไดแก กุงแหง ปลาแหง หมึกแหง หมึกอบชุบน้ําเชื่อม หมึก
ตัวฉาบ หอยแหงและปูกรอบ เปนตน ซึ่งพบมากในภาคตะวันออก แถบจังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ตราด (สุบัณฑิต นิ่มรัตน และคณะ, 2553ก) รวมทั้งอาหารทะเลแหงและอาหารทะเลแปรรูปไดรับ
ความนิยมและมีผูบริโภคเพิ่มมากขึ้นในการนํามาบริโภคทั้งคนไทยและคนในประเทศแถบเอเชีย ทําให
เปนสินคาเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหประเทศไทยจํานวนมหาศาล (สุบัณฑิต นิ่มรัตน และคณะ, 2553ข)
ในป พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีสถิติการสง ออกอาหารทะเลประเภทปลาหมึก และผลิตภัณฑรวม
ปริมาณ 65,474.76 ตัน คิดเปนเงิน 12,160 ลานบาท และมีสถิติการสงออกอาหารประเภทกุงปรุงแตง
และกุงแหงปริมาณ 114,250.56 ตัน คิดเปนเงิน 39,554.40 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โดยความรวมมือของกรมศุลกากร, 2557) แสดงใหเห็นวาอาหารทะเลเปนสินคาที่มีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจไทยเปนอยางยิ่ง
จากการศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับคุณภาพของอาหารทะเลแหงและอาหารทะเลแปรรูป พบวา
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแหงมีการปนเปอนดวยแบคทีเรียกอโรคและแบคทีเรียที่ทําใหอาหารเนาเสีย
ยกตั ว อย า งเช น สุ บั ณ ฑิ ต นิ่ ม รั ต น และคณะ (2553ก) พบการปนเป อ นของแบคที เ รี ย กลุ ม
Staphylococcus, Bacillus และ Micrococcus และแบคทีเรียกอโรค ไดแก Corynebacterium spp.,
Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, K. ozaenae, Listeria spp. และ Proteus
mirabilis ในผลิตภัณฑอาหารทะเลแหงที่วางจําหนายในจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้เมื่อนําผลิตภัณฑ
หมึกแหงที่จําหนายในจังหวัดชลบุรมี าศึกษาการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมทนเค็ม พบการปนเปอนของ
แบคทีเรียกลุม Staphylococcus, Micrococcus และ Bacillus สวนการศึกษาการปนเปอนของ
แบคทีเรียกลุมเอนเทอโรแบคทีเรียซีอีพบ Proteus, Enterobacter และ Klebsiella (สุบัณฑิต นิ่มรัตน
และคณะ, 2553ข) ศิริโฉม ทุงเกา และกิตติรัตน วงษอินทร (2550) ไดรายงานการตรวจสอบคุณภาพ
ทางจุล ชีววิท ยาของปลาหมึกแห งปรุง รสพรอมบริโ ภค พบการปนเปอนของ Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Bacillus และ Acinetobacter ในขณะเดียวกันการศึกษาคุณภาพทาง
จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหารทะเลแหงในตางประเทศก็แสดงใหเห็นถึงการปนเปอนดวยแบคทีเรีย
กอโรคและแบคทีเรียที่ทําใหอาหารเนาเสียในผลิตภัณฑอาหารทะเลแหง เชน ปลาซารดีน (Sardina
pilchardus) และปลานวลจันทรตากแหง (Cirrhinus microlepis) ที่จําหนายในเมือ ง Penghu
ประเทศไตหวัน พบแบคทีเรียกลุมที่สรางสารพิษประเภทฮิสตามีนหลากหลายชนิด ไมวาจะเป น
Klebsiella pneumoniae, Hafnia alvei, Proteus morganii, P. vulgalis, P. mirabilis,
Enterobacter aerogenes, E. cloacae, Serratia fonticola, S. liquefaciens, Raoultella
planticola, R. ornithinolytica, Providencia stuartii และ Citrobacter freundii (Huang et al.,
2010) และปลาซารดีน (Sardina pilchardus) เค็มตากแหงในประเทศอินเดียพบการปนเปอนของ
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Micrococcus luteus, Pseudomonas และ Alcaligenes (Lakshmanan et al., 2002) แบคทีเรียที่
ปนเปอนเหลานี้สงผลทําใหอาหารทะเลแหงเนาเสียและเปนอันตรายตอผูบริโภคได (Jeyasekaran
et al., 2004) ดังนั้นการควบคุมจุลินทรียที่ปนเปอนในอาหารทะเลแหง ถือเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง
เพื่อทําใหอาหารทะเลแหงของประเทศไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑของประเทศไทยและ
ระดับสากล
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียมีหลากหลายชนิด ยกตัวอยางเชน แบคเทอริโอซิน
เปนตน (ten Brink et al., 1994) แบคเทอริโอซินสามารถยับยั้งไดทั้งแบคทีเรียกอโรคทางอาหาร
และแบคทีเรียที่ทําใหอาหารเนาเสีย ดวยคุณสมบัติดังกลาวจึงสงผลใหสารชนิดนี้ไดรับความสนใจ
อยางแพรหลายในทางดานการแพทยและดานอุตสาหกรรมอาหาร (Delves-Broughton et al., 1996;
Ogunbanwo et al., 2003) นอกจากนี้ Anthony et al. (2009) ไดศึกษาถึงสารเปปไทดที่มีฤทธิ์ใน
การยับยั้งแบคทีเรีย การศึกษานี้ไดรับความสนใจมากขึ้นในการที่จะนํามาเปนทางเลือกหนึ่งในการ
รักษาโรค การถนอมอาหาร เพื่อปองกันการเนาเสียและการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑอาหาร แบคทีเรีย
สายพันธุท ี่ผลิตสารเปปไทดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียคือ Bacillus licheniformis ที่แยกไดจาก
ดินตะกอนจากน้ําทิ้งในโรงฆาสัตวซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกไดหลายชนิด ซึ่งคุณสมบัติ
ทางชีวเคมีของสารเปปไทดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ผลิตไดจาก B. licheniformis มีคุณสมบัติ
เปนสารแบคเทอริโ อซิน จากผลการศึก ษาดัง กลาว ทําใหคณะผูวิจัยมีแนวคิดที่จะศึก ษาถึง การ
พัฒนาการประยุกตใชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียโพรไบโอติกในการควบคุมจุลินทรียใน
อาหารทะเลแหง เนื่องจากแบคทีเรียโพรไบโอติกสามารถสรางสารหลายชนิดที่ชวยทําหนาที่เปนสาร
ปฏิชีวนะ เชน กรดอินทรีย และแบคเทอริโอซิน เปนตน ซึ่ ง แบคทีเรียโพรไบโอติกทําหนาที่ยับยั้ง
สารพิษจากแบคทีเรียกอโรค โดยการไปปดกั้นสวนที่พิษจะเขาสูเซลลและสามารถแยงจับตําแหนง
ตาง ๆ ของเนื้อเยื่อในลําไสเ พื่อปองกันไมใหแบคทีเรียกอโรคเขายึดเกาะและเพิ่มจํานวนในลําไส
นอกจากนี้ยังสามารถกระตุนภูมิตานทานทัง้ ในลําไสและในกระแสเลือด หรือกระตุนการทํางานของ
เซลลอื่น ๆ ไวตอสูกับเชื้อโรคได (อุทัย เกาเอี้ยน, 2549)
ในการศึกษาครั้งนีค้ ณะผูวิจัยจะทําการศึกษาตอเนื่องจากโครงการวิจัยจํานวน 2 โครงการ
ไดแก (1) โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒ นาผลิตภัณฑอาหารทะเลในจัง หวัดชลบุรีใหป ราศจาก
ยาฆาแมลง สีสังเคราะหและแบคทีเรียกอโรค” ทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ประจําปง บประมาณ 2553-2555 และ (2) โครงการวิจัยเรื่อง “สารตานจุล ชีพชนิดใหมจ าก
แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใชในการควบคุมมาตรฐานทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑอาหารทะเลแหงและ
แปรรูปในจังหวัดชลบุรี” ทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ
2556-2559 คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาการควบคุมจุลินทรียดวยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
จากแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อทําใหผลิตภัณฑอาหารทะเลแหงไมปนเปอนดวยจุลิ นทรียกอโรค และ
ยังมีประโยชนและมีความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค รวมทั้งมีคุณสมบัติดานการตานอนุมูล
อิสระ ซึ่งจะทําใหอาหารทะเลแหงของประเทศไทยมีจุดเดนและมีคุณคาครบทุกดาน ทั้งเปนอาหารที่
มีความปลอดภัย สะอาดและมีประโยชนตอสุขภาพ และยังเปนอาหารเสริมสุขภาพไดเชนกัน ซึ่งจะ
เปนการพัฒ นามาตรฐานและควบคุม คุณภาพของผลิตภัณฑอาหารทะเลแหง ของประเทศไทยสู
มาตรฐานสากลอยางมีเอกลักษณและเดนชัดตอไป
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วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียโพรไบโอติกในการยับยั้ง
การเจริญของจุลินทรียที่ปนเปอนในอาหารทะเลแหง
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในปที่ 1 จะทําการศึกษาถึงการขยายขนาดของแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus
licheniformis ดวยวัสดุราคาถูกในถังหมัก ซึ่งเปนการศึกษาตอเนื่องจากโครงการวิจัยเรื่อง “สารตาน
จุลชีพชนิดใหมจากแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใชในการควบคุมมาตรฐานทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแหงและแปรรูปในจังหวัดชลบุร”ี ที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 และจะดําเนินการสกัดสารออกฤทธิ์ท างชีวภาพใน
รูปแบบสารกึ่งบริสุทธิ์จากแบคทีเรียโพรไบโอติกชนิด Bacillus licheniformis (PBL) เพื่อศึกษาถึง
ฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ท างชีวภาพในรูป แบบสารกึ่ง บริสุท ธิ์จ ากแบคทีเ รียโพรไบโอติก Bacillus
licheniformis ตอการยับยั้งแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในผลิตภัณฑอาหารทะเลแหง
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วิธีดําเนินการวิจัยโดยสรุปทฤษฎีและ/หรือแนวทางความคิดที่นํามาใชในงานวิจัย
การศึกษาการขยายขนาดของแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis
ดวยวัสดุราคาถูกในถังหมัก

การศึกษาการเจริญของแบคทีเรีย

การวัดกิจกรรมของเอนไซม
อะไมเลส โปรติเอส และไลเปส

การศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑและผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ในรูปแบบสารกึ่งบริสุทธิ์จากแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis ในการควบคุม
แบคทีเรีย
การเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในรูปแบบสารกึง่ บริสุทธิจ์ าก
แบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis
การศึกษาฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในรูปแบบสารกึง่ บริสุทธิจ์ ากแบคทีเรียโพรไบโอติก
Bacillus licheniformis ตอการยับยัง้ แบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแหง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทราบถึงประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียโพรไบโอติก เพื่อพัฒนา
มาตรฐานและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารทะเลแหงของประเทศไทยที่มีความสามารถในการ
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่ปนเปอนในอาหารทะเลแหง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. อาหารทะเล
2. แบคทีเรียกอโรคที่พบในอาหารทะเล
3. โพรไบโอติก
4. รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการตรวจพบแบคทีเรียกอโรคในอาหารทะเล และการใช
แบคทีเรียโพรไบโอติกในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรคและแบคทีเรียชนิดตาง ๆ
5. อนุมูลอิสระและสารตานอนุมูลอิสระ
1. อาหารทะเล
อาหารทะเลมีห ลากหลายชนิด อาทิ ปลา กุง หอย ปู หมึก สาหรายทะเล แมงดาทะเล
แมงกะพรุนและปลิง ทะเล เปนตน ขณะนี้อาหารทะเลเปนอาหารยอดนิยมของคนทั่วโลก เพราะ
นอกจากจะมีร สชาติที่อรอย มีก รรมวิธีในการปรุงที่หลากหลาย และยังเปนอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการสูงมาก ไมวาจะเปนดานโปรตีน วิตามินและเกลือแร รวมถึงมีธาตุอาหารบางอยางที่สําคัญ
และจําเปนสําหรับ มนุษยที่หาไดเฉพาะในอาหารทะเลเทานั้น เชน ธาตุไอโอดีน เปนตน (ศรีสมร
คงพันธุ และมณี สุวรรณผอง, 2533)
การถนอมอาหารโดยวิธกี ารหมักเกลือและการตากแหง เปนวิธีการหลักของครัวทองถิ่น การ
ทํากับ ขาวจากอาหารแหง การทําเครื่องปรุงจากของหมัก ของแหง และของดอง จึงมีความสําคัญ
พอ ๆ กันหรือมากกวาการทํากับขาวจากของสด การถนอมและดัดแปลงอาหารสัตวน้ําไดพัฒนาไปสู
ปลารา ปลาเจา น้ําปลา และเยื่อเคยหรือกะป อันเปนเครื่องปรุงรสหลักของกับขาว ลักษณะของ
อาหารทะเลที่ทําเค็ม ทําแหง ทําดอง ไดแก ปลาเค็ม ปลาแหง กุงแหง กะป หอยแหง ปลาหมึกแหง
และนับเปนสัญลักษณของแหลงทองเที่ยว เชน จังหวัดชลบุรแี ละระยอง เปนตน (ชมพู ยิ้มโต, 2550)
ประโยชนของอาหารทะเล
อาหารทะเลมีประโยชนเนื่องจากมีไขมันนอยกวาโปรตีนจากสัตวอื่น ๆ ทั้งยังอุดมไปดวย
ฟอสฟอรัสและแคลเซียมที่จําเปนสําหรับรางกาย นอกจากนั้นยังมีโอกาสปนเปอนหรือมีการตกคาง
ของสารพิษนอยกวาเนื้อสัตวประเภทอื่น ๆ ประโยชนของอาหารทะเล เชน
1. ประโยชนจากหมึก ในหมึกจะมีกรดไขมันกลุมโอเมกา 3 อยูสูงมาก แมวาหมึกจะมี
โคเลสเตอรอลสูง แตโอเมกา 3 ที่มีอยูในหมึกนั้นจะไปชวยตอตานไมใหรางกายมีโคเลสเตอรอลสูงขึ้น
ได และยังพบวาโคเลสเตอรอลที่มีอยูในหมึกนั้นจะชวยใหผิวหนังแตงตึง ใบหนาไมเหี่ยวยนอีกดวย
2. ประโยชนจากปูและหอย ในเนื้อปูและหอยจะมีกรดอะมิโนอิสระกวา 10 ชนิด
ที่สําคัญ ไดแก กรดกลูตามิก ไกลซีน โพรลีน ฮีสทีดีนและอาจีนีน เปนตน นอกจากนี้ยังอุดมไปดวย
วิตามินเอ บีหนึ่ง บีสอง บีสาม ซีและดี นอกจากนี้ในหอยนางรมยังมีสารประกอบสําคัญที่เรียกวา
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เทารีน (Taurine) และมีแรธาตุสังกะสีอยูมาก ซึ่งสารสองตัวนี้จะทํางานรวมกัน และมีผ ลตอการ
สงเสริมสมรรถภาพทางเพศไดดี
นอกจากนี้ในอาหารทะเลทุก ชนิดยังมีสารไอโอดีนสูงชวยใหไมเปนโรคคอพอก และมี
โอเมกา 3 ซึ่งเปนกรดไขมันอิ่มตัวอยูสูง มีผลชวยลดโคเลสเตอรอลในเสนเลือดได ปองกันเลือดจับตัว
เปนกอนซึ่งเปนสาเหตุของภาวะหัวใจลมเหลว และยังชวยพัฒนาสมองและพัฒนาระบบประสาท
กอใหเกิดผลดีตอการรักษาโรคความจําเสื่อมไดอีกดวย (ศรีสมร คงพันธุ และมณี สุวรรณผอง, 2533)
2. แบคทีเรียกอโรคที่พบในอาหารทะเล
จุลิ นทรี ยห ลายร อยชนิ ด เป น สาเหตุ ที่ทํ า ให เ กิด โรคแก ค น สั ตว พืช และสิ่ง มี ชีวิ ต อื่น ๆ
จุลินทรียที่จะเกิดโรคแกสิ่งมีชีวิตที่เขาไปอาศัยอยูหรือที่เรียกวาโฮสตไดนั้นจะตองมีกลไกที่จะเอาชนะ
ระบบภูมิคุม กันของรางกายโฮสต แตถา โฮสตมีความตานทานสูงกวาจะสามารถทําลายจุลินทรีย
เหลานั้นไดและไมเกิดโรค ปจจัยที่ทําใหจุลินทรียสามารถกอโรคไดขึ้นอยูกับสารพิษ (Toxin) ที่สรางขึ้น
ซึ่ง อาจทําลายเซลลต าง ๆ ของร างกายโฮตสห รือ ทําลายเนื้อ เยื่ อ เชน เนื้อเยื่อ ระบบประสาท
นอกจากนี้จุลินทรียยังมีสารบางอยางและเอนไซมที่ยอยสลายสวนประกอบของเนื้อเยื่อโฮสต ทําให
สามารถบุกเขาเนื้อเยื่อโฮสตและทําอันตรายโฮสตได ซึ่งการปนเปอนของจุลินทรียในอาหารจาก
สิ่ง แวดลอมเกิดจากการนําพา ไดแก ฝุนละออง แมลง สัตวและมนุษย และการปนเปอนที่มาจาก
ผูปฏิบัติงานผลิตอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชมือสัมผัสกับอาหาร เปนสื่อที่ดีที่จ ะนําจุลินทรียไป
ปนเปอนในอาหารได ดังนั้นควรมีการจัดสภาวะแวดลอมในการผลิตใหเหมาะสม และใหความรูแก
ผูสัมผัสอาหารเพื่อไมใหเกิดการปนเปอนของจุลินทรียไปสูผลิตภัณฑได (บัญญัติ บุญญา, 2546)
2.1 Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes เปนแบคทีเรียที่กอใหเ กิดโรคลิสทีรีโอซีส (Listeriosis)
มีลักษณะเปนทอนสั้น ติดสีแกรมบวก สามารถเคลื่อนที่ไดดวยแฟลกเจลลา เชื้อนี้สามารถพบไดใน
สิ่งแวดลอมทั่วไป เชน น้ําโคลน น้ําทิ้ง พืช และสัตว รวมทั้งอาจพบในอุจจาระของมนุษย การระบาด
อาจเกิดจากการบริโ ภคน้ํานมและเนยแข็ง ที่มีเ ชื้อปะปนอยู เมื่อเชื้อเขาสูรางกายจะอาศัยอยูกับ
แมคโครฟาจ (Macrophage) การเกิดโรคอาจเกิดไดทั้งแบบที่ไมรุนแรงและรุนแรง และรุนแรงมากจน
เสียชีวิตได สวนใหญเกิดกับเด็กในระยะแรกเกิด และผูที่มีความบกพรองทางภูมิคุมกันจะแสดงอาการ
ที่รุนแรง บางรายอาจทําใหเสียชีวิตได การติดเชื้อในเด็กทารกสวนใหญจะติดจากแมที่ติดเชื้อนี้ เด็กที่
ติดเชื้อนี้จะเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด (Septicemia) และโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ สวน
ผูใหญจะแสดงอาการของโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ การปองกันทําไดโดยหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อและ
ผลิตภัณฑจากสัตวที่ติดเชื้อ และการตรวจเชื้อในระยะชวงเริ่มตั้งครรภ โรคนี้ถือวาเปนโรคติดตอทาง
อาหารที่สําคัญโรคหนึ่ง ในบางประเทศมีการบังคับใหมีการตรวจหาเชื้อ Listeria ในอาหารแชแข็งดวย
(คณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร, 2539)
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2.2 Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa มีลักษณะเปนรูปทอนหรือโคงเล็กนอย เคลื่อนที่ดวยแฟลกเจลลาปลายเซลลหรือขั้วของเซลล มีขนาด 0.5-1.0×1.5-5.0 ไมโครเมตร ติดสีแกรมลบ ผนังเซลล
ประกอบดวยลิโพพอลิแซ็กคาไรด (Lipopolysaccharide, LPS) ที่มีโ ครงสรางคลายแบคทีเรียใน
ตระกูลเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae) แตมีสารเคมีบางหมูตางกัน สวนสายของพอลิแซ็กคาไรดไซด (Polysaccharide side chain) ที่ยื่นออกจากเยื่อหุมชั้นนอก (Lipopolysaccharide,
LPS) เชื่อวาเกี่ยวของกับความจําเพาะทางซีโรโลยีและความไว (Susceptible) ตอแบคเทอริโอซิน
(Bacteriocin) หรือไพโอซิน (Pyocin) P. aeriginosa ยังมีชั้นเมือก (Slime layer) ที่ประกอบดวย
พอลิแซ็กคาไรดและมีพิไลที่ผิวเซลลดวย (นงลักษณ สุวรรณพินิจ, 2544) P. aeriginosa เปนเชื้อที่
มีความรุนแรงในการกอโรคต่ําในคนปกติทั่วไป โรคที่พบในคนทั่วไปจึงพบไดนอย ไดแก หูชั้นกลาง
อักเสบเรื้อรัง (Chronic otitis media), Chronic paronychia (Green nail syndrom) เหงือก
อักเสบเรื้อรัง (Chronic gingivitis) หรือเหงือกเปนหนอง (Pyorrhea) การติดเชื้อในกระแสเลือดในผูที่
ติดยาเสพติด โดยการใชเข็มฉีดยาฉีดเขาหลอดเลือดดํา (โสภณ คงสําราญ และคณะ, 2524)
2.3 Bacillus cereus
Bacillus cereus เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปทอนขนาดใหญ เคลื่อนที่ได สรางสปอรได
สปอรจ ะอยูบริเวณกลางเซลลห รือเกือบถึงปลายเซลลและไมทําใหเ ซลลบวม เจริญในสภาวะที่มี
ออกซิเจนหรือแบบแอโรป ชวงอุณหภูมิที่เจริญไดคือ 10-49 องศาเซลเซียส แตเจริญไดดีที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส ชวงความเปนกรด-ดางที่เจริญไดคือ 4.9-9.3 สปอรถูกทําลายไดเมื่อตมที่อุณหภูมิ
100 องศาเซลเซียส นาน 3-4 นาที ตามปกติแบคทีเรียชนิดนี้พบไดตามธรรมชาติ เชน ดิน ฝุนละออง
และปนเปอนในอาหาร เชน ขาวและแปง นอกจากนั้นยังพบในผักและเนื้อสัตว B. cereus จัดเปน
แบคทีเรียกอโรคจากการบริโภคอาหารชนิดหนึ่ง (ศิริโฉม ทุงเกา, 2546) โดยทําใหเกิดโรคอาหาร
เปนพิษจากสายพันธุที่สราง Enterotoxin ซึ่งมี 2 ชนิดดวยกัน ชนิดที่ 1 Emetic toxin ทอกซินชนิด
นี้จะทนความรอน และทําใหเกิดอาการอาหารเปนพิษหลังจากรับประทานอาหารที่มีพิษของเชื้อเขา
ไป 1-6 ชั่วโมง โดยมีอาการคลื่นไส อาเจียนเปนหลัก และมีอุจจาระรวงเล็กนอย ชนิดที่ 2 Diarrheal
toxin เปนทอกซินที่ไมทนความรอน อาการจะเกิดภายใน 10-12 ชั่วโมง หลังจากรับประทานอาหาร
ที่มีพิษของเชื้อเขาไป อาการจะเริ่มดวยการปวดทองรุนแรง อาเจียนและอุจจาระรวงมาก (ภาควิชา
จุลชีววิทยา, 2531)
2.4 Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปกลม เซลลเกาะกลุมกันคลาย
พวงองุน หรืออาจอยูเปนคูหรือเปนสายสั้น ๆ จัดเปนพวกเจริญแบบใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจน
เมื่อเจริญบนอาหารแข็งธรรมดามักใหโคโลนีสีเหลือง แตบางสายพันธุโคโลนีอาจไมมีสี สวนใหญผลิต
เอนไซม โ คแอกกู เ ลส (Coagulase) และเอนไซม นิว คลิ เ อสชนิด ทนความร อ น (Thermostable
nuclease) ได รอดชีวิตอยูไดในอาหารที่มีเกลือและน้ําตาลความเขมขนสูง ๆ ชวงอุณหภูมิเหมาะสม
ในการเจริญ คือ 35-40 องศาเซลเซียส ทนตอการแชเยือกแข็งไดดี (ศิริโฉม ทุงเกา, 2546) S. aureus
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บางสายพันธุสามารถสรางสารพิษ คือ Enterotoxin ซึ่งเปนโปรตีนที่ทนตอความรอนไดดีและเปน
สาเหตุทําใหเกิดอาการเจ็บปวย สารพิษชนิดนี้ทนความรอนถึงระดับ 143.30 องศาเซลเซียส เปนเวลา
9 วินาที ดังนั้นอุณหภูมิในการหุงตมธรรมดาหรืออุณหภูมิน้ําเดือดจึงไมสามารถทําลายสารพิษชนิดนี้ได
โรคอาหารเปนพิษที่เกิดจาก S. aureus มีชื่อเรียกวา Staphyloenteroxicisis และ Staphyloenterotoxemia (บัญญัติ สุขศรีงาม และคณะ, 2551) อาหารเปนพิษที่เกิดจากการรับ ประทานอาหารที่มี
Enterotoxin ของ S. aureus มีระยะฟกตัวสั้นกวาอาหารเปนพิษจากแบคทีเรียอื่น ๆ คือ 2 หรือ 4
ชั่วโมง อาการที่เกิดขึ้นสวนใหญคือ คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง อุจจาระรวง บางครั้งอาจพบมูกเลือดใน
อุจจาระ อาการที่เกิดจากแบคทีเรียชนิดนี้ไมรุนแรง (วิลาวัณย เจริญจิระ-ตระกูล, 2539)
2.5 Corynebacterium
Corynebacterium (Coryne เปนภาษากรีก แปลวา กระบอง) เปนแบคทีเรียแกรมบวก
รูปทอน เจริญไดดีในที่มีออกซิเจน สวนใหญเปนพวกที่เจริญไดดีที่อุณหภูมิปานกลาง (Mesotroph)
หรือพวกที่เจริญไดดีที่อุณหภูมิต่ํา (Psychrotroph) เปนสาเหตุของการเนาเสียของผักและผลิตภัณฑ
เนื้อ พบไดทั่วไปในพืช เชน ถั่ว มะเขือเทศและขาวโพด บางชนิดกอโรคในคน เชน C. diphtheria
เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคคอตีบ มีปริมาณเบสกวานีนและไซโตซีนที่เปนองคประกอบของดีเอ็นเออยู
ระหวาง 51-63 เปอรเซ็นตโมล (บุษกร อุตรภิชาติ, 2545)
2.6 Proteus
แบคทีเรียที่จัดอยูในสกุล Proteus มีรูปรางไดหลายแบบคือ บางสายพันธุอาจมีรูปราง
ขนาดสั้นมากแบบ Coccobacilli และบางสายพันธุมีรูปรางยาว เปนเสน เคลื่อนที่ได ไมหมักยอย
น้ําตาลแล็ก โตส ลัก ษณะโคโลนีที่เ จริญ บนอาหารเลี้ยงเชื้อ MacConkey agar, SalmonellaShigella agar และอาหารเลี้ย งเชื้ออื่น ๆ คลายคลึง กับโคโลนีของ Salmonella และ Shigella
บางสายพันธุใหลักษณะโคโลนีที่แผกระจายคลายคลื่นจนเต็มอาหารเลี้ยงเชื้อ (Swarming colony)
ลักษณะแผกระจายจะนอยลงหรือหายไป เมื่อเพาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสวนผสมของวุนมากขึน้ เชน
5 % หรือบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไมมีอิเลคโตรไลท เชน Cystine-lactose-electrolyte-deficiency
(CLED) agar การทดสอบทางชีวเคมีที่สําคัญ เพื่อวินิจ ฉัยสกุล Proteus ไดแก การผลิตเอนไซม
Urease และ Phenylalanine deaminase ใหผลบวก และใหไฮโดรเจนซัลไฟด เปนตน (นันทนา
อรุณฤกษ, 2537)
แบคทีเรียพวกนี้มีความสําคัญในการทําใหอาหารประเภทโปรตีนเกิดการเนาเสีย เชน
ทําใหเนื้อเนาเสียโดยการสลายในสภาพไมมีออกซิเจน (Putrefaction) ทําใหเกิดการเหม็นเนา เนื่องจาก
สารตาง ๆ เชน ไฮโดรเจนซัลไฟด อินโดล แอมโมเนีย เอมีน ทําใหไขเกิดการเนาเสียแบบเกิดสีดํา
(Black rot) โดยไขแดงจะมีสีดํา หลังจากนั้นทุกสวนของไขจะมีสีน้ําตาลดํา มีกลิ่นเหม็นเนาเนื่องจาก
แบคทีเ รียพวกนี้ส รางไฮโดรเจนซัล ไฟด นอกจากนี้อาจมีกาซเกิดขึ้นภายในดวย ทําใหนมมีก ลิ่น
เหม็นหืนเนื่องจากมีเอนไซมไลเปสในการยอยสลายไขมันในนม ทําใหนมมีรสขมเนื่องจากการสลาย
โปรตีน และยังทําใหอาหารทะเล เชน ปู หอย เกิดกลิ่นเหม็นเนาอีกดวย (วิลาวัณย เจริญจิระตระกูล,
2539)
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2.7 Yersinia enterocolytica
Yersinia enterocolytica ลักษณะเซลลรูปทอน ติดสีแกรมลบ เจริญไดทั้งในสภาวะที่มี
ออกซิเ จนและไมมีออกซิเจน (Facultative anaerobe) จัดอยูในตระกูล เอนเทอโรแบคทีเรียซี อี
ไมเคลื่อนที่ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แตถาอุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส มี 2 ชนิด ที่สามารถ
เคลื่อนที่ไดดวยแฟลกเจลลาที่อยูรอบเซลล (Peritrichous flagella) คือ Y. pseudotuberculosis
และ Y. enterocolitica อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญของเชื้อนี้อยูที่ 30-37 องศาเซลเซียส (มัทนา
แสงจินดาวงษ, 2548)
Y. enterocolytica เปนเชื้อที่ทําใหเกิดโรคลําไสอักเสบ (Enteritis) เมื่อติดเชื้อจะทําให
เกิดอาการอุจจาระรวง และอาจมีอาการปวดมึน มีไข อาเจียน มีรายงานการแพรระบาดจากการ
บริโภคน้ํานมดิบและนมช็อกโกแลตในบางประเทศ (ในทวีปยุโรป) แบคทีเรียชนิดนี้มีความสําคัญรอง
จาก Salmonella และ Shigella นอกจากจะทําใหเกิดการเจ็บปวยในระบบทางเดินอาหารแลว
เชื้อ Y. enterocolytica ยังทําใหเกิดอาการเจ็บปวยกับอวัยวะอื่น ๆ ไดแก ตับ มาม และปอด โดยทํา
ใหเกิดอาการคลายกับวัณโรค (คณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร, 2539)
2.8 Escherichia coli
Escherichia coli เปนแบคทีเรียที่อาศัยอยูในลําไสของคนและสัตวเลือดอุน แยกไดครั้งแรก
จากอุจจาระเด็กที่ปวยดวยโรคอุจจาระรวงในป ค.ศ. 1885 แบคทีเรียชนิดนี้มักจะทําใหเด็กทารกใน
ประเทศที่กําลังพัฒนาเกิดอาการอุจจาระรวง เนื่องจากเปนแบคทีเรียในลําไสจึงพบบอยในอุจจาระ
ของคนและสัตว ดวยเหตุนี้จึงใชเปนดรรชนีบงชี้ถึงการปนเปอนของอุจจาระในน้ําและอาหาร การจัด
จําแนกชนิดของ E. coli ไดมีการจําแนกออกตามความรุนแรงของอาการเกิดโรค ลักษณะในการเจริญ
และลักษณะทางพันธุกรรมได 5 กลุม ดังนี้
2.8.1 กลุมที่ทํา ใหเกิดการรวมตัวของเซลลบุผนังลํา ไส (Enteroaggregative
E. coli (EAEC)) พบวาสัมพันธกับการเกิดอุจจาระรวงเรื้อรังที่มีระยะดําเนินโรคนานกวา 14 วัน
ผูปวยมีไขต่ํา อาเจียนและถายเปนน้ําปนมูก พบการถายเปนเลือดโดยเฉพาะในเด็ก ลักษณะเดนของ
การเกิดโรคคือ พบเชื้อเกาะรวมกลุมกันคลายกองอิฐ (Stacked brick) อยูบนเซลลเยื่อบุผิวของลําไส
เล็ก การรวมกลุมของเชื้อกระตุนใหมีการหลั่ง สารเมือกทําใหเ ชื้อสามารถรวมกลุม ไดมากขึ้น พบ
Microvilli ของเซลลเยื่อบุผิวมีขนาดสั้นลงและการดูดซึมตาง ๆ ลดลง ทําใหผูปวยขาดสารอาหาร
และมีอาการถายเหลว เชื้อสามารถสรางสารพิษที่ออกฤทธิ์สามารถทําลายเซลล อาจทําใหตรวจพบ
เม็ดเลือดแดงในอุจจาระได (ภัทรชัย กีรติสิน, 2549)
2.8.2 กลุมที่ ส รา งสารพิษขึ้นในทางเดินอาหาร (Enterotoxigenic E. coli
(ETEC)) ไดมีการยอมรับ เอนเทอโรท็อกซิเจนิก อีโคไล ที่ทําใหเ กิดโรคอุจจาระรวงในคนตั้ง แตป
ค.ศ.1968 ในขณะที่ประเทศอินเดียและบังคลาเทศใหความสําคัญกับแบคทีเรียชนิดนี้ โดยถือวาเปน
ศัตรูรายแรง และตอมา ETEC ทําใหเกิดโรคอุจจาระรวงกับนักทองเที่ยว จึงมีชื่อวา “Traveller’s
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diarrhea” หรือ “Turista” ซึ่งมักพบในนักทองเที่ยวที่เ ดินทางจากประเทศที่เจริญ มีสุขอนามัยดี
มายังประเทศกําลังพัฒนา
ETEC เปน สาเหตุใหญของการเกิดโรคทอ งเดิ นในผู ใหญ และเด็ก Enterotoxin
ไมทนความรอน อาการของโรคที่เกิดจาก ETEC คือ อุจจาระรวงและถายเปนน้ํา (Watery diarrhea)
มี ไ ข เ ล็ ก น อ ย รู สึ ก ไม ส บายกาย (Malaise) คลื่ น ไส (Nausea) เป น ตะคริ ว บริ เ วณช อ งท อ ง
(Abdominal cramps) ในผูปวยที่มีอาการรุนแรง อาการคลายกับอาการอหิวาตกโรค
อาหารที่เ ปนสาเหตุของการเกิดโรคระบาดจาก EPEC, EIEC และ ETEC ไดแก
เนื้ อ สั ตว เชน เนื้อ วั ว เนื้ อ หมู เนื้ อไก เนื้ อ แกะ น้ํ านมดิ บ และน้ํา ดั ง นั้ น จึ ง ควรหลี ก เลี่ย งการ
รับประทานเนื้อสัตวที่ไมไดผานการทําใหสุก และน้ํานมที่ไมไดผานการฆาเชื้อ (มัทนา แสงจินดาวงษ,
2548)
2.8.3 กลุมที่ทํา ใหเกิดโรคในทางเดินอาหาร (Enteropathogenic E. coli
(EPEC)) เปนสาเหตุของโรคอุจจาระรวงในเด็กทารก (Infantile diarrhea) โดยผูปวยมีอาการไข
อาเจียนและอุจ จาระมีมูกปนแตไมมีเลือด มีร ายงานการเกิดโรคนี้จ ากทั่วโลก กลไกการเกิดโรค
อุจจาระรวงไมไดเกิดจากการสรางสารพิษหรือการบุกรุกเขาเซลล แตเกิดจากการที่ EPEC มีพลาสมิด
ขนาด 50-70 ลานดาลตัน (Mda) ที่ควบคุมการสรางแอดฮีซินชื่อ ETEC Adherence factoe (EAF) ซึ่ง
จากการทดลองพบวาเชื้อสามารถเกาะติด Hep-2 cells ในหลอดทดลองไดดวยลักษณะที่แตกตาง
จากเชื้ออื่น เรียกวา Iocalized adherence และการมียีน eae บนโครโมโซมที่ควบคุมการสราง
โปรตีนชื่อ อินทิมิน (Intimin) ขนาด 94 กิโลดาลตัน ทําใหเซลลสามารถเกาะติดกับผนังของลําไส เกิด
การเรียงตัวใหมของไซโทสเคลีทัน (Cytoskleton) และสายแอกทิน (Filamentous actin) ภายใต
บริเวณที่แบคทีเรียเกาะอยูเปนรูปคลายฐานหรือแทนรูปปน (Cup-like pedesstals) เกิดการทําลาย
ไมโครวิลไล (Microvilli) จนเกิดรอยราบเรียกวา Attaching and effacing lesion เรียกกลไกนี้วา
Attaching and effacement ผูปวยจะเกิดอุจจาระรวงในที่สุด เนื่องจากเซลลสูญเสี ยการดูดสาร
กลับ (อิสยา จันทรวิทยานุชิต และวัชรินทร รังสีภาณุรัตน, 2553)
2.8.4 กลุมที่ทําลายเซลลในระบบทางเดินอาหาร (Enteroinvasive E. coli
(EIEC)) มีกลไกในการกอโรคคลายเชื้อ Shigella คือมีการบุกรุกเขาไปในเซลลของผนังลําไส แบงตัวเพิ่ม
จํานวนที่ชั้นเยือ่ เมือก (Mucosa, Submucosa) ทําลายเซลลจนตายและบุกรุกไปยังเซลลขางเคียงตอไป
เชื้อนี้มักจะกอโรคอุจจาระรวงในเด็กที่อาศัยอยูในแหลงที่มีสุขาภิบาลไมถูกสุขลักษณะ อาการทางคลินิก
มีความคลายคลึงกับโรคบิดที่เกิดจากเชื้อ Shigella ไดแก มีไข ปวดทอง อุจจาระมีเม็ดเลือดขาว เลือด
และมูกปน
EIEC สวนใหญประมาณ 2 ใน 3 จะมีลักษณะทางชีวเคมีแตกตางจาก E. coli ทั่วไป
คือ ไมมีเ อนไซมไลซีนดีคารบ อกซิเลส และไมห มัก ยอยน้ําตาลแล็คโตส เชื้อสวนใหญไมเ คลื่อนที่
ยกเวนซีโรไทป O124, O144 และ O167 บางสายพันธุ เชื้อบุก รุกเขาทําลายเซลลเยื่อบุตาของ
หนูตะเภาทําใหตาอักเสบได จึงใชเปนการทดสอบสําหรับแยกเชื้อนี้จาก E. coli สายพันธุอื่น เรียก
การทดสอบนี้วา Sereny test (อิสยา จันทรวิทยานุชิต และวัชรินทร รังสีภาณุรัตน, 2553)
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2.8.5 กลุมที่ทําใหเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร (Enterohemorrhagic E. coli
(EHEC)) สายพันธุนี้สรางสารพิษที่มีคุณสมบัติคลายกับสารพิษของ Shigella (Shiga-like toxins)
และเปนสารพิษประเภทเวอโรทอกซิน (Verotoxin) คือ สารพิษที่ส ามารถฆาเซลลเ วอโร (Vero
cells) ในหองทดลองได สารพิษของ EHEC มี 2 แบบ คือ SLT-I และ SLT-II (สุมณฑา วัฒนสินธุ,
2545)
3. โพรไบโอติก
โพรไบโอติกเปนจุลินทรียมีชีวิตที่มีประโยชนตอรางกายของมนุษยและสัตว จุลินทรียกลุมนี้
ทําใหเกิดสมดุลของจุลินทรียในระบบทางเดินอาหาร โดยการเพิ่มปริมาณจุลินทรียที่มีประโยชนให
มากขึ้นและลดปริมาณจุลินทรียที่เปนโทษ จุลินทรียโพรไบโอติก ไดแก จุลินทรียในกลุมแบคทีเรียแลคติก
โดยเฉพาะ Lactobacillus acidophilus และ Bifidobacterium sp. ไดมีการนําจุลินทรียกลุมนี้มา
ผลิตอาหารหลายชนิด ไดแก ผลิตภัณฑนมหมัก ผักดองและเนื้อหมัก และมีการผลิตในรูปของแคปซูล
และเมล็ดออกมาจําหนายตามทองตลาด นอกจากนี้มีการนํามาใชในอาหารสัตว เรงการเจริญเติบโต
และปองกันการเกิดโรค (อุษามาส จริยวรานุกุล, 2548)
การเจริญ ของโพรไบโอติก จะสามารถยับ ยั้ง การเจริญ ของเชื้อ กอ โรคได นั้น เปนไปตาม
กระบวนการธรรมชาติของจุลินทรียที่มีจํานวนมากกวาจะสามารถแยงชิงอาหารไดดีกวา อีกทั้งยังปรับ
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรียที่มีมากกวานั้น ทําใหเชื้อ กอโรคไมสามารถอยู
รอดได และความสามารถในการผลิตกรดแลคติกของแบคทีเรียจําพวกนี้ในระหวางการเจริญจะทําให
ระดับความเปนกรด-ดางในสภาพแวดลอมรอบ ๆ นั้นลดลง เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเชื้ออื่น ๆ รวมทั้ง
เชื้อกอโรคไมส ามารถเจริญ ได นอกจากนี้พบวาโพรไบโอติกบางชนิดสามารถยับ ยั้ง การยึดเกาะ
(Adhesion) ของเชื้อโรคกับผนังเซลลภายในทางเดินอาหารของมนุษยและสัตวได และบางชนิดยัง
สามารถชวยกระตุนการสรางภูมิตานทานชนิด Immunoglobulin A ซึ่ง จะชวยกําจัดเชื้อโรคได
โพรไบโอติกใชไดดีในการควบคุมโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ชวยปองกันโรคอุจจาระรวง ซึ่งเกิดจาก
การที่มีเชื้อโรคปนเปอนไปกับอาหาร เมื่อเขาสูระบบการยอยอาหารจะเกิดการแบงตัวอยางมาก ทําให
เกิดสภาวะผิดปกติในทางเดินอาหาร เปนเหตุใหเกิดอาการอุจจาระรวงได ดังนั้นการที่มีแบคทีเรีย
โพรไบโอติกอยูในทางเดินอาหารในปริมาณเพียงพอ จะทําใหสภาวะไมเหมาะสมกับการแบงตัวของ
เชื้อโรค เปนเหตุใหเชื้อโรคไมสามารถกอใหเกิดอาการของโรคนั้น ๆ ได (เสาวนีย ธรรมสถิต, 2547)
โพรไบโอติกสวนใหญเปนแบคทีเรียที่เคยมีในลําไสใหญในสมัยเปนทารก มีหลายชนิด ดังตาราง
ที่ 1
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ตารางที่ 1 จุลินทรียที่ใชเปนโพรไบโอติก (อุทัย เกาเอี้ยน, 2549)
Lactobacillus species
L. acidophilus
L. casei (rhamnosus) - LGG
L. reuteri
L. bulgaricus
L. plantarum
L. johnsonii
L. lactis

Bifidobacterium species
B. bifidum
B. longum
B. breve
B. infantis
B. lactis
B. adolescentis
-

อื่น ๆ
Bacillus cereus
Escherichia coli
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces boulardii
Enterococcus faecalis
Streptococcus thermophilus
-

บทบาทของโพรไบโอติก
โพรไบโอติกออกฤทธิ์ไดหลายรูปแบบในการชวยเสริมสรางสุขภาพและปองกันหรือรักษาโรค
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น กลุม Lactobacilli จะสรางน้ํายอยเบตา-กาแลกโตซิเดส ชวยลดปริมาณน้ําตาลแล็คโตส
ในอาหารซึ่งเปนสาเหตุของโรคอุจจาระรวงได นอกจากนี้สามารถสรางสารหลายชนิดที่ชวยทําหนาที่
เปนยาปฏิชีวนะ เชน กรดอินทรีย กรดไขมันอิสระ แอมโมเนีย ไฮโดรเจนเปอรออกไซด และแบคเทอริโอซิน ชวยกําจัดแบคทีเรียที่ปนเปอนในอาหาร น้ํายอยบางชนิดจากโพรไบโอติกจะชวยยับยั้งสารพิษ
จากแบคทีเรีย โดยไปปดกั้นสวนที่พิษจะเขาสูเซลล และสามารถแยงจับตําแหนงตาง ๆ ของเนื้อเยื่อใน
ลําไส เพื่อไมใหแบคทีเรียเขาเกาะได ปองกันไมใหแบคทีเรียเพิ่มจํานวนในลําไส นอกจากนี้สามารถ
กระตุนภูมิตานทานทั้งในลําไสและในกระแสเลือด หรือกระตุนการทํางานของเซลลอื่น ๆ ไวตอสูกับ
เชื้อโรค และกระตุนการสรางสารปองกันโรคในรางกาย เชน Gamma-interferon, Interleukin-12 และ
Interleukin-18 เปนตน (อุทัย เกาเอี้ยน, 2549)
4. รายงานการวิจัย ที่เกี่ย วของกับการตรวจพบแบคทีเรีย กอโรคในอาหารทะเล และการใช
แบคทีเรียโพรไบโอติกในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรคและแบคทีเรียชนิดตาง ๆ
รัช ฏาวรรณ เดชมณี และสุ ดฤดี ประเทื อ งวงศ (2548) ไดศึ ก ษาแบคทีเ รีย ปฏิป ก ษ คื อ
Bacillus firmus สายพันธุ KPS46 ที่สามารถผลิตสารทุติยภูมิยับยั้งการเจริญของ Xanthomonas
campestris pv. glycines ได โดยทําการแยกสารทุติยภูมิดัง กลาวโดยการตกตะกอนดวยกรด
ไฮโดรคลอริกที่มีคาความเปนกรด-ดางเทากับ 2.0 และตกตะกอนซ้ําดวยเอทานอล 80 % จะไดสาร
ทุติยภูมิหยาบที่แสดงประสิทธิภาพดี มีคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อโรค
เปาหมาย (Minimum inhibition concentration) ที่ 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และเมื่อนําสารดังกลาว
ไปแยกชนิดโดยวิธีแยกสารดวยเทคนิคโครมาโตกราฟแบบแผนบาง (Thin layer chromatography)
ไดผลออกมาทั้งหมด 8 แถบ แถบที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคเปาหมายไดดีมี 3 แถบ และเมือ่
นําสารทั้ง 3 แถบ ไปทดสอบคุณสมบัติการดูดกลืนแสงดวยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-visible
spectrophotometer) และวิเคราะหทางเคมี พบวาสารทั้ง 3 ชนิดที่ผลิตโดยแบคทีเรียปฏิปกษ
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B. firmus สายพันธุ KPS 46 มีลักษณะที่แตกตางกัน แตมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อที่เปนสาเหตุ
ของโรคใบจุดนูนของถั่วเหลืองไดดีใกลเคียงกัน ทั้งนี้สารทั้ง 3 แถบมีคา Rate of flow (Rf) เทากับ
0.25, 0.33, 0.37 ตามลําดับ โดยตําแหนงแถบสารที่ Rf เทากับ 0.25 มีชวงการดูดกลืนแสงมากที่สุด
ที่ความยาวคลื่น 210 นาโนเมตร ในขณะที่ตําแหนงแถบสารที่ Rf เทากับ 0.33 มีชวงการดูดกลืนแสง
มากที่สุดที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร และตําแหนงแถบสารที่ Rf เทากับ 0.37 มีชวงการดูดกลืน
แสงมากที่สุดที่ความยาวคลื่น 265 นาโนเมตร
สุดารัตน บุญยง (2548) ไดทําการศึกษาการคัดแยก Bacillus sp. จํานวน 5 สายพันธุ จาก
ดินในประเทศไทย ซึ่งสามารถยับยั้งจุลินทรียทดสอบดวยวิธี Cross streak พบวา Bacillus sp. K-05
ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบและรา สวนการศึกษาการสรางสารตานจุลินทรียใน
อาหารเหลว Luria Bertani Broth (LB), Nutrient Broth (NB) และ Trypticase Soy Broth (TSB)
โดยวิธี Paper disk diffusion พบวาสวนใสที่ไดจากการเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว LB ยับยั้งจุลินทรีย
ทดสอบไดดีกวาสวนใสที่ไดจากการเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว NB และ TSB โดยพบวาสามารถยับยั้ง
แบคทีเรียแกรมบวก ไดแก B. subtilis ATCC 6633, S. aureus ATCC 25923 และ Micrococcus
luteus แบคทีเรียแกรมลบ ไดแก Serratia sp. และราทั้ง 3 ชนิด ไดแก Aspergillus oryzae,
Fusarium sp. และ Alternaria sp. สารตานจุลชีพในสวนใสซึ่งเก็บไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เปนเวลานาน 10 เดือน มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรียไดแตกตางกัน โดยพบวาการยับยั้งจุลินทรียทดสอบ
คอย ๆ ลดลงตามระยะเวลา โดยมีการยับยั้งไดนาน 4-7 เดือน ขึ้นอยูกับชนิดของจุลินทรียทดสอบ
สารตานจุลชีพทนตอความรอนระหวาง 60-100 องศาเซลเซียส โดยมีผลยับยั้งจุลินทรียทดสอบได
แตกตางกัน เมื่อไดรับความรอนที่ 121 องศาเซลเซียส พบวาไมมีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรียทุกชนิดที่นํามา
ศึกษา การจําแนกชนิดของ Bacillus sp. K-05 โดยการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีน 16S
rDNA และเปรียบเทียบกับขอมูลใน GenBank พบวามีความเหมือนกับ B. subtilis M04 เทากับ
99% จึงจัดวา Bacillus sp. K-05 เปน B. subtilis การสกัดแยกสารปฏิชีวนะดวยตัวทําละลาย
อินทรีย พบวาสารสกัดเอทิลอะซิเตทยับยั้งจุลินทรียทดสอบไดดีกวาสารสกัดเฮกเซนและสารสกัดเอทิล
อีเทอร การแยกสารปฏิชีวนะโดยเทคนิคโครมาโตกราฟแบบแผนบาง (Thin layer chromatography)
ดวยระบบตัวพา คือ เมทานอล-เอทิลอะซิเตท (5:95) พบวาแยกสารได 5 ตําแหนง มีคา Rf เทากับ 0.21,
0.33, 0.43, 0.55 และ 0.79 ผลการทดสอบสารปฏิชีวนะใหบริสุทธิด์ วยคอลัมนโครมาโทรกราฟ โดยมี
ระบบตัวพา คือ เฮกเซน-เอทิลอะซิเตท ไดสารที่บริสุทธิ์ 2 สาร มีลักษณะเปนผงสีครีม ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรียแกรมบวก ไดแก B. subtilis ATCC6633, S. aureus ATCC 25923 และ M. luteus จาก
การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีทางเคมีสรุปไดวา สารกลุม 1 คือ Cyclo(Leu-Pro) มีน้ําหนักโมเลกุล
เทากับ 210.1446 กิโลดาลตัน สารกลุมสองคือ Cyclo(Val-Pro) มีน้ําหนักโมเลกุลเทากับ 196.1269
กิโลดาลตัน ซึ่งยังไมเคยมีรายงานมากอนวามีสาร Cyclic dipeptide ดังกลาวเปนสารปฏิชีวนะที่ผลิต
จาก B. subtilis
นิตยา ลิ้ ม เจริญ และคณะ (2549) ทดลองใชโ พรไบโอติก ชนิด Bacillus subtilis และ
B. licheniformis ซึ่งแยกจากลําไสกุงกุลาดําผสมอาหารเลี้ยงกุงกุลาดําเปนเวลา 1 เดือน พบวาการใช
B. subtilis รวมกับ B. licheniformis ในอัตราสวน 1:1 ที่ 3 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม มีผลทําให
ระดับ ภูมิคุมกันสูง ขึ้นกวากลุมอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (P<0.05) การศึก ษาระยะเวลาที่
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เหมาะสม พบวากุงกุลาดําที่ไดรับอาหารผสมโพรไบโอติกชนิด B. subtilis และ B. licheniformis ที่
3 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ทุกวันเปนระยะเวลา 1 เดือน มีภูมิคุมกันสูงกวากลุมที่ไดรับวันเวนวัน
และกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และพบวาระดับภูมิคุมกันสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด
หลังจากหยุดให 1 สัปดาหแลวคอย ๆ ลดลงเทากับกลุมควบคุมในสัปดาหที่ 2 และเมื่อใหอาหารผสม
โพรไบโอติกอีกครั้งพบวากุงมีระดับภูมิคุมกันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และจํานวนเชื้อ Vibrio sp. ในลําไสมี
ปริมาณลดลง จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการใชแบคทีเรียโพรไบโอติก B. subtilis และ B. licheniformis
ที่ 3 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม มีผลในการกระตุนภูมิคุมกันของกุงกุลาดําไดเปนที่นาพอใจ โดยควรให
แบคทีเรียดังกลาวอยางตอเนื่องในระหวางการเลี้ยง
ดนุวัต เพ็งอนและคณะ (2551) ทําการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อคัดแยกและคัดเลือก
แบคที เ รี ย ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น โพรไบโอติ ก จากระบบทางเดิ น อาหารของปลาเผาะ (Pangasius
bocourti) พบวาสามารถคัดแยกเชื้อแบคทีเรียไดรวม 37 ไอโซเลท เมื่อนําไปทดสอบคุณสมบัติของ
แบคทีเรียโพรไบโอติกในการยับยั้งเชื้อกอโรค ไดแก Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Bacillus cereus, Staphylococcus aureus และ Aeromonas hydrophila ความสามารถในการ
ทนตอสภาพความเปนกรด-ดางเทากับ 3.0 ความสามารถในการทนเกลือน้ําดี (0.3 เปอรเซ็นต )
ความสามารถในการทนอุณหภูมิสูง และความสามารถในการตานทานสารปฏิชีวนะ พบวาแบคทีเรีย
จํานวน 37 ไอโซเลท สามารถยับ ยั้ง การเจริญ ของเชื้อกอโรค ทนตอสภาพความเปนกรดสูง มี
ความสามารถในการทนเกลือน้ําดี และสามารถตานทานตอสารปฏิชีวนะได และมีแบคทีเรียจํานวน
36 ไอโซเลท ที่สามารถทนตออุณหภูมิสูงที่ 45 องศาเซลเซียส เมื่อนําเชื้อดังกลาวไปจัดจําแนกถึง
สายพันธุโดยใชเทคนิคชีวโมเลกุลโดยการเปรียบเทียบลําดับ นิวคลีโอไทดของยีน 16S rRNA กับ
ฐานขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดใน GenBank สามารถจัดจําแนกแบคทีเรียได 10 ชนิด คือ Bacillus
amyloliquefaciens 3 ไอโซเลท, B. subtilis 16 ไอโซเลท, B. pumilus 2 ไอโซเลท, B.
licheniformis 7 ไอโซเลท, B. megaterium 1 ไอโซเลท, Bacillus sp. 4 ไอโซเลท,
B. circulans 1 ไอโซเลท, B. stearothermophilus 1 ไอโซเลท, Lactobacillus acidophilus
1 ไอโซเลท และ L. plantarum 1 ไอโซเลท ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถคัดแยกแบคทีเรียซึ่งมี
คุณสมบัติเปนโพรไบโอติกที่ดีและเหมาะสมสําหรับการนําไปผลิตเปนอาหารเสริมในปลาได
สุบัณฑิ ต นิ่ม รัตน และคณะ (2557) ทํ าการศึก ษาถึง ความสามารถในการอยูร อดของ
แบคที เ รียโพรไบโอติก ในรูป การทํ าแหง แบบแชเ ยือ กแข็ ง ในผลิ ตภัณฑ อาหารทะเลแหง จํานวน
3 ชนิด ได แก หมึกบดเผ็ดนอยแหงมาก หมึกบดอบเนยและหมึกบดในน้ําเชื่อม ที่เก็บรักษา ณ
อุณหภูมิ 4 และ 30 องศาเซลเซียส ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา แบคทีเรียโพรไบโอติกสามารถอยูรอด
ในผลิตภัณฑอาหารทะเลแหงภายใตอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ไดดีกวาอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
ทําใหมีความเปนไปไดในการพัฒนาแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อเติมในผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป
ตอไป
Colakoglu et al. (2006) รายงานการตรวจพบ Aeromonas sp. และ Vibrio sp. ในหอย
และกุง ที่ซื้อจากตลาดและหองครัวของโรงแรมในเมือง Dardanelles ประเทศตุรกี โดยมีจํานวน
ตัวอยางทั้งหมด 127 ตัวอยาง แบงเปนหอย 97 ตัวอยาง และกุง 30 ตัวอยาง จากการศึกษาพบ
Aeromonas sp. และ Vibrio sp. ในตัวอยาง 84 ตัวอยาง โดย 22 ตัวอยาง (26.7 เปอรเซ็นต )
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ปนเปอนดวย V. alginolyticus 8 ตัวอยาง (9.4 เปอรเซ็นต) ปนเปอนดวย V. vulnificus 1 ตัวอยาง
(0.8 เปอรเ ซ็นต) ปนเปอนดวย V. parahaemolyticus และ 24 ตัวอยาง (29.1 เปอรเซ็นต )
ปนเปอนดวย A. hydrophila
Normanno et al. (2006) รายงานอุบั ติการณของ Vibrio parahaemolyticus, V.
vulnificus, Salmonella sp., E. coli และแบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรม (Fecal coliform) ใน
หอยแมลงภู (Mytilus galloprovincialis) จํานวน 600 ตัวอยาง ซึ่งจําหนายที่ตลาดในเมือง Puglia
ประเทศอิตาลี โดยตรวจพบ V. parahaemolyticus และ V. vulnificus ในตัวอยางจํานวน 47
และ 17 ตัวอยาง ตามลําดับ คิดเปน 7.83 เปอรเ ซ็นต และ 2.83 เปอรเซ็ นต ตามลําดับ พบ
Salmonella sp. ในตัวอยางจํานวน 1 ตัวอยาง คิดเปน 0.16 เปอรเซ็นต แตไมพบความสัมพันธ
ระหวางแบคทีเรียกลุม Vibrios และแบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรมและ E. coli รวมทั้งไมพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของการตรวจพบแบคทีเรียกลุม Vibrios ในหอยสองฝาในชวง 3 ป
ของการสํารวจ
Benerjee et al. (2007) ไดนํากุงกุลาดํา (Penaeus monodon) และไขอารทีเมีย มาคัดแยก
แบคทีเรียกอโรค ซึ่งสามารถแยกได 10 ชนิด จากนั้นนําเชื้อเหลานั้นไปทดสอบการออกฤทธิ์ตาน
แบคทีเรียประจําถิ่นที่แยกไดจากน้ําทะเล คือ Bacillus subtilis AB65, B. pumilus AB58,
B. licheniformis AB69 และเปรียบเทียบกับการใชยาออกซี่เตตระไซคลิน คลอแรมฟนิคอล เจนตามัยซิน
และบาซิทาซิน สําหรับการควบคุมทางชีวภาพที่ใชในโรงเพาะฟกและอนุบาลกุง โดยใชแบคทีเรีย
กลุม Vibrio sp. เปนตัวแทนในการทดสอบคือ V. alginolyticus VaM11 และ V. parahaemolyticus
VbM1 สามารถพิสูจนไดวาสามารถลดปริมาณแอมโมเนียและไนโตรเจนลงได แบคทีเรียกอโรคที่ใช
ทดสอบจํานวน 90 เปอรเซ็นต ถูกยับยั้งโดย B. subtilis AB65 สวน B. pumilus AB58 และ
B. licheniformis AB69 สามารถยับยั้งเชื้อได 70 เปอรเซ็นต สําหรับออกซี่เตตระไซคลิน คลอแรมฟนิคอล และเจนตามัยซิน สามารถยับ ยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคได 100 เปอรเซ็นต สวนบาซิทาซิน
สามารถยับยั้ง ไดเพียง 40 เปอรเ ซ็นตเทานั้น และไดทําการศึกษาการเขาแยงพื้นที่ของแบคทีเรีย
ประจําถิ่นจากทะเลไมใหเชื้อกอโรคเพิ่มจํานวนโดยการใชแบคทีเรียกลุม Bacillus sp. พบวาสามารถ
ลดจํานวนแบคทีเรียกอโรคลงจาก 108 เปน 102 CFU/mL ผลการทดลองชี้ใหเห็นวาแบคทีเรียที่แยก
ไดจากน้ําทะเลสามารถยับยั้งแบคทีเรียกอโรคที่พบในกุงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งเปน
การเพิ่มทางเลือกเพื่อทดแทนการใชยาปฏิชีวนะ และแบคทีเรียเหลานี้สามารถลดปริมาณแอมโมเนีย
ในน้ําโดยวิธีทางชีวภาพอีกดวย
Lahtinen et al. (2007) ไดทําการทดลองนําสวนใสและสวนใสที่ควบคุมคาความเปนกรดดางของ Bifidobacterium 38 สายพันธุ ที่ไดจากคนสูงอายุ มาทําการทดสอบสารปฏิ ชีวนะในการ
การยับยั้ง S. aureus RN4220, E. coli K-12, Salmonella enteric serovar Typhimurium ATCC
14028 พบวา Bifidobacterium 3 สายพันธุ สามารถยับยั้ง S. aureus ได มีคาเทากับ 23.2+19.1 ถึง
50.4+26.7 เปอรเซ็นตของฤทธิ์ยับยั้งของไนซินที่ความเขมขน 50 IU/mL สวน Lactobacillus reuteri
SD2112 สายพันธุที่สามารถผลิต Reuterin สามารถยับยั้งได 86.0+24.6 เปอรเซ็นต แต B. lactis
Bb-12 เปนแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ไมมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียชนิดดังกลาว นอกจากนี้ Bifidobacterium
ไมสามารถยับยั้ง E. coli หรือ S. enterica และสังเกตไดวาในการยับยั้งของ Bifidobacterium เกิด
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จากการสรางไฮโดรเจนเปอรออกไซดและเกิดจากการผลิตสารประกอบที่เปนโปรตีนที่ทนตอความ
รอน จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาสารปฏิชีวนะของ Bifidobacterium ไมใชกรดอินทรียแต
เปนลักษณะที่ไมพบทั่วไปของ Bifidobacterium อยางไรก็ตามสายพันธุที่แยกไดจ ากคนสูง อายุมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้ง S. aureus ได
Parihar et al. (2008) รายงานการตรวจพบ Listeria sp. ในอาหารทะเลสดจํานวน 115
ตัวอยาง ที่จําหนายในตลาดในรัฐ Goa ประเทศอินเดีย โดยใชวิธีการคัดแยกดวยการเพิ่ม จํานวน
แบคทีเรียแบบ 2 ขั้นตอน จากนั้นจึงนํามาคัดแยกตอดวยอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดคัดเลือก 2 ชนิด และ
จัดจําแนกชนิดดวยคุณสมบัติทางชีวเคมี พบวาตรวจพบ Listeria sp. ในอาหารทะเลจํานวน 28
ตัวอยาง และตรวจพบ L. monocytogenes ในอาหารทะเลจํานวน 10 ตัวอยาง โดย L. innocua
เป นแบคที เ รี ย ที่พ บได ม ากที่ สุ ดในตั ว อย างอาหารทะเล (18 ตั วอย าง) ซึ่ง การปนเป อ นของ
L. monocytogenes ในอาหารทะเลอาจเปนอันตรายตอผูบ ริโ ภคได ถาแบคทีเ รียชนิดนี้มี ก าร
ปนเปอนตอไปยังอาหารทะเลแบบพรอมบริโภค
Kumar et al. (2009) รายงานอุบัติการณของ Salmonella ซีโรวารที่ใหผลบวกตอน้ําตาล
แลคโตส และกลุมที่ใหผลลบตอน้ําตาลแลคโตสในอาหารทะเล และศึกษาลักษณะเฉพาะของความ
รุนแรงในการกอโรคโดยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) โดยตรวจสอบ Salmonella
ทั้งสองซีโรวารจากปลา กุง ปู หอยกาบ หอยสองฝา หอยนางรม หมึก และหมึกกระดอง ที่จําหนายใน
ตลาดขายปลาและสะพานปลาใจกลางเมืองโคชิน ประเทศอินเดีย จากการศึกษาพบวา Salmonella
ชนิดที่ใหผลลบตอน้ําตาลแลคโตสแยกได 18.9 เปอรเซ็นตของตัวอยางอาหารทะเลทั้งหมด ในขณะที่
2 เปอรเซ็นตคือ Salmonella ชนิดที่ใหผลบวกตอน้ําตาลแลคโตส นอกจากนั้นทําการศึกษาปจจัย
ของความรุนแรงใน Salmonella ชนิดที่ใหผลลบและชนิดที่ใหผลบวกตอน้ําตาลแลคโตส โดยการ
ตรวจหายีน 3 ชนิด คือ ยีน invA, stn และ fimA จากการศึกษาพบวา Salmonella ทุกสายพันธุที่
เปนชนิดที่ใหผ ลบวกและชนิดที่ใหผ ลลบตอน้ําตาลแลคโตส ตรวจพบยีน invA, stn และ fimA
ยกเวน Salmonella IIIa ที่ตรวจไมพบยีน fimA
Matamoros et al. (2009) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งโดยแบคทีเรียกลุม
แลคติกที่ชอบความเย็นและนําแบคทีเรียกลุมแลคติกที่ชอบความเย็นมาศึกษาตอเนื่องในการใชเปน
สารกันเสียทางชีวภาพในผลิตภัณฑอาหารทะเล โดยการคัดเลือกแบคทีเรียกลุมแลคติกที่ชอบความ
เย็นทั้งหมด 5,575 ไอโซเลท ที่แยกไดจากผลิตภัณฑอาหารทะเล พบวา 132 ไอโซเลท มีคุณสมบัติใน
การยับยั้งแบคทีเรีย และมีจํานวน 52 ไอโซเลท ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียเปาหมายได
14 ไอโซเลท (สามารถยับยั้งไดทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ) ซึ่งเปนแบคทีเรียกลุม
แลคติกที่สามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส แตไมเจริญที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดย
สามารถยับ ยั้งแบคทีเรียที่ทําใหอาหารทะเลเนาเสียและแบคทีเรียกอโรค จากนั้นจําแนกดวยการ
วิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีน 16S rRNA ของแบคทีเรียแลคติก 7 ไอโซเลท ที่นาสนใจ ประกอบดวย
Leuconostoc gelidum 3 ไอโซเลท Lactococcus piscium 2 ไอโซเลท Lactobacillus fuchuensis
1 ไอโซเลท และ Carnobacterium alterfunditum 1 ไอโซเลท แบคทีเรียสายพันธุเหลานี้ไมผลิต
ฮิสตามีนและไทรามีน และพบวาไมมีการดื้อยาปฎิชีวนะ นอกจากนั้นยังไดศึกษาถึงอัตราการเจริญที่
อุณหภูมิตางกันของ L. piscium 1 ไอโซเลท และ L. gelidum 1 ไอโซเลท เพื่อยืนยันคุณสมบัติความชอบ
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เจริญที่อุณหภูมิต่ํา 1 ใน 7 เชื้อที่แยกไดสามารถผลิตสารคลายแบคเทอริโอซินที่มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งแบคทีเรีย สวนกลไกในการยับยั้งของเชื้ออื่นที่แยกไดนั้นยังไมทราบแนชัดแตอาจเกิดเนื่องจาก
การแขงขันในการจับกับสารตั้งตน การไมปรากฏคุณสมบัติในการผลิตสารคลายแบคเทอริโอซินทําให
แบคทีเรียเหลานี้เปนผลดีในการพิจารณาสําหรับการนํามาประยุกตใชกับผลิตภัณฑอาหารในประเทศ
ฝรั่งเศส
Sansawat and Thirabunyanon (2009) ศึกษาการตรวจสอบกิจกรรมที่เปนปฏิปกษของ
Bacillus 2 สายพันธุ ที่แยกไดจากทอทางเดินอาหารของกุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
ตอ Aeromonas hydrophila ดวยเทคนิค 2 แบบ คือวิธี Paper disc diffusion และ Agar well
diffusion ซึ่ง B. subtilis สายพันธุ P33 และสายพันธุ 72 มีกิจกรรมการยับยั้งการเจริญของ A.
hydrophila นอกจากนั้ นได ศึ ก ษาคุ ณสมบั ติ ของโพรไบโอติ ก ได แก การทนกรดและการทนต อ
เกลือน้ําดี, Autoaggregation, Coaggregation, ความไมชอบน้ําและการยึดเกาะกับเซลล Caco-2
โดยพบวาแบคทีเรียทั้ง 2 สายพันธุนี้ มีอัตราการรอดชีวิตมากกวา 95 เปอรเซ็นต และ 90 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ เมื่อเจริญในสภาวะความเปนกรด-ดางเทากับ 2.5 เปนเวลา 3 ชั่วโมง และสภาวะที่มี 0.3
เปอรเซ็นต เปนเวลา 24 ชั่วโมง รวมทั้ง B. subtilis สายพันธุ P33 และสายพันธุ 72 มีเปอรเซ็นตของ
Autoaggregation (35.7 เปอรเซ็นต และ 42.2 เปอรเซ็นต) Coaggregation (11.1 เปอรเซ็นตและ
11.6 เปอรเซ็นต) ความไมชอบน้ําใน n-Hexadencane (25.6 เปอรเซ็นตและ 30.0 เปอรเซ็นต),
Xylene (32.2 เปอรเซ็นต และ 36.1 เปอรเซ็นต), Toluene (30.3 เปอรเซ็นต และ 31.6 เปอรเซ็นต)
และการยึดเกาะเซลล Caco- 2 เทากับ 4.21 และ 3.23 Log CFU/mL ตามลําดับ การศึกษาครั้งแสดง
ใหเห็นวา Bacillus ทั้ง 2 สายพันธุ เปนโพรไบโอติกที่ดีเหมาะสําหรับการนําไปใชในอุตสาหกรรมการ
เลี้ยงกุงตอไป
Huang et al. (2010) รายงานการตรวจสอบฮิสตามีนและแบคทีเรียกลุมที่สรางฮิสตามีน
และคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑอาหารทะเลแหง 46 ตัวอยาง ที่ขายปลีกในตลาดในเมือง
Penghu ประเทศไตหวัน จากการศึกษาพบวาอาหารทะเลแหงมีคาความเปนกรด-ดาง ปริมาณเกลือ
ความชื้นและน้ําที่จุลินทรียนําไปใชประโยชนในการเจริญ (aw) ปริมาณไนโตรเจนที่ระเหยงาย ปริมาณ
แบคทีเรียทั้งหมด Escherichia coli และปริม าณแบคทีเรียกลุม โคลิฟอรมทั้ง หมดอยูระหวาง
5.60 - 7.57 mg/100g คิดเปน 1.8 - 27.1 เปอรเซ็นต, 19.23 - 61.90 เปอรเซ็นต, 0.63 - 0.92
และ 10.14 - 168.56 mg/100g, 3.18 - 9.28 Log CFU/g, นอยกวา 3 - 210 MPN/g และนอยกวา
3 - 1,100 MPN/g ตามลําดับ โดยตัวอยางอาหารปลาแหงจํานวน 30.4 เปอรเซ็นต มีปริมาณของ
ฮิสตามีนมากกวา 5 mg/100 g ตามขอกําหนดขององคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาที่กําหนด
ไวสําหรับผลิตภัณฑปลาในตระกูลคอมบรอยและ/หรือผลิตภัณฑจากปลากลุมนี้ ผลิตภัณฑอาหาร
ทะเล 9 ตัวอยาง ของปลาขางเหลือง (Selariodes leptolepis) มีปริมาณฮิสตามีนสูง ที่สุด (6.13 47.90 mg/100 g) โดยแบคทีเรียที่ผลิตฮิสตามีน 13 สายพันธุ ที่แยกมาจากตัวอยางสามารถผลิต
ฮิสตามีนในอาหารเลี้ยงเชื้อ Trypticase soy broth ที่เติม 1.0% L-histidine (TSBH) ได โดยมีคา
อยูระหวาง 7.80-531.2 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่ง Enterobacter aerogenes (1 สายพันธุ) ที่แยกไดจาก
ปลาขางเหลืองมีความสามารถผลิตฮิสตามีนไดสูง
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จากรายงานการศึกษายังไมมีรายงานที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการนําสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
จากจุลินทรีย เพื่อทําการควบคุมจุลินทรียในอาหารทะเลแหง รวมทั้งการเพิ่มคุณสมบัติทางดาน
สุขภาพอื่น ๆ ที่สําคัญ เชน คุณสมบัติดานการเปนสารตานอนุมูลอิสระ ซึ่งจะทําใหอาหารทะเลแหง
มีคุณภาพที่โดดเดนทุกดานทั้งทางดานมาตรฐานจุลินทรีย รวมทั้งมีคุณคาทางโภชนาการซึ่งเปนสิ่งที่
ตองการในปจจุบัน คณะผูวิจัยจึงทําการศึกษาขอมูลและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการตานอนุมูลอิสระ
เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัยครั้งนี้ ดังตอไปนี้
5. อนุมูลอิสระและสารตานอนุมูลอิสระ
5.1 อนุมูลอิสระ (free radical หรือ oxidant)
อนุมูลอิสระ คือโมเลกุลหรือไอออนที่มีอิเล็คตรอนโดดเดี่ยวอยูรอบนอก เปนโมเลกุลที่
ไมเสถียรและมีความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีในลักษณะเปนปฏิกิริยาลูกโซ สามารถทําปฏิกิริยา
กับสารชีวโมเลกุลตาง ๆ ที่อยูรอบขางในทันทีที่ถูกสรางขึ้น สงผลใหเกิดความเสียหายแกองคประกอบ
ตาง ๆ ของเซลลภายในรางกาย เชน การทําลายโครงสรางดีเ อ็นเอ การสรางพันธะโควาเลนตกับ
โปรตีนหรือเอนไซมบางชนิดจนทําใหการทํางานของโปรตีนหรือเอนไซมเหลา นั้นผิดปกติ (เจนจิรา
จิรัมย และประสงค สีหานาม, 2554; Ames et al., 1993) นอกจากนี้อนุมูลอิสระยังเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหเกิดโรคหลายชนิด เชน โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคมะเร็ง โรคตอกระจก และโรค
ขออักเสบจากโรครูมาตอยด เปนตน (ประสงค เทียนบุญ, 2553) อนุมูลอิสระเกิดจากผลพลอยได
จากการใชออกซิเจนของกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลลและปจจัยจากสิ่งแวดลอมภายนอก เชน
การติดเชื้อโรคการไดรับรังสียูวี ควันจากทอไอเสียรถยนต และควันบุห รี่ เปนตน ซึ่ง อนุมูล อิส ระ
เหลานี้สามารถถูกกําจัดหรือลดความรุนแรงลงไดดวยสารที่ เรียกวาสารตานอนุมูลอิสระ (เจนจิรา
จิรัมย และประสงค สีหานาม, 2554)
5.2 สารตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant)
สารตานอนุมูลอิสระ คือสารปริมาณนอยที่สามารถปองกันหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของอนุมูลอิสระได (เจนจิรา จิรัมย และประสงค สีหานาม, 2554; Halliwell, 2009) สาร
ตานอนุมูลอิสระจะชวยปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในรางกายซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดโรค
ตาง ๆ ของมนุษย ป องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเ ดชั นของไขมันที่เ ปนสาเหตุหลักของการเสื่อม
คุณภาพในอาหาร สารตานอนุมูลอิสระสามารถพบไดทั้งในธรรมชาติและในรางกายมนุษย โดยสาร
ตานอนุมูลอิสระที่พบในธรรมชาติ ไดแก สารประกอบฟนอลลิค (phenolic compounds) สารประกอบ
ไนโตรเจน (nitrogen compounds) และแคโรทีนอยด (catotinoid) (เจนจิรา จิรัมย และประสงค
สีหานาม, 2554; Velioglu et al., 1998) สวนสารตานอนุมูลอิสระที่สามารถพบในรางกายมนุษย เชน
เอนไซมคะตะเลส (catalase) กลูตาไทโอนเพอรอกซิเดส (glutathione peroxidase) และซุปเปอร
ออกไซดดิสมิวเทส (superoxide dismutase) หรือสารประกอบ/โปรตีนบางอยาง เชน อัลบูมิน
(albumin) บิลิรูบิน (bilirubin) เซอรูโลพลาสมิน (ceruloplasmin) กลูตาไธโอน (glutathione)
ทรานสเฟอริน (transferrin) ยูบิควินอล (ubiquinol) และยูเรต (urate) เปนตน สารเหลานี้มีหนาที่
คอยควบคุมอนุมูลอิสระตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเหมาะแตถาเมื่อใดที่มีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในปริมาณ
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มากเกินกวาที่ระบบปองกันจะยับยั้งไดหมดจะทําใหเกิดสภาวะที่เรียกวา “oxidative stress” ขึ้น
ภายใตสภาวะดัง กลาว อนุมูลอิส ระจะทําอันตรายตออวัยวะและเนื้อเยื่อ ตาง ๆ ของรางกาย ซึ่งถา
สะสมมาก ๆ อาจนําไปสูความผิดปกติได (เจนจิรา จิรัมย และประสงค สีหานาม, 2554)
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บทที่ 3
วัสดุอุปกรณและวิธดี ําเนินการทดลอง
วัสดุอุปกรณ
1. วัตถุดิบ
รําขาว
2. วัสดุอุปกรณ
2.1 จานเพาะเชื้อ (Petri Dish)
2.2 ขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร
2.3 กระดาษกรอง Whatman No. 5
2.4 ถุงไดอะไลซิส
2.5 ออโตปเปต P100 (Gilson, pipetman P100, กรุงปารีส, สาธารณรัฐฝรั่งเศส)
2.6 ออโตปเปต P1000 (Gilson, pipetman P1000, กรุงปารีส, สาธารณรัฐฝรั่งเศส)
2.7 ตูอบลมรอน (Memmert, UFB 500, เมือง Schwabach, สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี)
2.8 ตูบมเชื้อ (Memmert, BE 400, เมือง Schwabach, สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี)
2.9 หมอนึ่งความดันไอ (Daihan, Wacs-1450, เมืองโซล, สาธารณรัฐเกาหลี)
2.10 กลองจุลทรรศน (Olympus, CH30RF200, ประเทศญี่ปุน)
2.11 ตูปลอดเชื้อ (Super Clean, Super Clean150 VC, จังหวัดกรุงเทพฯ, ประเทศไทย)
2.12 หลอดทดลอง (Test Tube) 16 x 150 มิลลิลิตร และ13 x 100 มิลลิลิตร
2.1.3 ถังหมักแบบกวน (B.Braun Biotech International; Biostat B, ประเทศสหรัฐอเมริกา)
2.1.4 เครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิ (Innova; 4343, ประเทศสหรัฐอเมริกา)
3. สารเคมี
3.1 โพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต
3.2 Gram’s crystal violet solution
3.3 Gram’s safranin O solution
3.4 Gram’s iodine solution
3.5 Gram’s alcohol solution
3.6 Alcohol 70 เปอรเซ็นต และ 95 เปอรเซ็นต
3.7 Catalase reagent
3.8 Oxidase reagent
3.9 Nitrate reagent
3.10 Kovac’ s reagent
3.11 Methyl red reagent
3.12 แอมโมเนียมซัลเฟต
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3.13 โซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร
3.14 โซเดียมไฮดรอกไซด
3.15 กรดไฮโดรคลอริก
3.16 โซเดียมไนเทรต
3.17 แอมโมเนียมคลอไรด
3.18 แคลเซียมคารบอเนต
3.19 น้ําแปง
3.20 Dinitrosalicylic acid
3.21 Casein
3.22 Sodium acetate
3.23 Acetic acid
3.24 Olive oil
3.25 อะซิโตน

วิธีดําเนินการทดลอง
1. การศึกษาการขยายขนาดของแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis ดวยวัสดุราคาถูกใน
ถังหมัก
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจากสับสเตรทราคาถูกที่เหมาะสมตอการเจริญ และกิจกรรมของสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแบคทีเรียโพรไบโอติกตามผลการศึกษากอนหนานี้ โดยเพาะเลี้ยงเซลลใน
ถังหมักแบบกวนขนาด 5 ลิตร และปรับสภาวะใหเหมาะสมจากผลการทดลองกอนหนานี้ คือการ
เพาะเลี้ยงในน้ํากลั่น โดยใชรําขาวเปนสับสเตรท และเติม 1 % (w/v) แอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4)
เปนแหลงไนโตรเจน คาความเปนกรด-ดางเทากับ 7.0 และอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
1.1 การศึกษาการขยายขนาดในถังหมักแบบกวนขนาด 5 ลิตร (สาโรจน ศิริศันสนียกุล
และคณะ, 2544; Yeh et al., 2006; Potumarthi et al., 2007)
1.1.1 การเตรียมกลาเชื้อ (ดัดแปลงมาจาก Anto et al., 2006; Gangadharan
et al., 2006)
เตรียมหัวเชื้อ B. licheniformis โดยเขี่ยเชื้อ 1 ลูป ลงในขวดรูป ชมพูขนาด 250
มิลลิลิตร ที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Broth (NA broth) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ซึ่งผานการนึ่ง
ฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที เพาะเลี้ยงในสภาวะเขยาที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 150 รอบตอนาที เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง วัดความเขมขนเซลล โดยวัด
คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร ใหคาการดูดกลืนแสงเทากับ 1.0 A.U.
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1.1.2 การเตรียมถังหมัก
เตรียมถังหมักตามที่คูมือกําหนดไว ตรวจสอบระบบใหอากาศปลอดเชื้อ ระบบน้ําเย็น
และระบบควบคุมคาความเปนกรด-ดาง และเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม ไดแก รําขาว 175
กรัม ในน้ํากลั่น 3.5 ลิตร และ 1 % (w/v) แอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) ลงในถังหมัก ปรับคา
ความเปนกรด-ดางเทากับ 7.0 จากนั้นตรวจสอบความเรียบรอยของอุปกรณตาง ๆ ที่ติดกับถังหมัก
นําถังหมักไปนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที ทิ้งใหเย็น แลวนําถังหมักมา
ตอเขากับระบบของถังหมัก เปดสวิทซใหระบบน้ํา โดยกําหนดสภาวะการกวนที่ 300 รอบตอนาที
อัตราการใหอากาศ 1 vvm และควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม ถายกลาเชื้อลงในถังหมักปริมาตร 35
มิลลิลิตร เพาะเลี้ยงเปนเวลา 24 ชั่วโมง โดยเก็บตัวอยางทุก 2 ชั่วโมง เพื่อวัดการเจริญของแบคทีเรีย
และเก็บตัวอยางที่เวลา 24 ชั่วโมง เพื่อวัดกิจกรรมของเอนไซมอะไมเลส โปรติเอส และไลเปส
1.2 การศึกษาการเจริญของแบคทีเรีย (Jeyasekaran et al., 2004)
เก็บตัวอยางจากถังหมักทุก 2 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง นําตัวอยางจากการทดลอง
มาเจือจางแบบ 10 เทา ใน 0.85% Normal saline ผสมใหเขากัน เจือจางใหไดระดับความเจือจาง
ที่เหมาะสม ปเปตตัวอยางของแตละระดับความเจือจางปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
Plate Count Agar ใชแทงแกวสามเหลี่ยมปราศจากเชื้อเกลี่ยตัวอยางใหทั่วจานเพาะเชื้อดวยเทคนิค
Spread plate นําจานเพาะเชื้อไปบมที่อุณหภูมิ 351 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น
นับจํานวนโคโลนีที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ บันทึกผล
1.3 การวัดกิจกรรมของเอนไซมอะไมเลส โปรติเอส และไลเปส
1.3.1 การวัดกิจกรรมเอนไซมอะไมเลส (Amylase; ขจีนาฏ โพธิเวชกุล และคณะ,
2541; Anto et al., 2006)
เพาะเลี้ยงแบคทีเรียโพรไบโอติกในอาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะที่เหมาะสมจากการ
ทดลองกอนหนานี้ในถังหมัก จากนั้นเก็บตัวอยางที่เวลา 24 ชั่วโมง และนํามาปนเหวี่ยงดวยความเร็ว
รอบ 8,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที นําสวนใสที่ไดมาเจือจางให
มีความเขมขนที่เหมาะสมดวยโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอรความเขมขน 50 มิลลิโมลาร คาความเปนกรดดางเทากับ 7.0 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เติมน้ําแปงความเขมขน 1% (w/v) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสม
ใหเขากัน นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที เติมสารละลาย Dinitrosalicylic
acid ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน นําไปแชในน้ําเดือดเปนเวลา 5 นาที ทําใหเย็น เติมน้ํากลั่น
10 มิลลิลิตร และนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร คํานวณหาปริมาณ
น้ําตาลรีดิวสเทียบกับกราฟมาตรฐานสารละลายกลูโคสและคํานวณหาแอคติวิตีเอนไซม
1.3.2 การวัดกิจกรรมของเอนไซมโปรติเอส (Protease; ขจีนาฏ โพธิเวชกุล และคณะ,
2541; Prakasham et al., 2006)
เพาะเลี้ยงแบคทีเรียโพรไบโอติกในอาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะที่เหมาะสมจากการ
ทดลองกอนหนานี้ในถังหมัก จากนั้นเก็บตัวอยางที่เวลา 24 ชั่วโมง และนํามาปนเหวี่ยงดวยความเร็ว

23
รอบ 8,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที นําสวนใสที่ไดมาเจือจางให
มีความเขมขนที่เหมาะสมดวย Tris-HCl 0.5 โมลาร คาความเปนกรด-ดางเทากับ 7.0 ปริมาตร
1 มิลลิลิตร เติม Casein 10% (w/v) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน นําไปบมที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที หยุดปฏิกิริยาดวยสารละลาย Trichloacetic acid ที่มี 0.22 โมลาร
Sodium acetate และ 0.33 โมลาร Acetic acid และเขยาอยางแรง ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปน
เวลา 30 นาที กรองดวยกระดาษกรอง Whatman No. 5 นําสารละลายที่ไดมาวัดคาการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 275 นาโนเมตร นําคาที่ไดมาเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายไทโรซีน
และคํานวณหาแอคติวิตีเอนไซม
1.3.3 การวัดกิจกรรมเอนไซมไลเปส (Lipase; ขจีนาฏ โพธิเวชกุล และคณะ, 2541)
เพาะเลี้ยงแบคทีเรียโพรไบโอติกในอาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะที่เหมาะสมจากการ
ทดลองกอนหนานี้ในถังหมัก จากนั้นเก็บตัวอยางที่เวลา 24 ชั่วโมง และนํามาปนเหวี่ยงดวยความเร็ว
รอบ 8,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที นําสวนใสทีไ่ ดมาเจือจางให
มีความเขมขนที่เหมาะสมดวย Tris-HCl 0.1 โมลาร ที่คาความเปนกรด-ดางเทากับ 8.5 ปริมาตร
4 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Olive oil 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน นําไปเขยาบนเครื่องเขยาที่ความเร็ว
รอบ 200 รอบตอนาที เปนเวลา 20 นาที หยุดปฏิกิริยาดวยสารละลายอะซิโตน : แอลกอฮอล ใน
อัตราสวน 1:1 ปริมาตร 20 มิลลิลิตร นํามาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน NaOH 0.05 นอรมอล
โดยใช Phenolphthalein เปน Indicator นําคาที่ไดมาเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน คํานวณหา
ปริมาณ Oleic acid และแอคติวิตีเอนไซม
2. การศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑและผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ในรูปแบบสารกึ่งบริสุทธิ์จากแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis (Partial Bacillus
licheniformis bioactive compound: PBL) ในการควบคุมแบคทีเรียชนิดตาง ๆ ที่ปนเปอน
ในผลิตภัณฑหมึกแปรรูป
2.1 การเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในรู ปแบบสารกึ่งบริสุทธิ์ จากแบคทีเรี ยโพรไบโอติก Bacillus licheniformis (Partial Bacillus licheniformis bioactive compound:
PBL) (Ahern et al., 2003)
นําแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis มาขีด (Streak) ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
Trypticase Soy Agar (TSA) บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนําโคโลนี
เดี่ยวมาเลี้ยงในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร ที่บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ Trypticase Soy Broth
(TSB) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขยาที่ความเร็วรอบ 200 รอบตอนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 24 ชั่วโมง นําเซลลแขวนลอยไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8,000 รอบตอนาที อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที นําสว นใสที่ได ป รับ คาความเปนกรด-ดางใหมีคาเท ากับ 6.5
จากนั้นเติมสารละลาย Ammonium sulfate ครั้งละ 10 กรัม เปนระยะเวลา 3 นาที จนไดความ
เขมขนเทากับ 484.54 กรัมตอลิตร โดยทําการคนตอเนื่องเปนระยะเวลา 18 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส หลังจากนั้นเก็บสวนที่ตกตะกอนและละลายในสารละลาย Sodium phosphate
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buffer (0.05 M; pH 7) ปริมาตร 25 มิลลิลิตร แลวนําสารกึ่งบริสุทธิ์ที่ไดมาใชในการศึกษาฤทธิ์การ
ยับยั้งแบคทีเรียตอไป
2.2 การออกแบบการทดลองในการศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
ในการควบคุมแบคทีเรียที่ปนเปอนในผลิตภัณฑหมึกแปรรูปของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในรูปแบบ
สารกึ่งบริสุทธิ์จากแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis (Partial Bacillus licheniformis
bioactive compound: PBL)
2.2.1 การศึกษาฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในรูปแบบสารกึ่งบริสุทธิ์จาก
แบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis ตอการยับยั้ง แบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรป
ทั้งหมดในผลิตภัณฑหมึกแปรรูป
ตัดผลิตภัณฑหมึกแปรรูปขนาดกวาง x ยาว เทากับ 2 x 2 เซนติเมตร และแบง
ออกเปน 5 ชุดการทดลอง เพื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ในรูปแบบสารกึ่งบริสุทธิ์จากแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis ในการยับยั้งแบคทีเรีย
กลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด
ชุดที่ 1 ผลิตภัณฑหมึกแปรรูป + น้ํากลั่น (ชุดควบคุม)
ชุดที่ 2 ผลิตภัณฑหมึกแปรรูป + ไนซิน ความเขมขน 1000 IU/ml
ชุดที่ 3 ผลิตภัณฑหมึกแปรรูป + สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในรูปแบบสารกึ่ง
บริสุทธิ์จากแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis
ชุดที่ 4 ผลิตภัณฑหมึกแปรรูป + ไนซิน ความเขมขน 1000 IU/ml และเติม
ไนซินทุก ๆ 2 สัปดาห
ชุดที่ 5 ผลิตภัณฑหมึกแปรรูป + สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในรูปแบบสารกึ่ง
บริสุทธิ์จากแบคทีเ รียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis และเติม สารออกฤทธิ์ท างชีวภาพใน
รูปแบบสารกึ่งบริสุทธิ์จากแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis ทุก ๆ 2 สัปดาห
เติม สารออกฤทธิ์ท างชีวภาพในรูป แบบสารกึ่ง บริสุท ธิ์จ ากแบคทีเ รียโพรไบโอติ ก
Bacillus licheniformis ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนตัวอยางผลิตภัณฑหมึกแปรรูป นําตัวอยาง
ผลิตภัณฑหมึกแปรรูปมาผึ่งใหแหงในตู Laminar flow biological safety cabinet เปนเวลา 15
นาที จากนั้นนําผลิตภัณฑห มึกแปรรูปมาเก็บรักษาในถุงพลาสติก แลวนํามาทําการศึกษาถึง การ
ควบคุมจุลินทรียที่ปนเปอนในผลิตภัณฑหมึกแปรรูปของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพภายใต 2 สภาวะ คือ
1) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และ 2) เก็บรักษาที่อุณหภูมิหองโดยการเปดถุงพลาสติก
ตอนกลางวันและปดถุงพลาสติกตอนกลางคืน นําตัวอยางผลิตภัณฑหมึกแปรรูปมาศึกษาปริมาณ
แบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด เปนระยะประมาณ 1 เดือน
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2.2.2 การศึ ก ษาปริ ม าณแบคที เ รี ย กลุ ม เฮทเทอโรโทรปทั้ ง หมด (Total
heterotrophic bacteria) (Jeyasekaran et al., 2004)
นําตัวอยางผลิตภัณฑหมึกแปรรูปมาเจือจางแบบ 10 เทา ใน 0.1% (w/v) Peptone
water ผสมใหเขากัน จากนั้นปเปตตัวอยางของแตละระดับความเจือจางปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลง
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar ใชแทงแกวสามเหลี่ยมปราศจากเชื้อเกลี่ยตัวอยางใหทั่วจาน
เพาะเชื้อดวยเทคนิค Spread plate นําจานเพาะเชื้อบมที่อุณหภูมิ 351 องศาเซลเซียส เปนเวลา
24 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ บันทึกผล
2.2.3 การจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรีย
ทําการจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดที่ทนตอสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพในรูป แบบสารกึ่งบริสุท ธิ์จ ากแบคทีเ รียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis โดยนํา
แบคทีเรียที่ทนตอสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียโพรไบโอติกมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานของ
โคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อและลักษณะทางสัณฐานภายใตกลองจุลทรรศนและศึกษาคุณสมบัติทาง
ชีวเคมี เพื่อจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรียเบื้องตน ตามวิธีการของ Branner (1984), Sneath et al.
(1986) และ Holt et al. (1994)
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บทที่ 4
ผลการทดลอง
จากการศึกษาถึงการขยายขนาดของแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis ดวย
วัสดุราคาถูกในถังหมัก เพื่อทดแทนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชในการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus
licheniformis และการศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑในการควบคุมแบคทีเรีย
ที่ปนเปอนในผลิตภัณฑหมึกแปรรูปของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในรูปแบบสารกึ่งบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย
โพรไบโอติก Bacillus licheniformis ผลการทดลองแสดงดังตอไปนี้
1. การศึกษาการขยายขนาดของแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis ดวยวัสดุราคา
ถูกในถังหมักและการเจริญ รวมทั้งกิจกรรมของเอนไซมอะไมเลส โปรติเอสและไลเปส
จากผลการทดลองการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจากสับสเตรทราคาถูกที่เหมาะสมตอการเจริญ
และกิจกรรมของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแบคทีเรียโพรไบโอติกตามผลการศึกษากอนหนานี้ของ
โครงการวิจัยเรื่อง “สารตานจุลชีพชนิดใหมจากแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใชในการควบคุมมาตรฐาน
ทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑอาหารทะเลแหงและแปรรูปในจังหวัดชลบุรี” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ผลการทดลองพบวาสับสเตรทและสภาวะที่ใชในการ
เพาะเลี้ยงแบคทีเรียโพรไบโอติก B. licheniformis คือ รําขาว ซึ่งเปนสับสเตรทที่มีความเหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยง รวมทั้งสภาวะในการเพาะเลี้ยงพบวาคาความเปนกรด-ดางเทากับ 7.0 โดยมีการเติม 1%
(w/v) แอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) เพื่อเปนแหลงไนโตรเจน และอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการ
เจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก คือ 35 องศาเซลเซียส
จากนั้นไดทําการศึกษาถึงการขยายขนาดของแบคทีเรียโพรไบโอติก B. licheniformis ดวย
วัสดุราคาถูกในถังหมักและสภาวะที่เหมาะสมดังที่กลาวมาแลวขางตน โดยทําการเพาะเลี้ยงในถังหมัก
แบบกวนขนาด 5 ลิตร ดังแสดงในภาพที่ 1 และปรับสภาวะใหเหมาะสม จากนั้นปรับอัตราการให
อากาศเทากับ 1 vvm และความเร็วรอบในการกวน 300 รอบตอนาที (อุปกรณดังแสดงในภาพที่
2-4) โดยเก็บตัวอยางทุก 2 ชั่วโมง เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อนํามาวัดการเจริญของแบคทีเรียโดยวิธี
เกลี่ยเชื้อดวยวิธี Spread plate (ดังแสดงในภาพที่ 5) และทํา Growth curve ไดผลการทดลองดังแสดง
ในตารางที่ 2 และภาพที่ 6
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ภาพที่ 1 ถังหมักแบบกวนขนาด 5 ลิตร

ภาพที่ 2 เครื่องควบคุม
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ภาพที่ 3 เครื่องควบคุมระบบน้ํา

ภาพที่ 4 ถังบรรจุอากาศ
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ภาพที่ 5 วัดการเจริญโดยวิธเี กลี่ยเชื้อดวยวิธี Spread plate
1.1 การศึกษาการเจริญของแบคทีเรีย B. licheniformis ที่เพาะเลี้ยงในถังหมักแบบกวน
ขนาด 5 ลิตร
จากการศึกษาการเจริญของแบคทีเรีย B. licheniformis ที่เพาะเลี้ยงในถังหมักแบบกวนขนาด
5 ลิตร โดยใชรําขาวเปนสับสเตรท และเพาะเลี้ยงในสภาวะที่มีคาความเปนกรด-ดางเทากับ 7.0 มีการ
เติม 1 % (w/v) แอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) เพื่อเปนแหลงไนโตรเจน และที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบวา B. licheniformis มีการเจริญสูงสุดที่เวลา 16 และ 18 ชั่วโมง โดยพบ
ปริมาณแบคทีเรียเทากับ 1.15±0.01 x 1012 CFU/mL ดังแสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 6
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ตารางที่ 2 ปริมาณแบคทีเรียโพรไบโอติก B. licheniformis ที่เพาะเลี้ยงในถังหมักแบบกวนขนาด
5 ลิตร
ปริมาณแบคทีเรีย (CFU/mL)
7.50±0.71 x 108
8.50±0.71 x 108
4.93±0.97 x 109
6.00±1.00 x 109
5.50±0.10 x 1010
2.53±0.21 x 1010
6.57±0.05 x 1010
9.43±0.21 x 1010
1.15±0.01 x 1012
1.15±0.02 x 1012
1.00±0.01 x 1012
9.73±0.15 x 1010
8.73±0.21 x 1010

ปริมาณแบคทีเรียโพรไบโอติก (108 CFU/mL)

ระยะเวลาทดลอง
ชั่วโมงที่ 0
ชั่วโมงที่ 2
ชั่วโมงที่ 4
ชั่วโมงที่ 6
ชั่วโมงที่ 8
ชั่วโมงที่ 10
ชั่วโมงที่ 12
ชั่วโมงที่ 14
ชั่วโมงที่ 16
ชั่วโมงที่ 18
ชั่วโมงที่ 20
ชั่วโมงที่ 22
ชั่วโมงที่ 24

ภาพที่ 6 การเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก B. licheniformis ที่เพาะเลี้ยงในถังหมักแบบกวน
ขนาด 5 ลิตร เปนเวลา 24 ชั่วโมง
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1.2 การวัดกิจกรรมของเอนไซมอะไมเลส โปรติเอส และไลเปส
จากการศึกษากิจกรรมของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวัดกิจกรรมของเอนไซม
จํานวน 3 ชนิด ไดแก เอนไซมอะไมเลส โปรติเ อส และไลเปส โดยทํากราฟมาตรฐานสารละลาย
น้ําตาลกลูโคส สารละลายไทโรซีน และกรดโอเลอิค ตามลําดับ ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3-5
และภาพที่ 7-9
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสงกับความเขมขนของน้ําตาลกลูโคส
Glucose conc. (ug/mL)
0
40
80
120
160
200

1
0.000
0.075
0.174
0.271
0.367
0.438

ปริมาณน้ําตาลกลูโคส A520
2
0.000
0.078
0.178
0.306
0.400
0.492

คาเฉลี่ย
0.000
0.077
0.176
0.289
0.384
0.465

ภาพที่ 7 กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสงกับความเขมขนของน้ําตาล
กลูโคส
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ตารางที่ 4 คาการดูดกลืนแสงความเขมขนของไทโรซีนที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร

OD 660 nm

ความเขมขนของไทโรซีน (mg/l)
20
40
60
80
100

OD660
0.45
0.56
0.69
0.75
0.85

y = 0.099x + 0.363
R² = 0.988

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
20

40

60

ความเขมขน Tryrosine (mg/l)
ภาพที่ 8 กราฟมาตรฐานสารละลายไทโรซีน

80

100
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ตารางที่ 5 คาการดูดกลืนแสงความเขมขนของกรดโอเลอิกและปริมาณ NaOH
ความเขมขนของ Oleic acid
(µmole/mL)
20
40
60
80
100

ปริมาตร NaOH
(mL)
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035

y = 0.005x + 0.01
R² = 1

0.04

ความเขมขนของ NaOH (Mole)

ความเขมขน NaOH
(Mole)
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035

0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
20

40

60

80

100

ความเขมขนของ Oleic acid (umole/ml)
ภาพที่ 9 กราฟมาตรฐานกรดโอเลอิก
และตอมาทําการทดสอบถึงปริมาณการผลิตเอนไซมอะไมเลส โปรติเอส และไลเปส ควบคู
กับการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกในถังหมักขนาด 5 ลิตร พบวาแบคทีเรียโพรไบโอติกมีกิจกรรม
ของเอนไซมอะไมเลสสูงสุด รองลงมาคือกิจกรรมของเอนไซมโปรติเอสและไลเปส ตามลําดับ ซึ่ง
กิจกรรมของเอนไซมอะไมเลสเพิ่มขึ้นตามการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก และมีกิจกรรมสูงสุดที่
ชั่วโมงที่ 18 ซึ่งมีกิจกรรมของเอนไซมเปน 2704.41 Unit/mL และเริ่มลดลงจนกระทั่งสิ้นสุดการ
ทดลองโดยมีกิจกรรมของเอนไซมเปน 2293.78 Unit/mL สวนกิจกรรมเอนไซมโปรติเอสพบวามี
ปริมาณนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมเอนไซมอะไมเลส โดยมีกิจกรรมสูงสุดที่ชั่วโมงที่ 16-18
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เทากับ 3.81 Unit/mL สวนกิจกรรมของเอนไซมไลเปสพบวา ไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา
การทดลอง โดยมีกิจกรรมของเอนไซมเทากับ 1.33 Unit/mL ตั้งแตเริ่มตนการทดลองจนกระทั่ง
สิ้นสุดการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 5 และภาพที่ 10-12
ตารางที่ 6 กิจกรรมของเอนไซมอะไมเลส โปรติเอส และไลเปส
ระยะเวลาทดลอง
ชั่วโมงที่ 0
ชั่วโมงที่ 2
ชั่วโมงที่ 4
ชั่วโมงที่ 6
ชั่วโมงที่ 8
ชั่วโมงที่ 10
ชั่วโมงที่ 12
ชั่วโมงที่ 14
ชั่วโมงที่ 16
ชั่วโมงที่ 18
ชั่วโมงที่ 20
ชั่วโมงที่ 22
ชั่วโมงที่ 24

กิจกรรมของเอนไซม (Unit/mL)
อะไมเลส
โปรติเอส
9.24
1.27
23.73
1.73
94.74
1.73
423.73
1.96
481.70
2.08
1023.25
2.42
1235.81
2.89
1979.77
3.58
2656.10
3.81
2704.41
3.81
2424.21
3.46
2371.07
3.12
2293.78
3.12

ไลเปส
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33

35
ปริมาณแบคทีเรียโพรไบโอติก (108 CFU/ml)

ภาพที่ 10 การเจริญและกิจกรรมเอนไซมอะไมเลสจากการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโพรไบโอติก
B. licheniformis ในถังหมักแบบกวนขนาด 5 ลิตร เปนเวลา 24 ชั่วโมง

ปริมาณแบคทีเรียโพรไบโอติก (108 CFU/mL)

ภาพที่ 11 การเจริญและกิจกรรมเอนไซมโปรติเอสจากการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโพรไบโอติก
B. licheniformis ในถังหมักแบบกวนขนาด 5 ลิตร เปนเวลา 24 ชั่วโมง
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14000

กิจกรรมเอนไซม (Unit/ml)
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ปริมาณแบคทีเรียโพรไบโอติก (108 CFU/mL)

2

24

ระยะเวลาทดลอง (ชั่วโมง)

ภาพที่ 12 การเจริญและกิจกรรมเอนไซมไลเปสจากการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโพรไบโอติก
B. licheniformis ในถังหมักแบบกวนขนาด 5 ลิตร เปนเวลา 24 ชั่วโมง
2. การศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑและผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ในรูปแบบสารกึ่งบริสุทธิ์จากแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis (Partial Bacillus
licheniformis bioactive compound: PBL) ในการควบคุมแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรป
ทั้งหมดที่ปนเปอนในผลิตภัณฑหมึกแปรรูป
2.1 การเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในรูปแบบสารกึ่งบริสุทธิจ์ ากแบคทีเรียโพรไบโอติก
Bacillus licheniformis
การเตรียมสารออกฤทธิ์ท างชีวภาพในรูป แบบสารกึ่ง บริสุทธิ์ จ ากแบคทีเ รียโพรไบโอติก
Bacillus licheniformis แสดงดังภาพที่ 13-21

ภาพที่ 13 โคโลนีของ Bacillus licheniformis ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Trypticase Soy Agar
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ภาพที่ 14 Bacillus licheniformis ที่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อ Trypticase Soy Broth

ภาพที่ 15 ตะกอนเซลลหลังจากการปนเหวี่ยง

ภาพที่ 16 สวนใสทีผ่ านการกรองดวยเยื่อกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร
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ภาพที่ 17 สารทีผ่ านการตกตะกอนโปรตีนดวยเกลือแอมโมเนียมซัลเฟต

ภาพที่ 18 ตะกอนเซลลหลังจากการปนเหวี่ยง

ภาพที่ 19 ตะกอนเซลลที่ละลายในสารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร (0.05 M, pH 7.0)
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ภาพที่ 20 การกําจัดแอมโมเนียมซัลเฟตดวยวิธีไดอะไลซิส

ภาพที่ 21 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Bacillus licheniformis
2.2 การศึกษาฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในรูปแบบสารกึ่งบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย
โพรไบโอติก Bacillus licheniformis ตอการยับยั้งแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดใน
ผลิตภัณฑหมึกแปรรูป
จากการศึกษาฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในรูปแบบสารกึ่งบริสุทธิ์จากแบคทีเรียโพรไบโอติก
Bacillus licheniformis ตอการยับยั้งแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในผลิตภัณฑหมึกแปรรูป
ผลการทดลองแสดงพบวา ชุดการทดลองที่มีก ารเติม ไนซิน ความเขมขน 1,000 IU/mL ทุก ๆ
2 สัปดาห ในการเก็บรักษาหมึกแปรรูปที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สามารถลดปริมาณแบคทีเรีย
กลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดไดดีที่สุด เทากับ 75.94 % รองลงมาคือ การเติม สารกึ่งบริสุท ธิ์จาก
แบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis ทุก ๆ 2 สัปดาห ในการเก็บรักษาหมึกแปรรูปโดย
การเปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางวันและปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืน และการเติมไนซิน
ความเขมขน 1,000 IU/mL ทุกๆ 2 สัปดาห เทากับ 44.70 % และ 3.08 %
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ตารางที่ 7 ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียโพรไบโอติกตอปริมาณแบคทีเรียกลุม
เฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในการเก็บรักษาหมึกแปรรูปที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (CFU/g)
ระยะเวลา
เก็บรักษา
(วัน)
15 นาที
1
7
14
21
28
%
การลดลง
หมายเหตุ

น้ํากลั่น
7.30±1.16×103a,3
9.02±0.87×103 b,3
9.00±1.11×103 b,2
1.08±0.18×104 c,3
8.53±1.25×103 b,4
8.70±0.45×103 b,5
-19.18

ปริมาณแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด (CFU/g)
ไนซิน 1,000
ไนซิน 1,000
IU/mL
PBL
IU/mL
(เติมทุกๆ
2 สัปดาห)
3 bc,1
3 a,2
2.61±1.20×10
5.50±1.55×10
2.66±1.81×103 b,1
1.64±0.90×103 a,1 7.74±2.47×103 b,3 5.12±1.04×103 c,2
3.20±1.12×103 cd,1 1.17±0.15×104 c,3 3.33±1.16×103 b,1
1.53±0.33×103 a,1 1.22±0.18×104 c,4 7.75±2.22×102 a,1
1.98±1.12×103 ab,2 7.30±1.44×103 b,3 5.89±2.42×102 a,1
3.83±0.46×103 d,2 6.08±1.52×103 ab,3 6.40±2.07×102 a,1
-46.74

-10.55

PBL
(เติมทุกๆ
2 สัปดาห)
5.96±1.93×103 a,23
7.70±1.48×103 ab,3
1.16±0.21×104 c,3
8.06±1.25×103 b,2
8.91±0.40×103 b,4
7.96±2.98×103 b,4

75.94

-33.56

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ตัวเลขที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)

ตารางที่ 8 ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียโพรไบโอติกตอปริมาณแบคทีเรียกลุม
เฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในการเก็บรักษาหมึกแปรรูปโดยการเปดถุงพลาสติกในชวงเวลา
กลางวันและปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืน (CFU/g)
ระยะเวลา
เก็บรักษา
(วัน)
15 นาที
1
7
14
21
28
%
การลดลง
หมายเหตุ

น้ํากลั่น

7.89±0.88×103 a,3
8.63±1.74×103 ab,3
1.03±0.36×104 bc,3
1.12±0.31×104 c,4
9.83±0.86×103 abc,4
9.89±1.20×103 abc,4
-25.35

ปริมาณแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด (CFU/g)
ไนซิน 1,000 IU/mL
PBL
ไนซิน 1,000
IU/mL
(เติมทุกๆ
2 สัปดาห)
3 a,1
3 a,2
2.61±1.16×10
6.04±1.11×10
2.27±0.43×103 b,1
2.94±0.77×103a,1 7.95±1.43×103 b,3 2.81±1.04×103 c,1
2.93±1.01×103a,1 5.31±1.90×103 a,2 2.57±0.72×103 bc,1
2.91±0.48×103a,2 6.11±1.50×103 a,3 9.00±2.73×102a,1
2.83±1.06×103a,2 5.48±0.75×103 a,3 9.44±2.51×102a,1
8.82±1.48×103 b,3 9.02±0.86×103 b,3 2.20±0.56×103 b,1
-237.93

-49.34

3.08

ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ตัวเลขที่เหมือนกันในแนวนอนแสดงวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)

PBL
(เติมทุกๆ
2 สัปดาห)
5.66±2.40×103 b,2
4.13±0.52×103 a,2
5.68±1.01×103 b,2
6.62±0.45×103 b,3
3.37±0.99×103 a,2
3.13±0.31×103 a,2
44.70
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียโพรไบโอติกในการเก็บ
รักษาหมึกแปรรูปที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และการเก็บรักษาหมึกแปรรูปโดยการ
เปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางวันและปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืน (CFU/g)

ชุดการทดลอง
น้ํากลั่น
ไนซิน 1,000 IU/mL
PBL
ไนซิน 1,000 IU/mL
(เติมทุกๆ 2 สัปดาห)
PBL
(เติมทุกๆ 2 สัปดาห)

เปอรเซ็นตการลดลง
การเก็บรักษาหมึกแปรรูปโดยการ
การเก็บรักษาหมึกแปรรูปที่อุณหภูมิ เปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางวัน
4 องศาเซลเซียส
และปดถุงพลาสติกในชวงเวลา
กลางคืน
-19.18
-25.35
-46.74
-237.93
-10.55
-49.34
75.94

3.08

-33.56

44.70

ปริมาณแบคทีเรียกลุมเฮทอโรโทรปทั้งหมด
(log CFU/g)

4.5
4
3.5
3
2.5
2
15 นาที

1

7

14

21

28

ระยะเวลาในการเก็บรักษา (วัน)
น้ํากลั่น

Nisin

PBL

Nisin 2 W

PBL 2 W

ภาพที่ 22 ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียโพรไบโอติกตอปริมาณแบคทีเรีย
กลุมเฮทเทอโรโทรปทัง้ หมดในการเก็บรักษาหมึกแปรรูปทีอ่ ุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส (CFU/g)
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ปริมาณแบคทีเรียกลุมเฮทอโรโทรปทั้งหมด
(log CFU/g)

4.5
4
3.5
3
2.5
2
15 นาที

1

7

14

21

28

ระยะเวลาในการเก็บรักษา (วัน)
น้ํากลั่น

Nisin

PBL

Nisin 2 W

PBL 2 W

ภาพที่ 23 ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียโพรไบโอติกตอปริมาณแบคทีเรีย
กลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในการเก็บรักษาหมึกแปรรูปโดยการเปดถุงพลาสติกใน
ชวงเวลากลางวันและปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืน (CFU/g)
จากการศึกษาพบวาภายใตสภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เมื่อมีการเติม
น้ํากลั่นพบวา ชุดนี้มีการปนเปอนดวยแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดจํานวน 7 ชนิด ไดแก
Staphylococcus capitis subsp. urealyticus, Bacillus firmus, B. pantothenticus, B.
laterosporus, B. marinus, B. coagulans และ B. circulan ตลอด 28 วันของการทดลอง สวน
B. brevis พบภายใน 1 วัน ของการทดลองเทานั้น ชุดการทดลองที่เติมไนซิน ความเขมขน 1,000
IU/mL พบวาตลอดการทดลองไมสามารถตรวจพบ B. brevis และไมพบ B. marinus หลังจากเติม
สารไนซินเพียง15 นาที แตกลับมาตรวจพบในวันที่ 1-28 ของการศึกษา สวนแบคทีเรียอีก 6 ชนิด
พบวามีการปนเปอนตลอดระยะเวลาการทดลอง สวนชุดการทดลองที่เติม PBL พบวาไมพบการ
ปนเปอนของ B. brevis ภายในวันที่ 1-28 ของการศึกษา และไมพบการปนเปอนของ S. capitis
subsp. urealyticus และ B. coagulans ในวันที่ 28 และ 1 ของการทดลอง ตามลําดับ สวน B.
firmus, B. pantothenticus, B. laterosporus, B. marinus, B. circulan คงพบไดตลอดการ
ทดลอง ชุดการทดลองที่เติมไนซิน ความเขมขน 1,000 IU/mL ทุกๆ 2 สัปดาหพบวา สามารถกําจัด
B. marinus เพิ่มขึ้นในวันที่ 14 และ 28 ของการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบกับการเติมเพียง 1 ครั้ง
นอกจากนั้นพบวาชุดที่มีการเติม PBL ทุกๆ 2 สัปดาห มีประสิทธิภาพในการกําจัดแบคทีเรีย กลุม
เฮทเทอโรโทรปทั้งหมดที่ปนเปอนไดดีขึ้น คือ ยังคงกําจัด B. brevis ไดตั้งแตวันที่ 1-28 และเพิ่ม
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ความสามารถในการกําจัด S. capitis subsp. urealyticus ตั้งแตวันที่ 7-28 ของการทดลอง ดังแสดงใน
ตารางที่ 10
ดังนั้นสามารถสรุปไดวา การเติม PBL ทุกๆ 2 สัปดาห รวมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพในการกําจัดชนิดแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดที่ปนเปอนใน
ตัวอยางผลิตภัณฑหมึกแปรรูปที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสไดดีที่สุด
ตารางที่ 10 ชนิดของแบคทีเรียกลุม เฮทเทอโรโทรปทัง้ หมดที่พบในตัวอยางผลิตภัณฑหมึกแปรรูป
ที่เก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาการ
ทดลอง (วัน)

น้ํากลั่น

PBL

15 นาที
1
7
14
21
28
15 นาที
1
7
14
21
28
15 นาที
1
7
14
21
28

ชนิดของ
แบคทีเรีย
Family Micrococcaceae
Staphylococcus capitis
subsp. urealyticus
Family Bacillaceae
Bacillus firmus
Bacillus pantothenticus
Bacillus laterosporus
Bacillus brevis
Bacillus marinus
Bacillus coagulans
Bacillus circulan

หมายเหตุ

ชุดการทดลอง
ไนซิน 1,000 IU/mL
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+ หมายถึง พบ ; - หมายถึง ไมพบ
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ตารางที่ 10 ชนิดของแบคทีเรียกลุม เฮทเทอโรโทรปทัง้ หมดที่พบในตัวอยางผลิตภัณฑหมึกแปรรูป
ที่เก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (ตอ)
ระยะเวลาการ
ทดลอง (วัน)

หมายเหตุ

7

14

21

28

15 นาที

1

7

14

21

28

PBL
(เติมทุกๆ 2 สัปดาห)

1

Family Micrococcaceae
Staphylococcus capitis
subsp. urealyticus
Family Bacillaceae
Bacillus firmus
Bacillus pantothenticus
Bacillus laterosporus
Bacillus brevis
Bacillus marinus
Bacillus coagulans
Bacillus circulan

ไนซิน 1,000 IU/mL
(เติมทุกๆ 2 สัปดาห)
15 นาที

ชนิดของ
แบคทีเรีย

ชุดการทดลอง
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+ หมายถึง พบ ; - หมายถึง ไมพบ

สวนผลของสารชนิดตาง ๆ ที่เติมลงในตัวอยางผลิตภัณฑหมึกแปรรูปที่เก็บรักษาโดยการเปด
ถุงพลาสติกในชวงเวลากลางวันและปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืนตอชนิดของแบคทีเรียกลุม
เฮทเทอโรโทรปทั้งหมด ในชุดการทดลองที่มีการเติมน้ํากลั่นพบวา สามารถกําจัดการปนเปอน B.
brevis ไดตั้งแตวันที่ 1-28 ของการทดลอง ซึ่งเปนสภาวะที่สามารถกําจัดการปนเปอน B. brevis ได
ดีกวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (สามารถกําจัด B. brevis ตั้งแตวันที่ 7-28 ของการ
ทดลอง) และยังคงพบการปนเปอนแบคทีเรียอีก 7 ชนิด ไดตลอดการทดลองเชนเดียวกันกับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ชุดการทดลองที่เติมไนซิน ความเขมขน 1,000 IU/mL ภายใต
สภาวะการเก็บรักษาแบบเปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางวันและปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืน
มีความสามารถในการกําจัด S. capitis subsp. urealyticus ไดในวันที่ 7 และ 28 เมื่อเปรียบเทียบ
กับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ไมสามารถกําจัด S. capitis subsp. urealyticus ได
เลยตลอดการทดลอง 28 วัน ชุดการทดลองที่เ ติม PBL ภายใตส ภาวะการเปดถุงพลาสติก ใน
ชวงเวลากลางวันและปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืน มีความสามารถกําจัด S. capitis subsp.
urealyticus ไดรวดเร็วกวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 7 วันของการทดลอง รวมทั้ง
สามารถกําจัด B. brevis ไดตลอดการทดลอง ในขณะที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
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สามารถกํา จัดภายใน 1-28 วันของการศึก ษา นอกจากนั้นชุ ดที่เ ติ ม ไนซิ น ความเข ม ขน 1,000
IU/mL ทุกๆ 2 สัปดาห ภายใตสภาวะการเก็บรักษาแบบเปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางวันและปด
ถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืน พบวา สามารถกําจัด S. capitis subsp. urealyticus ในวันที่
21-28 เมื่อเปรียบเทียบกับการเติมเพียง 1 ครั้งที่ไมสามารถกําจัด S. capitis subsp. urealyticus
ไดเลยตลอดการทดลอง นอกจากนั้นพบวาชุดที่มีการเติม PBL ทุกๆ 2 สัปดาห ภายใตสภาวะการ
เก็บรักษาแบบเปดถุง พลาสติกในชวงเวลากลางวันและปดถุง พลาสติกในชวงเวลากลางคืน พบวา
สามารถกําจัด B. brevis ไดตลอดการทดลอง ในขณะที่การเก็บรัก ษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
สามารถกําจัดได ณ วันที่ 1-28 ของการทดลอง
ตารางที่ 11 ชนิดของแบคทีเรียกลุม เฮทเทอโรโทรปทัง้ หมดที่พบในตัวอยางผลิตภัณฑหมึกแปรรูป
ที่เก็บรักษาโดยการเปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางวันและปดถุงพลาสติกในชวงเวลา
กลางคืน
ระยะเวลาการ
ทดลอง (วัน)

หมายเหตุ

น้ํากลั่น

PBL

15 นาที
1
7
14
21
28
15 นาที
1
7
14
21
28
15 นาที
1
7
14
21
28

ชนิดของ
แบคทีเรีย
Family Micrococcaceae
Staphylococcus capitis
subsp. urealyticus
Family Bacillaceae
Bacillus firmus
Bacillus pantothenticus
Bacillus laterosporus
Bacillus brevis
Bacillus marinus
Bacillus coagulans
Bacillus circulan

ชุดการทดลอง
ไนซิน 1,000 IU/mL
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ตารางที่ 11 ชนิดของแบคทีเรียกลุม เฮทเทอโรโทรปทัง้ หมดที่พบในตัวอยางผลิตภัณฑหมึกแปรรูป
ที่เก็บรักษาโดยการเปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางวันและปดถุงพลาสติกในชวงเวลา
กลางคืน (ตอ)
ระยะเวลาการ
ทดลอง (วัน)

หมายเหตุ

7

14

21

28

15 นาที

1

7

14

21

28

PBL
(เติมทุกๆ 2 สัปดาห)

1

Family Micrococcaceae
Staphylococcus capitis
subsp. urealyticus
Family Bacillaceae
Bacillus firmus
Bacillus pantothenticus
Bacillus laterosporus
Bacillus brevis
Bacillus marinus
Bacillus coagulans
Bacillus circulan

ไนซิน 1,000 IU/mL
(เติมทุกๆ 2 สัปดาห)
15 นาที

ชนิดของ
แบคทีเรีย

ชุดการทดลอง
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+ หมายถึง พบ; - หมายถึง ไมพบ
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
สรุปผลการทดลอง
1. การศึก ษาการขยายขนาดของแบคทีเรียโพรไบโอติก B. licheniformis ที่เพาะเลี้ยงใน
ถังหมักแบบกวนขนาด 5 ลิตร โดยใชรําขาวเปนสับสเตรท และเพาะเลี้ยงในสภาวะที่มีคาความเปนกรดดางเทากับ 7.0 มีการเติม 1 % (w/v) แอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) เพื่อเปนแหลงไนโตรเจน ที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส อัตราการใหอากาศ 1 vvm และความเร็วรอบในการกวน 300 รอบตอ
นาที เปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวาแบคทีเรียโพรไบโอติกในถังหมักมีการเจริญสูงสุดตรวจวัดปริมาณเชื้อ
ได 1.15±0.01×1012 CFU/mL เมื่อเพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 16-18 ชั่วโมง และมีกิจ กรรมของ
เอนไซมอะไมเลสสูงสุดในชั่วโมงที่ 18 เทากับ 2704.41 Unit/mL รองลงมาคือ เอนไซมโปรติเอสมี
กิจกรรมสูงสุดที่ชั่วโมงที่ 16-18 เทากับ 3.81 Unit/mL สวนเอนไซมไลเปสมีกิจกรรมของเอนไซม
นอยที่สุด เทากับ 1.33 Unit/mL ตลอดระยะเวลาการทดลอง
2. สวนการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลของการเติมสารตาง ๆ และการเก็บภายใต
สภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และการเปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางวันและ
ปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืนตอปริมาณและชนิดของแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดที่
ปนเปอนในตัวอยางผลิตภัณฑหมึกแปรรูป โดยผลการศึกษาพบวาการเติมสาร PBL ทุก ๆ 2 สัปดาห
ภายใตสภาวะการเปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางวันและปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืนสามารถ
ลดปริมาณแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดไดและมีประสิทธิภาพในการกําจัดชนิดแบคทีเรีย
กลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดที่ปนเปอนในตัวอยางผลิตภัณฑหมึกแปรรูปไดดีที่สุด โดยการเก็บภายใต
สภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พบวาชุดการทดลองที่มีการเติม PBL เพียงครั้งเดียว
และการเติม PBL ทุกๆ 2 สัปดาห มีปริมาณแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากวันแรก
ของการทดลอง 10.55 % และ 33.56 % ในขณะที่การเก็บรักษาภายใตสภาวะการเปดถุงพลาสติก
ในชวงเวลากลางวันและปดถุงพลาสติก ในชวงเวลากลางคืนพบวา ชุดการทดลองที่มีการเติม PBL
เพียงครั้งเดียวมีปริมาณแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดเพิ่มขึ้น 49.34 % แตชุดการทดลองที่มี
การเติม PBL ทุกๆ 2 สัปดาห มีปริมาณของแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดลดลง 44.70 % ซึ่ง
มีเปอรเ ซ็นตการลดลงมากกวาชุดการทดลองที่มีการเติมไนซินที่ความเขมขน 1,000 IU ทุก ๆ 2
สัปดาห (3.08 %) ดังนั้นจากผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา สภาวะการเปดถุงพลาสติกในชวงเวลา
กลางวันและปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืนสามารถลดปริมาณแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรป
ทั้งหมดไดและมีประสิทธิภาพในการกําจัดชนิดแบคทีเรียกอโรคที่ปนเปอนในตัวอยางผลิตภัณฑหมึก
แปรรูปไดดีที่สุด
3. จากการศึกษาในครั้ งนี้สามารถคาดวาสาร PBL รวมกับสภาวะการเปดถุงพลาสติกใน
ชวงเวลากลางวันและปดถุง พลาสติก ในชวงเวลากลางคืน นาจะนํามาประยุก ตใชกับ การใชจ ริง
เนื่องจากสภาวะการเปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางวันและปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืนเปน
สภาวะที่มีการใชจริงของผูประกอบการขายผลิตภัณฑหมึกแปรรูปและผลิตภัณฑอาหารทะเลแหงใน
ประเทศไทยนั่นเอง
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อภิปรายผลการทดลอง
1. การศึกษาการขยายขนาดของแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis ดวยวัสดุราคา
ถูกในถังหมักและการเจริญ รวมทั้งกิจกรรมของเอนไซมอะไมเลส โปรติเอสและไลเปส
จากการศึกษาในโครงการวิจัยกอนหนานี้ไดทําการศึกษาถึงชนิดและสภาวะที่เหมาะสมของ
สูตรอาหารราคาถูกเพื่อทดแทนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชในการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก รวมถึงศึกษา
แหลงและความเขมขนของไนโตรเจนที่เหมาะสมตอการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก ผลการศึกษา
พบวาผลของเอนไซมตอกิจ กรรมการยั้ง เชื้อแบคทีเ รียทดสอบของสารออกฤทธิ์ท างชีวภาพจาก
B. licheniformis สามารถคงทนตอความรอนที่อุณหภูมิ 50-96 องศาเซลเซียส และสภาวะความ
เปนกรด-ดางในชวง 3-10 และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก B. licheniformis สูญเสียกิจกรรมการยับยั้ง
เมื่อทดสอบดวยเอนไซมโปรติโ อไลติก คือ เปปซิน ทริปซิน และโปรติเนส เค โดยพบวาชนิดของ
สับสเตรทที่เหมาะสม ราคาถูก และหางาย จํานวน 2 ชนิด คือ รําขาวและขาวโพด พบวารําขาวเปน
สับสเตรทที่มีความเหมาะสมตอการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกในการศึกษาครั้งนี้สูงสุด และ
ตอมาทําจากการศึกษาถึงสับสเตรทและสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโพรไบโอติก
B. licheniformis คือการเพาะเลี้ยงโดยใชรําขาวเปนสับสเตรท และเติม 1 % (w/v) (NH4)2SO4 เปน
แหลงไนโตรเจน คาความเปนกรด-ดางเทากับ 7.0 และอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ผลการทดลอง
พบวาสับสเตรทและสภาวะที่ใชในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโพรไบโอติก B. licheniformis คือ รําขาว
เปนสับสเตรทที่มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยง รวมทั้งสภาวะในการเพาะเลี้ยงพบวาคาความเปน
กรด-ดางเทากับ 7.0 โดยมีการเติม 1 % (w/v) แอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) เพื่อเปนแหลง
ไนโตรเจน และอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก คือ 35 องศาเซลเซียส ดังนั้น
ในการศึกษาในครั้งนี้จึงทําการศึกษาถึงการขยายขนาดของแบคทีเรียโพรไบโอติก B. licheniformis
ดวยวัสดุราคาถูกในถังหมักและสภาวะที่เหมาะสมดังที่กลาวมาแลวขางตน โดยทําการเพาะเลี้ยงใน
ถังหมักแบบกวนขนาด 5 ลิตร และปรับสภาวะใหเหมาะสม จากนั้นปรับอัตราการใหอากาศเทากับ
1 vvm และความเร็วรอบในการกวน 300 รอบตอนาที เปนเวลา 24 ชั่วโมง โดยตลอดระยะเวลา
การศึกษาทําการเก็บตัวอยางเพื่อนํามาวัดการเจริญโดยวิธีเกลี่ยเชื้อดวยวิธี Spread plate และทํา
Growth curve ผลการทดลองพบวา B. licheniformis มีการเจริญสูงสุดที่เวลา 16 และ 18 ชั่วโมง
โดยพบปริมาณแบคทีเรียเทากับ 1.15±0.01 x 1012 CFU/mL
เมื่อทําการศึกษากิจกรรมของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในรูปแบบสารกึ่งบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย
โพรไบโอติก B. licheniformis โดยวิธีการตรวจวัดกิจกรรมของเอนไซมจํานวน 3 ชนิด ไดแก การผลิต
เอนไซมอะไมเลส โปรติเอส และไลเปส ควบคูกับการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกในถังหมักขนาด
5 ลิตร พบวาแบคทีเ รียมีกิจกรรมของเอนไซม อะไมเลสสูง สุด รองลงมาคือกิจกรรมของเอนไซม
โปรติเอสและไลเปส ตามลําดับ ซึ่งกิจกรรมของเอนไซมอะไมเลสเพิ่มขึ้นตามการเจริญของแบคทีเรีย
โพรไบโอติก และมีกิจกรรมสูงสุดในชั่วโมงที่ 18 ซึ่งมีกิจกรรมของเอนไซมเปน 2704.41 Unit/mL
และเริ่มลดลงจนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง โดยมีกิจกรรมของเอนไซมเปน 2293.78 Unit/mL สวน
กิจกรรมเอนไซมโปรติเ อสพบวามีปริม าณนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับกิจ กรรมเอนไซมอะไมเลส
โดยมีกิจกรรมสูงสุดที่ชั่วโมงที่ 16-18 เทากับ 3.81 Unit/mL ในขณะที่กิจกรรมของเอนไซมไลเปส
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พบวากิจ กรรมของเอนไซมไลเปสไมมีก ารเปลี่ยนแปลงโดยมี กิจ กรรมของเอนไซมเ ทากับ 1.33
Unit/mL จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง
จากการศึกษาการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกในถังหมักพบวา แบคทีเรียเริ่มเขาสูระยะ
เพิ่มจํานวน (exponential phase) ที่ 8 ชั่วโมงของการเพาะเลี้ยง จนกระทั่งมีการเจริญสูงสุด ตรวจวัด
ปริมาณเชื้อได 1.15±0.01x1012 CFU/mL เมื่อเพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 16 และ 18 ชั่วโมง โดยมีการ
ใชอัตราการใหอากาศที่สอดคลองกับรายงานของ Stanbury and Whitaker (1984) กลาววาอัตรา
การใหอากาศที่ใชในกระบวนการหมักควรอยูในชวง 0.5-1.5 vvm การใหอากาศที่เหมาะสมถือเปน
สิ่งที่ตองคํานึงถึงซึ่งอัตราการละลายของออกซิเจนในอาหารมีผลตอการเจริญและการผลิตมวลเซลล
ของแบคทีเรีย (Dey et al., 2016) การศึกษากอนหนานี้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเชื้อ Bacillus spp.
ในถังหมักที่ศึกษาโดย Sen and Babu (2005) รายงานวาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตมวลเซลลโดย
เชื้อ B. coagulans RK-02 ในถังหมักขนาด 12 ลิตร คือ pH 6.65 อุณหภูมิ 38.3 องศาเซลเซียส
ความเร็วรอบในการกวน 247 รอบตอนาที และอัตราการใหอากาศ 1.05 vvm โดยสามารถผลิตมวล
เชื้อได 4.3 กรัมตอลิตร
2. การศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑและผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ในรูปแบบสารกึ่งบริสุทธิจ์ ากแบคทีเรียโพรไบโอติก Bacillus licheniformis (Partial Bacillus
licheniformis bioactive compound: PBL) ในการควบคุมแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรป
ทั้งหมดที่ปนเปอนในผลิตภัณฑหมึกแปรรูป
จากการศึกษาผลของสารที่เติมลงในตัวอยางผลิตภัณฑหมึกแปรรูปที่เก็บรักษาที่อุ ณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส และภายใตส ภาวะการเปดถุงพลาสติก ในชวงเวลากลางวันและปดถุง พลาสติก ใน
ชวงเวลากลางคืนตอชนิดของแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด พบวาในตัวอยางผลิตภัณฑหมึก
แปรรูปมีแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดที่ปนเปอนเปนจํานวน 8 ชนิด ไดแก Staphylococcus
capitis subsp. urealyticus, Bacillus firmus, B. pantothenticus, B. laterosporus, B.
brevis, B. marinus, B. coagulans และ B. circulan ในทุกชุดการทดลอง ดังนั้นสามารถสรุปไดวา
แบคทีเรียที่มีการปนเปอนมากที่สุดคือ แบคทีเรียสกุล Bacillus และอีกหนึ่งชนิดคือ Staphylococcus
capitis subsp. urealyticus ซึ่ง Bacillus เปนแบคทีเรียกลุมชอบเค็มในระดับปานกลางและมัก
ทําใหอาหารที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด 5-20 เปอรเซ็นต เนาเสีย (Baross and Lenovich 1992;
Sumague et al., 2008) และหมึกแปรรูปในการศึกษาครั้งนี้เ ปนอาหารที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด
ประมาณ 2.87% (สุบัณฑิต นิ่มรัตน และคณะ, 2559)
แบคทีเรียกลุม Bacillus ที่พบในการศึกษาครั้งนี้สามารถแยกออกเปน 2 กลุม คือ แบคทีเรีย
กลุมที่ไมกอโรค ไดแก B. brevis, B. laterosporus, B. marinus และ B. coagulans (Barsby
et al., 2002; Bashir et al., 2016; El Sayed et al., 2015; Rautenbach et al., 2007; Roh
et al., 2010; Su and Xu, 2014; Xue et al., 2008; Yao, et al., 2016; Yokomizo et al.,
2002; Zhang et al., 2010) และกลุมกอโรค ไดแก B. circulan สามารถทําใหเกิดการติดเชื้อใน
กระแสเลือด และถือเปนเชื้อแบคทีเรียกอโรคในผูปวยโรคภูมิคุมกันบกพรอง (Alebouyeh et al.,
2011) B. firmus เปนแบคทีเรียที่กอโรคในปลา (Vasant et al., 2013) B. pantothenticus เปน
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สาเหตุของโรคเปนฝที่ตับและติดเชื้อในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยา Cefotaxime และ Netilmicin
ตามดวย Ciprofloxacin (Na et al., 2009) สวน S. capitis subsp. urealyticus เปนสาเหตุของ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุมสมองอักเสบ ติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ และ
การติดเชื้อในกระแสเลือดในทารกแรกเกิด (Martins Simoes et al., 2013; Oud, 2011; Rasigade
et al., 2012; Takano, 2011)
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑหมึกแปรรูป พบวา
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ที่เติมดวยสารไนซิน 1,000 IU/mL และเติม ทุก ๆ
2 สัปดาห มีการลดลงของแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดสูงสุดเทากับ 75.94 % แตไมสามารถ
กําจัดแบคทีเรียกอโรคชนิด S. capitis subsp. urealyticus ไดตลอดการศึกษา 28 วัน แตในขณะที่
การเติม PBL ทุก ๆ 2 สัปดาห ไมสามารถลดปริมาณของแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด แต
เพิ่ม ขึ้นจาก 5.96±1.93×103 CFU/g เปน 7.96±2.98×103 CFU/g แตส ามารถกําจัดแบคทีเรีย
กอโรคชนิด S. capitis subsp. urealyticus ไดภายใน 7 วันของการศึกษา ดั งนั้นเมื่อทําการ
เปรียบเทียบแลวพบวาการเติมสาร PBL ทุก ๆ 2 สัปดาห นาจะเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดภายใตการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และภายใตสภาวะการเปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางวันและ
ปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืน และมีการเติมสาร PBL ทุก ๆ 2 สัปดาห เปนสภาวะที่สามารถ
ลดปริมาณแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดไดมากที่สุดคือ 44.70% รวมทั้งกําจัด S. capitis
subsp. urealyticus ซึ่ง เปนแบคทีเ รียกอโรคดัง ที่ไดก ลาวมาแลวไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ โดย
สามารถกําจัดไดภายใน 7 วันของการเก็บรักษา ในขณะที่ชุดที่เติมไนซิน 1,000 IU/mL ทุก ๆ 2
สัปดาห ภายใตสภาวะการเปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางวันและปดถุงพลาสติกในชวงเวลากลางคืน
ที่สามารถลดแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดเทากับ 3.08% และสามารถกําจัด S. capitis
subsp. urealyticus ภายใน 21 วันของการศึกษา
จากการศึกษาพบวาสาร PBL มีความสามารถในการเก็บรักษาผลิตภัณฑหมึกแปรรูปภายใต
2 สภาวะที่เปนการเก็บรักษาในทางปฏิบัติจริงของคนขายผลิตภัณฑหมึกแปรรูปในประเทศไทย จาก
การรายงานพบวาสารตานแบคทีเ รียที่ผ ลิตจาก B. licheniformis มีความสามารถในการตาน
แบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ ยกตัวอยางเชน Kayalvizhi and Gunasekaran (2010) รายงาน
ถึง B. licheniformis MKU3 ผลิตสารกลุม Bacteriocin-like peptide ที่มีความสามารถในการตาน
แบคทีเรียแกรมบวกชนิดตาง ๆ และ E. coli DH5x และ Shobharani et al. (2015) พบวาสวนใส
ปราศจากเซลลที่เพาะเลี้ยง B. licheniformis strain MCC2512 มีความสามารถในการตานแบคทีเรีย
กอโรคชนิดตาง ๆ รวมทั้ง Salmonella typhimurium, Micrococcus luteus, Staphylococcus
aureus, Klebsiella sp., Aeromonas hydrophila และ Listeria monocytogenes รวมทั้ง Rey
et al. (2004) รายงานถึง B. licheniformis เปนแบคทีเรียที่มีประโยชนทางอุตสาหกรรมหลายดาน
ยกตัวอยางเชน เปนแหลงผลิตเอนไซม ยาปฏิชี วนะและสารตานแบคทีเ รีย เปนตน นอกจากนั้น
พบวาภายใตสภาวะการเปดปดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ แตพบวาสาร PBL มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและสูงกวาสารไนซิน เนื่องจากสารตานแบคทีเรียที่ผลิตจาก B. licheniformis มีความคงทนตอ
อุณหภูมิและความเปนกรด-ดางเมื่อเปรียบเทียบกับสารไนซิน (Kayalvizhi and Gunasekaran,
2008; Teixeira et al., 2009)
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ดังนั้นสาร PBL จากการศึกษาครั้งนี้นาจะเปนสารที่นาจะนําไปประยุกตใชในการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแหงในประเทศไทยในขณะวางขาย โดยทําใหปราศจากการเติมสารกันเสียซึ่ง
เปนสารแตง เติมทางเคมี แตมีการใชผลิตภัณฑท างธรรมชาติจากแบคทีเรีย และทําใหผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแหงของประเทศไทยปราศจากเชื้อกอโรคและมีปริมาณแบคทีเรียที่ทําใหอาหารเนาเสียมี
ปริมาณต่ํา นอกจากนั้นพบวาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก B. licheniformis เปนสารที่นาสนใจใน
ปจจุบัน เนื่องจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตจาก B. licheniformis มีฤทธิ์ในการตานมะเร็ง
(Chen et al., 2008) ตานอนุมูลอิสระ (Asker et al., 2009) รักษาบาดแผล (Rasulov et al.,
1993) การควบคุมน้ําตาลกลูโคสในเลือด (Cho et al., 2007) และการปองกันแสงยูวี (Wang et al.,
2007) รวมทั้งดานอื่น ๆ อีกหลายดาน และจะทําใหผลิตภัณฑอาหารทะเลแหงในประเทศไทย
นาจะเปนผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานระดับโลกรวมกับมีสารเสริมสุขภาพดังที่ไดกลาวไปแลว และทีมงาน
จะดําเนินการศึกษาดานฤทธิ์ในการตานมะเร็ง ตานอนุมูลอิสระ รักษาบาดแผล การควบคุมน้ําตาล
กลูโ คสในเลือด และการปองกันแสงยูวี รวมทั้ง ดานอื่น ๆ อีกหลายดาน นอกเหนือจากการนํามา
ควบคุมเฉพาะมาตรฐานทางดานจุลินทรียเทานั้น ซึ่งจะนํามาสูผ ลิตภัณฑอาหารทะเลแหงในประเทศ
ไทยที่มีมาตรฐานและมีคุณสมบัติที่พิเศษนํามาสูเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมดานนี้และสามารถ
เปนครัวโลกในอุตสาหกรรมดานนี้ของประเทศไทย และสามารถแขง ขันกับ ตางประเทศไดอยาง
เขมแข็งซึ่งคาดการณออกมาประโยชนในการลดคาใชจายในการรักษาผูปวยจากการบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแหง ในประเทศไทยที่มีเ ชื้อกอโรคปะปนและเพิ่ม มูล คาของสินคาทางดานผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแหงในประเทศไทยไดอยางมหาศาลนั่นเอง

เอกสารอางอิง
ขจีนาฏ โพธิเวชกุล, สุมาลี เหลืองสกุล และสมใจ ศิริโภค. (2541). การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ
จุลินทรียเพื่อผลิตเอนไซมอะไมเลส โปรติเอส และไลเปส. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ.
คณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร. (2539). เคมีและจุลชีววิทยาของ
อาหาร (พิมพครัง้ ที่ 2). นนทบุร:ี สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เจนจิรา จิรัมย และประสงค สีหานาม (2554). อนุมูลอิสระและสารตานอนุมลู อิสระ: แหลงที่มาและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ, 1(1), 59-70.
ชมพู ยิ้มโต. (2550). การถนอมอาหาร. กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส.
ดนุวัต เพ็งอน, ภัทธนาวรรณ พรมนิ่ม และสุชัญญา อรุณรุง โรจน. (2551). การแยกและคัดเลือก
โพรไบโอติกแบคทีเรียเพื่อใชในปลา. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการประจําป 2551
(หนา 435-443). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.
นงลักษณ สุวรรณพินิจ. (2544). แบคทีเรียที่เกี่ยวของกับโรค. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร.
นันทนา อรุณฤกษ. (2537). การจําแนกแบคทีเรียกลุมแอโรปส. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
นิตยา ลิ้มเจริญ, นนทวิทย อารียชน, ชุมพล ศรีทอง และนิติ ชูเชิด. (2549). การใชจลุ ินทรียโ พรไบโอติกในการเลี้ยงกุงกุลาดํา (Penaeus monodon Fabricius). ใน การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ ที่ 44 (หนา 214-228). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
บัญญัติ บุญญา. (2546). แนวปฏิบัติและการปะยุกตใชเรื่องความปลอดภัยของอาหาร. กรุงเทพฯ:
เอ. อาร. บิซิเนส เพรส.
บัญญัติ สุขศรีงาม, นิสา ไกรรักษ, พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล, ศิรพิ ร เอื้ออังกูร, สุบัณฑิต นิ่มรัตน, อภิรดี
ปลันธนภาคย, กาญจนา หริ่มเพ็ง, ปริยา นุพาสันต, ศิริโฉม ทุงเกา, สุดสายชล หอมทอง,
สุดารัตน สวนจิตร และวรนาฎ จงโยธา. (2551). สถานการณการปนเปอนและพัฒนาเทคนิค
ในการตรวจวัดจุลินทรียกอโรคในอาหารแหงเพือ่ มุงสูการเปนศูนยตรวจจุลินทรียและการ
รับรองมาตรฐานสินคาอาหารทะเลแหง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ, ภาควิชาจุลชีววิทยา,
คณะวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา.
บุษกร อุตรภิชาติ. (2545). จุลชีววิทยาทางอาหาร. สงขลา: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยทักษิณ.
ประสงค เทียนบุญ (2553). บทบาทของสารตานอนุมลู อิสระกับสุขภาพ. วารสารคลินิกอาหารและ
โภชนาการ (วคอภ), 4(2), 69-76.
ภัทรชัย กีรติสิน (2549). ตําราแบคทีเรียการแพทย. กรุงเทพฯ: วี. เจ. พริ้นติ้ง
ภาควิชาจุลชีววิทยา (2531). เภสัชจุลชีววิทยา. กรุงเทพฯ: อักษรบัณฑิต.
มัทนา แสงจินดาวงษ. (2548). ผลิตภัณฑประมงของไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร.

53
รัชฏาวรรณ เดชมณี และสุดฤดี ประเทืองวงศ. (2548). การศึกษาลักษณะบางประการของสาร
Secondary metabolites ที่ผลิตโดย Bacillus firmus ในการยับยัง้ เชื้อ Xanthomonas
campestris pv. glycines. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ 43 (หนา 313-320). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วิลาวัณย เจริญจิระตระกูล. (2539). จุลินทรียที่มีความสําคัญดานอาหาร. กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้ง
เฮาส.
ศรีสมร คงพันธุ และมณี สุวรรณผอง. (2533). อาหารทะเล. กรุงเทพฯ: แสงแดด.
ศิริโฉม ทุงเกา และกิตติรัตน วงษอินทร. (2550). คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหมึกแหงปรุงรสพรอม
บริโภคทีจ่ ําหนายปลีกในตลาดหนองมน ชลบุร.ี ใน การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครัง้ ที่ 45 (หนา 750-755). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ศิริโฉม ทุงเกา. (2546). จุลชีววิทยาทางอาหาร 1 (เฉพาะปฏิบัติการ). ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา.
สาโรจน ศิริศันสนียกุล, วรสิทธิ์ โทจําปา และประวิทย วงศคงคาเทพ. (2544). วิศวกรรมเคมีชีวเคมี.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สุดารัตน บุญยง. (2548). สารตานจุลชีพทีผ่ ลิตโดย Bacillus sp. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม, คณะวิทยาศาสตร, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของ กรมศุลกากร. (2557). สถิติการสงออก. วันที่คน
ขอมูล 28 สิงหาคม 2557 เขาถึงไดจาก http://www.oae.go.th/oae_report/
export_import/export.php
สุบัณฑิต นิ่มรัตน, เทวินทร แสนเสนยา, น้ําผึง้ บุตรโคตร, พีรพัฒน สุพรรณพันธุ และวีรพงศ
วุฒิพันธุชัย (2557) ความสามารถในการอยูรอดของแบคทีเรียโพรไบโอติกในอาหารทะเล
แหง. ใน การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 10 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน, วีรพงศ วุฒิพันธุชัย และปรียพร ทองเนียม. (2553ก). การปนเปอนของแบคทีเรีย
กลุมเฮทเทอโทรปในผลิตภัณฑอาหารทะเลแหงทีจ่ ําหนายในจังหวัดชลบุร.ี วารสารปญญา
ภิวัฒน, 2(1), 70-84.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน, วีรพงศ วุฒิพันธุชัย และปรียพร ทองเนียม. (2553ข). แบคทีเรียกลุม ทนเค็มและ
แบคทีเรียกลุม เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีในผลิตภัณฑหมึกแหงที่จําหนายในจังหวัดชลบุรี
ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร มข., 38(4), 509-519.
สุบัณฑิต นิ่มรัตน, วีรพงศ วุฒิพันธุชัย และสวามินี ธีระวุฒ.ิ (2554). การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทะเล
ในจังหวัดชลบุรีใหปราศจากยาฆาแมลง สีสังเคราะห และแบคทีเรียกอโรค. รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณปที่ 2 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554.
ชลบุรี.

54
สุบัณฑิต นิ่มรัตน, อรสา สุริยาพันธ และวีรพงศ วุฒิพันธุช ัย. (2559). สารตานจุลชีพชนิดใหมจาก
แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใชในการควบคุมมาตรฐานทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑอาหารทะเล
แหงและแปรรูปในจังหวัดชลบุร.ี รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558.
สุมณฑา วัฒนสินธุ. (2545). จุลชีววิทยาทางอาหาร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
เสาวนีย ธรรมสถิต. (2547). แบคทีเรียทางเทคโนโลยีชีวภาพ: เซลลและผลิตภัณฑของเซลล.
นครปฐม: สถาบันพัฒนาสาธารณะสุขอาเซี่ยน.
โสภณ คงสําราญ, เชิดศักดิ์ ธีระบุตร, นงนุช ศรีปฐมสวัสดิ,์ เผดียง พลางกูร, พจนีย โกมลภิส, สมพร
ศรียศชาติ, หวานจิตต เกรันพงษ, อมรรัตน ลีลาภรณ และอิทธิพันธ เจริญผล. (2524).
แบคทีเรียทางการแพทย. กรุงเทพฯ: โครงการตําราศิรริ าช.
อิสยา จันทรวิทยานุชิต และวัชรินทร รังษีภาณุรัตน. (2553). แบคทีเรียทางการแพทย (พิมพครัง้ ที่
2). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
อุทัย เกาเอี้ยน. (2549). โปรไบโอทิกส. วารสารสงขลานครินทรเวชสาร, 24(4), 315-323.
อุษามาส จริยวรานุกลุ . (2548). การรอดชีวิตของโพรไบโอติกและการนําไปใชประโยชน. วารสาร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 25(1), 84-93.
Ahern, M., Verschueren, S., and van Sinderen, D. (2003). Isolation and characterisation
of a novel bacteriocin produced by Bacillus thuringiensis strain B439. FEMS
Microbiology Letters, 220, 127-131.
Alebouyeh, M., Gooran Orimi, P., Azimi-rad, M., Tajbakhsh, M.,Tajeddin, E., Jahani
Sherafat, S., Nazemalhosseini mojarad, E., and Zali, M.R. (2011). Fatal sepsis by
Bacillus circulans in an immunocompromised patient. Iranian Journal of
Microbiology, 3(3), 156-158.
Ames, B.N., Shigenaga, M.K., and Hagen, T.M. (1993). Oxidants, antioxidants, and the
degenerative disease of aging. Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America, 90, 7915-7922.
Anthony, T., Rajesh, T., Kayalvizhi, N., and Gunasekaran, P. (2009). Influence of
medium components and fermentation conditions on the production of
bacteriocin(s) by Bacillus licheniformis AnBa9. Bioresource Technology, 100,
872-877.
Anto, H., Trivedi, U., and Patel, K. (2006). Alpha amylase production by Bacillus
cereus MTCC 1305 using solid-state fermentation. Food Technology
Biotechnology, 44 (2), 241-245.
Asker, M. M. S., Ahmed, Y. M., and Ramadan, M. F. (2009). Chemical characteristics
and antioxidant activity of exopolysaccharide fractions from Microbacterium
terregens. Carbohyd. Polym., 77, 563-567.

55
Baross, J., and Lenovich, L.M. (1992). Halophilic and osmophilic microorganisms. In
Vanderzant, C. and Splittoesser, D.F. (eds.), Compedium of methods for the
microbiological examination of foods (pp. 199-223). Washington D.C:
American Public Health Association.
Barsby, T., Kelly M.T., Andersen, R.J. (2002). Tupuseleiamides and Basiliskamides, New
Acyldipeptides and Antifungal Polyketides Produced in Culture by a Bacillus
laterosporus Isolate Obtained from a Tropical Marine Habitat. J. Nat. Prod, 65
(10), 1447–1451.
Bashir, F., Aslam, S., Khan, R.A., and Shahzadi, R. (2016). Larvicidal Activity of Bacillus
laterosporus Against Mosquitoes. Pakistan J. Zool, 48(1), 281-284.
Benerjee, S., Devaraja, T.N., Shariff, M., and Yusoff, F.M. (2007). Comparison of four
antibiotics with indigenous marine Bacillus spp. in controlling pathogenic
bacteria from shrimp and Artemia sp.. Journal of Fish Diseases, 30, 383-389.
Branner, D.J. (1984). Section: 5 Facultative anaerobic Gram-negative rods. In N. R.
Krieg, and J. G. Holt (Eds.), Bergey’s manual of systematic bacteriology,
Volume 1 (pp. 414-417). Baltimore: Williams & Wilkins
Chen, W., Zhao, Z., Chen, S. F., and Li, Y. Q. (2008). Optimization for the production
of exopolysaccharide from Fomes fomentarius in submerged culture and its
antitumor effect in vitro. Bioresource Technol., 99, 3187- 3194.
Cho, E. J., Hwang, H. J., Kim, S. W., Oh, J. Y., Baek, Y. M., Choi, J. W., Bae, S. H., and
Yun, J. W. (2007). Hypoglycemic effects of exopolysaccharides produced by
mycelial cultures of two different mushrooms Tremella fuciformis and
Phellinus baumii in ob/ob mice. Appl. Microbiol. Biot., 75, 1257-1265.
Colakoglu, F.J., Sarmasik, A., and Koseoglu, B. (2006). Occurrence of Vibrio spp. and
Aeromonas spp. in shellfish harvested off Dardanelles cost of Turkey. Food
Control, 17, 648-652.
Delves-Broughton, J., Blackburn, P., Evans, R.J., and Hugenholtz, J. (1996). Applications
of the bacteriocin, nisin. International Journal Antonie Van Leeuwenhoek, 69,
193-202.
Dey, A., Bhunia, B., and Dutta, S. (2016). Studies on the effect of agitation and
aeration for the improved protease production by Bacillus licheniformis NCIM2042. Materials Today: Proceedings, 3(10), 3444-3449.
El Sayed, O. H., El-Sayed, A. E. K. M., Salem, H. M., Mahmoud, M. G., Asker, M. S., and
Mohamed, S. S. (2015). Isolation, characterization and biological activities of
exopolysaccharide produced by Bacillus marinus. Der Pharma Chemica, 7(2),
200-208.

56
Gangadharan, D., Sivarrmakrishnan, S., Nampoothiri, K.M., and Pandey, A. (2006). Solid
culturing of Bacillus amyloliquefaciens for alpha amylase production. Food
Technology Biotechnology, 44 (2), 269-274.
Halliwell, B. (2009). The wanderings of a free radical. Free Radical Biology and
Medicine, 46, 531-542.
Holt, J.G., Krieg, N.R., Sneath, P.H.A., Staley, J.T., and Williams, S.T. (1994). Bergey’s
manual of systematic bacteriology (9th ed.). Baltimore: Williams & Wilkins.
Huang, Y.R., Liu, K.J., Hsieh, H.S., Hsieh, C.H., Hwang, D.F., and Tsai, Y.H. (2010).
Histamine level and histamine-forming bacteria in dried fish products sold in
Penghu Island of Taiwan. Food Control, 2, 1234-1239.
Jeyasekaran, G., Ganesan, P., Jeya Shakila, R., Maheswari, K., and Sukumar, D. (2004).
Dry ice as a novel chilling medium along with water ice for short-term
preservation of fish Emperor breams, lethrinus (Lethrinus miniatus). Innovative
Food Science and Emerging Technologies, 5, 485–493.
Kayalvizhi, N., and Gunasekaran, P. (2008). Production and characterization of a lowmolecular-weight bacteriocin from Bacillus licheniformis MKU3. Letters in
applied microbiology, 47, 600-607.
Kayalvizhi, N., and Gunasekaran, P. (2010). Purification and characterization of a novel
broad-spectrum bacteriocin from Bacillus licheniformis MKU3. Biotechnology and
Bioprocess Engineering, 15, 365-370.
Kumar, R., Surendram, P.K., and Thampuram, N. (2009). Detection and
characterization of virulence factors in lactose positive and lactose negative
Sallmonella serovans isolated from seafood. Food Control, 20, 376-380.
Lahtinen, S.J., Jalonen, L., Ouwehand, A.C., and Salminen, S.J. (2007). Specific
Bifidobacterium strain isolated from elderly subjects inhibit growth of
Staphylococcus aureus. International Journal of Food Microbiology, 117, 125128.
Lakshmanan, R., Jeya Shakila, R., and Jeyasekaran, G. (2002). Changes in the halophilic
amine forming bacterial flora during salt-drying of sardines (Sardinella
gibbosa). Food Research International, 35, 541-546.
Martins Simoes, P., Rasigade, J. P., Lemriss, H., Butin, M., Ginevra, C., Lemriss,
S.,Goering, R. V., Ibrahimi, A., Picaud, J. C., El Kabbaj, S., and Laurent, F. (2013).
Characterization of a novel composite staphylococcal cassette chromosome
mec (SCCmec-SCCcad/ars/cop) in the neonatal sepsis-associated
Staphylococcus capitis pulsotype NRCS-A. Antimicrob Agents Chemother, 57,
6354–6357.

57
Matamoros, S., Pilet, M.F., Gigout, F., Prevost, H., and Leroi, F. (2009). Selection and
evaluation of seafood-borne psychrotrophic lactic acid bacteria as inhibitors
of pathogenic and spoilage bacteria. International Journal of Food
Microbiology, 26, 638–644.
Na, J. S., Kim, T. H., Kim, H. S., Park, S. H., Song, H. S., Cha, S. W., and Yoon, H. J.
(2009). Liver abscess and sepsis with Bacillus pantothenticus in an
immunocompetent patient: A first case report. World Journal of
Gastroenterol, 15(42), 5360–5363.
Normanno, G., Parisi, A., Addante, N., Quaglia, N.C., Dambrosio, A., Montag, C., and
Chiocco, D. (2006). Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus and
microorganisms of fecal origin in mussels (Mytilus galloprovincialis) sold in the
Puglia region (Italy). International Journal of Food Microbiology, 106, 219-222.
Ogunbanwo, S.T., Sanni, A.I., and Onilude A.A. (2003). Characterization of bacteriocin
produced by Lactobacillus plantarum F1 and Lactobacillus brevis OG1.
African Journal of Biotechnology, 2(8), 219-227.
Oud, L. (2011). Community-acquired meningitis due to Staphylococcus capitis in the
absence of neurologic trauma, surgery, or implants. Heart Lung, 40, 467–471.
Parihar, V.S., Barbuddhe, S.B., Danielsson-Tham, M.L., and Tham, W. (2008). Isolation
and characterization of Listeria species from tropical seafoods. Food Control, 19,
566-569.
Potumarthi, R. Subhakar, Ch., and Jetty, A. (2007). Alkaline protease production by
submerged fermentation in stirred tank reactor using Bacillus licheniformis
NCIM-2042 effect of aeration and agitation regimes. Biochemical Engineering
Journal, 34, 185-192.
Prakasham, R. S., Rao, Ch. S., and Sarma, P. N. (2006). Green gram husk an
inexpensive substrate for alkaline protease production by Bacillus sp. in
solid-state fermentation. Bioresource Technology, 97, 1449-1454.
Rasigade, J. P., Raulin, O., Picaud, J. C., Tellini, C., Bes, M., Grando, J., Ben Said,
M.,Claris, O., Etienne, J., Tigaud, S., and Laurent, F. (2012). Methicillin-resistant
Staphylococcus capitis with reduced vancomycin susceptibility causes lateonset sepsisin intensive care neonates. Plos One, 7, e31548.
Rasulov, M. M., Kuznetsov, I. G., Slutskii, L. I., Velikaya, M. V., Zabozlaev, A. G., and
Voronkov, M. G. (1993). Ulcerostatic effect of Bacillus mucilaginosus
exopolysaccharide and its possible mechanisms. B. Ekp. Biol. Med., 116, 504505.

58
Rautenbach, Marina., Vlok, N.M., Stander, M., and Hoppe, H.C. (2007). Inhibition of
malaria parasite blood stages by tyrocidines, membrane-active cyclic peptide
antibiotics from Bacillus brevis. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) –
Biomembranes, 1768, 1488–1497.
Rey, M.W., Ramaiya, P., Nelson, B.A., Brody-Karpin, S.D., Zaretsky, E.J., Tang, M., de
Leon, A.L., Xiang, H., Gusti, V., and Clausen, I.G., et al. (2004). Complete
genome sequence of the industrial bacterium Bacillus licheniformis and
comparisons with closely related Bacillus species. Genome Biology, 5(10), r77.
Roh, J.Y., Kim, Y.S., Wang, Y., Liu, Q., Tao, X., Xu, H.G., Shim; H.J., Choi, J.Y., Lee, K.S.,
Jin, B.R., and Je. Y.H. (2010). Expression of Bacillus thuringiensis mosquitocidal
toxin in an antimicrobial Bacillus brevis strain. Journal of Asia-Pacific
Entomology, 13, 61–64.
Sansawat, A., and Thirabunyanom, M. (2009). Anti-Aeromonas hydrophilia activity and
characterization of novel probiotic strains of Bacillus subtilis isolated from the
gastrointestinal tract of giant freshwater prawns. International Journal of
Science and Technology, 3, 77-87.
Sen, R., and Babu, K. S. (2005). Modeling and optimization of the process
conditions for biomass Production and sporulation of probiotic
culture. Process Biochemistry, 40(7), 2531-2538.
Shobharani, P., Padmaja, R. J., and Halami, P. M. (2015). Diversity in the antibacterial
potential of probiotic cultures Bacillus licheniformis MCC2514 and Bacillus
licheniformis MCC2512. Research in Microbiology, 166(6), 546-554.
Sneath, P.H.A., Mair, N.S., Sharpe, M.E., and Holt, J.G. (1986). Bergey’s manual of
systematic bacteriology, Volume 2. Baltimore: Williams & Wilkins.
Stanbury, P. F., and Whitaker, A. (1984). Principle of fermentation technology. New
York: Pergamon Press.
Su, F., and Xu, P. (2014). Genomic analysis of thermophilic Bacillus coagulans strains:
efficient producers for platform bio-chemicals. Scientific Reports, 4, 1-10.
Sumague, M. J. V., Mabesa, R. C., Dizon, E. I., Carpio, E. V., and Roxas, N. P. (2008).
Predisposing Factors Contributing to Spoilage of Soy Sauce by Bacillus
circulans. Philippine Journal of Science, 137(2), 105-114.
Takano, T., Ohtsu, Y., Terasaki, T., Wada, Y., and Amano, J. (2011). Prosthetic valve
endocarditis caused by Staphylococcus capitis: report of 4 cases. Journal of
Cardiothoracic Surgery, 6, 131.
Teixeira, M.L., Cladera-Olivera, F., dos Santos, J., and Brandelli, A. (2009). Purification
and characterization of a peptide from Bacillus licheniformis showing dual

59
antimicrobial and emulsifying activities. Food Research International, 42,
63-68.
ten Brink, B., Minekus, M., van der Vossen, J.M., Leer, R.J., and Huis in't Veld, J.H.
(1994). Antimicrobial activity of lactobacilli: preliminary characterization and
optimization of production of acidocin B, a novel bacteriocin produced by
Lactobacillus acidophilus M46. J Appl Bacteriol. 77(2), 140-148.
Vasant, R.A., Thangaraj, M., Ajithkumar, T.T., Ramanadevi, V., and Bhimba, BV. (2013).
Antagonistic Assay of Secondary Metabolites of Mangrove Associated FungiI
Against Fish and Human Pathogens. Bulletin of Pharmaceutical and Medical
Sciences, 1, 1.
Velioglu, Y.S., Mazza, G. Gao, L., and Oomah, B.D. (1998). Antioxidant activity and total
phenolics in selected fruits, vegetables and grain products. Journal of
Agricultural and Food Chemistry, 46, 4113-4117.
Wang, H., Jiang, X., Mu, H., Liang, X., and Guan, H. (2007). Structure and protective
effect of exopolysaccharide from P. agglomerans strain KFS-9 against UV
radiation. Microbiol. Res., 162, 124-129.
Xue, C., Tian, L., Xu, M., Deng, Z., and Lin W. (2008). A New 24-membered Lactone
and a New Polyene d -Lactone from the Marine Bacterium Bacillus marinus.
The Journal of Antibiotics, 61(11), 668–674
Yeh, M.S., Wei, Y.H., and Chang, J.S. (2006). Bioreactor design for enhanced carrierassisted surfactin production with Bacillus subtilis. Process Biochemistry, 41,
1799-1805.
Yao, G., Gao, P., and Zhang, W. (2016). Complete Genome Sequence of Probiotic
Bacillus coagulans HM-08: A Potential Lactic Acid Producer. Journal of
Biotechnology, 228, 71-72.
Yokomizo, Y., Watanabe, F., Imada, Y., Inumaru, S., Yanaka, T., and Tsuji, T. (2002).
Mucosal immunoadjuvant activity of the low toxic recombinant Escherichia
coli heat-labile enterotoxin produced by Bacillus brevis for the bacterial
subunit or component vaccine in pigs and cattle. Veterinary Immunology and
Immunopathology, 87, 291–300.
Zhang, D.J., Liu R.F., Li, Y.G., Tao, L.M., and Tian, L. (2010). Two New Antifungal Cyclic
Lipopeptides from Bacillus marinus B-9987. Chem. Pharm. Bull, 58(12),
1630-1634.

