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บทคัดย่ อ
งานศึกษาในครั้งนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการวิจยั เพื่อค้นหายาปฏิชีวนะจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยแหล่งของ
สารออกฤทธิ์ ปฏิ ชีวนะในการศึ กษาครั้งนี้ ได้มาจากจุลินทรี ยเ์ อนโดไฟต์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ าและสิ่ งมีชีวิตอยู่
อย่างอิสระในโคลนจากทะเลบริ เวณเกาะสาหร่ าย จังหวัดสตูล จากนั้นนาไปทดสอบฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ยที่ ไวต่อยา
ปฏิชีวนะ (Staphylococcus aureus TISTR517) และแบคทีเรี ยที่ด้ือยาเมธิ ซิลลิน (Staphylococcus aureus MRSA142)
โดยทดสอบด้วยวิธี Double layer overlay และ Agar well diffusion จากการทดลองสามารถแยกแบคทีเรี ยจากกลุ่ม
เอนโดไฟต์ แบคทีเรี ยที่อาศัยปกคลุมผิวฟองน้ า และแบคทีเรี ยกลุ่มที่อาศัยอยูอ่ ย่างอิสระได้จานวน 11 ไอโซเลท โดย
แบคทีเรี ยที่แยกได้มีลกั ษณะคล้ายแบคทีเรี ยในกลุ่มแอคติโนมัยสี ท ซึ่ งแบคทีเรี ยรหัส S6.2 และ SK3 แสดงฤทธิ์ ต้าน
แบคทีเรี ยที่นามาทดสอบทั้ง 2 สายพันธุ์ งานวิจยั นี้อาจเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษายาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ ต้านเชื้ อดื้อยา
เมธิ ซิลลินได้ในอนาคต
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ABSTRACT
This study is a part of drug-based screening from natural products. The sponges and mud from the sea
were randomly collected for antibiotic-producing bacteria isolation. The bacterial isolates mud from the sea and
endophytic from sponges found on Ko Sarai area, Satun province. They were tested for antibiotic-sensitive
bacteria (Staphylococcus aureus TISTR517) and methicillin-resistance bacteria (Staphylococcus aureus
MRSA142). Double layer overlay and agar well diffusion methods were tested. From the experiment, 11 isolates
bacteria were separated from the endophytic group that covered the surface of the sponge and free-living bacteria
groups. The morphology of isolated bacteria showed embedded colony which acted as Actinomycetes. Isolated
bacteria code S6.2 and SK3 showed antimicrobial against two bacterial strains tested. This research may be useful
for methicillin resistant antibiotic studies in the future.
Key words: Staphylococcus aureus, methicillin, secondary metabolites, bioactive compounds, endophytics

บทนา
ส า ร อ อ ก ฤ ท ธิ์ ท า ง ชี ว ภ า พ ( Bioactive
Compounds) เป็ นสารเมตาบอไลต์ทุติยภูมิที่ได้จาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ เช่ น พื ช หรื อจุ ลิ น ทรี ย์ ซึ่ ง
สามารถส่ งผลต่อสิ่ งมี ชีวิตทั้งคน สัตว์ และพืช โดย
กลุ่มสารดังกล่าวได้รับความสนใจในการนาไปผลิต
เป็ นยารักษาโรคหรื อใช้ในอาหารเสริ มต่างๆ มากขึ้ น
ในปั จจุ บนั ซึ่ งสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพที่ ดีตอ้ งเป็ น
สารที่ มีความจาเพาะเจาะจง เช่ น มี ฤทธิ์ จาเพาะต่ อ
เซลล์ม ะเร็ ง เต้า นม เชื้ อ วัณ โรค เชื้ อ มาลาเรี ย และ
แบคที เรี ยที่ ด้ื อยา เป็ นต้น โดยสารดังกล่าวต้องไม่มี
ผลในทางลบต่อร่ างกาย หรื อมีผลข้างเคี ยงน้อยที่ สุด
ยกเว้นมี ผลต่ อเชื้ อโรค หรื อสารอื่ นๆ ที่ เราต้องการ
ขจัดเท่านั้น (Prapaiwong, 2012; Blunt et al., 2004;
Ely et al., 2004; Fenecal and Jensem, 1993;
Friedrich et al., 1999; Groombridge, 1992)
สารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพบางชนิดแสดงฤทธิ์
ทางชี วภาพที่ ดี มาก ดังนั้นจึ งมี ค วามต้อ งการใช้ใ น
ปริ มาณมาก ซึ่ งสารสังเคราะห์ ที่ไ ด้จ ากพื ช อาจไม่
เพียงพอต่อการนาไปใช้ ทาให้ตอ้ งใช้วตั ถุดิบเพื่อการ

สกัดในปริ มาณมาก แต่ อย่างไรก็ตามพื ชบางชนิ ดมี
ข้อ จ ากัด ในการใช้ ซึ่ งขึ้ นอยู่ กับ ฤดู ก าล อายุ หรื อ
สภาพแวดล้อมในการปลูก นอกจากนี้ การสังเคราะห์
ส า ร ใ นห้ อ งป ฏิ บั ติ กา ร ต้ อ งใ ช้ ส า ร เ ค มี แ ล ะ
กระบวนการที่ ยุ่ ง ยาก อี ก ทั้ง ยัง ใช้ ต ้น ทุ น ในการ
สั ง เคราะห์ ค่ อ นข้ า งสู ง จึ ง มี ค วามจ าเป็ นในการ
แสวงหาแหล่ งของสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพแหล่ ง
ใหม่ๆ
มี ร า ย ง า น ว่ า จุ ลิ น ท รี ย์ เ อ น โ ด ไ ฟ ต์
(Endophytic Microorganisms) เช่น แบคทีเรี ยและรา
ที่ อ าศัย อยู่ ใ นช่ อ งว่ า งระหว่ า งเซลล์ (Intercellular
Space) ของพื ช แบบภาวะพึ่ ง พาอาศัย โดยไม่
ก่อให้เกิดโรค (Friedrich et al., 1999; Groombridge,
1992; Colwell, 2002) สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ ทาง
ชีวภาพได้ในระยะเวลาที่ส้ นั และมีขอ้ จากัดที่นอ้ ยกว่า
พืช การเตรี ยมวัตถุดิบหรื อการแยกสารดังกล่าวจาก
จุ ลิ น ทรี ย ์เ อนโดไฟต์ส ามารถท าได้ทุ ก ฤดู ก าล ใน
ปริ ม าณที่ ม ากตามความต้อ งการ ดัง นั้น การศึ ก ษา
ค้นคว้าหาสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพจากจุลินทรี ยเ์ อน
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โดไฟต์จึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งในการนาสารเหล่านั้น
ไปใช้ประโยชน์
นอกจากนี้ ยงั มีแหล่งของสารออกฤทธิ์ ทาง
ชี วภาพเช่ น กลุ่ มสิ่ งมี ชี วิต ที่ ไ ม่ มีกระดู กสันหลังใน
ท้องทะเล ได้แก่ ฟองน้ า และกัลปั งหา (Friedrich et
al., 1999; Groombridge, 1992; Colwell, 2002;
Anand et al., 2005; Gandhimathi et al., 2008;
Menezes et al., 2010) รวมถึงจุลินทรี ยท์ ี่อาศัยอยู่ใน
ทะเลและอาศัยอยู่ร่วมกับสิ่ งมีชีวิตที่ ไม่มีกระดูกสัน
หลัง แต่อย่างไรก็ตามสารที่ แยกได้จากสิ่ งมีชีวิตที่ไม่
มี กระดู กสันหลังมักมี ป ริ มาณที่ น้อยกว่า 1 ส่ วนใน
ล้านส่ วนของน้ าหนักตัว (Proksch et al., 2002)
ดังนั้นจึ งมี ร ายงานการศึ กษากลุ่มจุ ลินทรี ย ์
เอนโดไฟต์ที่อาศัยอยูร่ ่ วมกับสิ่ งมีชีวิต เช่น ในเนื้ อเยื่อ
ฟองน้ า Aplysia aerophoba มีกลุ่มแบคที เรี ยที่อาศัย
ร่ วมกันแบบ symbiotic โดยแบคที เรี ยได้รับอาหาร
จากฟองน้ าและทาให้ฟองน้ าคงรู ปร่ าง หรื อแบคทีเรี ย

ตารางที่ 1 ตัวอย่างฟองน้ าและโคลนจากทะเล
วันที่เก็บตัวอย่ าง
ชนิดตัวอย่ าง
25 มีนาคม 2560
ฟองน้ าสี แดง
(14.00-17.00 น.)
ฟองน้ าสี น้ าเงิน
ช่วงน้ าลง
ฟองน้ าสี น้ าตาล
ฟองน้ าสี ม่วง
ฟองน้ าสี เขียว
ฟองน้ าสี ดา
ฟองน้ าสี เขียวขี้มา้
ฟองน้ าสี เขียวอ่อน
ฟองน้ าสี เหลือง
ฟองน้ าสี ดา
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จากกัลปังหาสามารถผลิตสารออกฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ย
รา และไวรัส
งานวิจยั นี้ คัดแยกจุลินทรี ยท์ ี่อาศัยอยู่บริ เวณ
ผิวภายในและภายนอกของสิ่ งมีชีวิต และที่ อาศัยอยู่
เป็ นอิสระ (Free-Living) ในทะเล โดยศึกษาฤทธิ์ ต้าน
การเจริ ญของเชื้ อสแตปฟิ ลโลคอคคัส ออเรี ยส ที่ ไว
ต่อยาปฏิชีวนะ (Staphylococcus aureus TISTR517)
และที่ ด้ื อต่ อยาเมธิ ซิลลิ น (Staphylococcus aureus
MRSA142)

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเก็บตัวอย่ างจุลินทรีย์จากทะเล
เก็ บ ตัว อย่ า งฟองน้ า และโคลนจากทะเล
บริ เวณเกาะสาหร่ าย จั ง หวั ด สตู ล โดยใส่ ใน
ถุงพลาสติ กที่บรรจุน้ าทะเลบริ เวณที่เก็บตัวอย่าง รัด
ปางถุ ง ให้ แ น่ น แช่ ในลั ง น้ าแข็ ง แล้ ว น ากลั บ
ห้องปฏิ บตั ิ การเพื่ อทดสอบภายในเวลา 24 ชัว่ โมง
(ตารางที่ 1)

จานวน
1
1
1
1
1
1
1

รหัส
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

1
1
1

S8
S9
S10
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
วันที่เก็บตัวอย่าง
26 มีนาคม 2560
(6.00-6.30 น.)
ช่วงคาบเกี่ยว
น้ าขึ้น

ชนิดตัวอย่าง
ฟองน้ าสี เหลือง
โคลนบนผิวฟองน้ าสี เหลือง

2. เชื้อแบคทีเรียที่ใช้ ในการทดสอบ
แ บ ค ที เ รี ย ที่ ไ ว ต่ อ ย า ป ฏิ ชี ว น ะ
(Staphylococcus aureus TISTR517) สั่งซื้ อจากศูนย์
จุ ลินทรี ย ์ สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่ งประเทศไทย (วว.) และแบคที เรี ยก่อโรคที่ด้ื อยา
เมธิ ซิลลิ น (Methicillin resistant Staphylococcus
aureus) สายพันธุ์ MRSA142 ที่แยกได้จากผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาลมหาราช เก็บรักษาในกลีเซอรอลเข้มข้น
ร้ อ ยละ 15 ที่ อุ ณ หภู มิ -20 องศาเซลเซี ย ส ณ
ห้องปฏิ บตั ิ การเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. การแยกจุลนิ ทรีย์จากตัวอย่ าง
3.1 การแยกเอนโดไฟต์ จากตัวอย่ างฟองนา้
คัดเลือกฟองน้ าที่ มีลกั ษณะสมบูรณ์ ไม่
มี อ าการของโรค ล้า งให้ส ะอาด แช่ ในแอลกอฮอล์
เข้มข้นร้อยละ 95 นาน 30 วินาที ล้างด้วยน้ ากลัน่
ปราศจากเชื้ อ นาน 3-5 วิ นาที ตัดตัวอย่า งฟองน้ า
ออกเป็ นชิ้นเล็กๆ โดยใช้กรรไกรจุ่มแอลกอฮอล์ผ่าน
เปลวไฟ (ดัดแปลงมาจาก Wilson, 1988) นาไปวาง
บนอาหาร Marine agar (MA) บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซี ย ส เป็ นเวลา 3-7 วัน สังเกตการเจริ ญของ
เชื้ อจุ ลินทรี ยจ์ ากชิ้ นตัวอย่างฟองน้ า จากนั้นใช้เข็ม
เขี่ ยปลายแหลม (needle) เชื้ อแยกโคโลนี ที่มีความ
แตกต่างกัน ไปเพาะเลี้ยงบนอาหาร MA เก็บตัวอย่าง
เชื้ อจุลินทรี ยเ์ ป็ นเวลา 7 วัน แล้วเก็บรักษาในกลีเซ
อรอลเข้มข้นร้ อยละ 15 ในตู ้แ ช่ เ ยื อกแข็ง (Deep
Freezer) ที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซี ยส

จานวน
1
1

รหัส
S11
M1

3.2 การแยกจุลนิ ทรีย์จากตัวอย่ างโคลน
แยกจุ ลินทรี ย ์โ ดยขี ด ตัว อย่า งโคลนลง
บนอาหาร MA ด้วยเข็มเขี่ ย เชื้ อปลายกลม (loop)
นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3-7
วัน สั งเกตการเจริ ญ ของเชื้ อจุ ลิ นทรี ย ์ จากนั้นแยก
โคโลนีที่แตกต่างกันโดยทาเช่นเดียวกับข้อ 3.1
4. การทดสอบฤทธิ์ปฏิชีวนะในการต้ านเชื้อแบคทีเรีย
ทดสอบฤทธิ์ ต้านแบคที เรี ยด้วยวิธี Double
layer overlay (Shetty et al., 2014) โดยผสมเซลล์
แขวนลอยของเชื้ อทดสอบเข้มข้นร้อยละ 1 ซึ่ งเลี้ยง
ไว้ขา้ มคื นในอาหาร Mueller Hinton broth (MHB)
กับอาหารวุน้ อ่อน (Soft Agar) หลอมเหลวปริ มาตร 7
มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย่ า ด้ว ยเครื่ อ งเขย่ า โดยไม่ ใ ห้เ กิ ด ฟอง
จากนั้นเททับลงบนโคโลนี ข องจุ ลินทรี ย ์ตวั อย่า งที่
เลี้ยงไว้เป็ นเวลาอย่างน้อย 5 วัน นาไปบ่มที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซี ยส นาน 24 ชัว่ โมง วัดขนาดวงใสของ
การยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone)
5. การแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลนิ ทรีย์
คัดเลื อกโคโลนี ที่แสดงฤทธิ์ ปฏิ ชีวนะต้า น
เชื้ อแบคที เรี ยทดสอบ โดยเพาะเลี้ ยงในอาหาร MA
บ่มที่ อุณหภู มิ 30 องศาเซลเซี ยส แยกโคโลนี เดี่ ยว
จานวน 5 โคโลนี โดยถ่ายเชื้ อลงในอาหาร Marine
Broth (MB) ในขวดก้นจีบ (Baffled flask) ที่ใส่ เม็ด
ลูกปั ดแก้วในอัตราส่ วน 1 เม็ดต่อ 1 มิลลิลิตร นาไป
บ่มในตูบ้ ่มเชื้อแบบเขย่าที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส
ความเร็ ว 200 รอบต่ อนาที เป็ นเวลา 5 วัน แยก

วารสารวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั 12(3) : 399-407 (2563)
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ป็ น 2 ส่ ว น คื อ น้ า เลี้ ย งเชื้ อ (Culture
filtrate) และเซลล์แขวนลอยเชื้อ (Cell suspension)
6. การทดสอบฤทธิ์ในการต้ านเชื้อ MRSA142
6.1 การเตรียมเชื้อ MRSA142
เพาะเลี้ยงเชื้ อ MRSA142 ลงบนอาหาร
Mueller Hinton Agar (MHA) ด้วยวิธีการขีดเชื้ อ บ่ม
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส นาน 24 ชัว่ โมง แยก
โคโลนีเดี่ยวแล้วนาไปทดสอบกับเชื้อตัวอย่าง
6.2 การทดสอบฤทธิ์ ป ฏิชีว นะในการต้ า น
เชื้อ MRSA142
ทดสอบฤทธิ์ ปฏิชีวนะด้วยวิธี Agar well
diffusion โดยปรับความเข้มข้นของเซลล์แขวนลอย
เชื้ อ MRSA142 ให้ได้ 0.5 McFarland (1.5×108
CFU/mL) ด้วยสารละลาย NaCl เข้มข้นร้อยละ 0.85
นาไปเกลี่ ย ให้ทั่ว ผิ วหน้า อาหาร MHA ทิ้ งไว้ใ ห้
ผิวหน้าอาหารแห้งประมาณ 10 นาที ใช้ส่วนท้ายของ
ทิปที่ ปราศจากเชื้ อเจาะอาหารเลี้ยงเชื้ อ โดยกดลงไป
ในเนื้ อวุน้ จากนั้นดูดน้ าเลี้ยงเชื้ อที่ เตรี ยมไว้ในข้อ 5.
ปริ มาตร 80 ไมโครลิ ตร ใส่ ลงในหลุม ตั้งทิ้ งไว้ที่
อุณหภูมิหอ้ งจนน้ าเลี้ยงเชื้อซึ มเข้าเนื้ อวุน้ จนหมด บ่ม
ที่ อุณหภู มิ 37 องศาเซลเซี ยส นาน 24 ชัว่ โมง วัด
ขนาดวงใสของการยับยั้ง
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ผลการวิจัยและวิจารณ์ ผล
1. เอนโดไฟต์ ที่แยกได้ จากฟองนา้ และจุลนิ ทรีย์ที่แยก
ได้ จากทะเล
จุ ลินทรี ย ์ส่วนใหญ่ ที่แ ยกได้เป็ นแบคที เ รี ย
แกรมลบ โคโลนี มีลกั ษณะมันวาว มีเมือกเยิ้ม พบทั้ง
จุลินทรี ยใ์ นกลุ่มของ free-living และ epibiotic ซึ่ ง
จุ ลินทรี ยท์ ี่ แยกได้มี 11 ไอโซเลท แบ่ งออกเป็ น 2
กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่ แยกได้จากผิวฟองน้ าจานวน 9
ไอโซเลท และ 2) กลุ่มเอนโดไฟต์ จานวน 2 ไอโซ
เลท (ตารางที่ 2) โดยส่ วนใหญ่แล้วจากการศึ กษา
คุณลักษณะเบื้องต้นทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรี ยที่
แยกออกมาได้ จ ากตั ว อย่ า งศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ น
แบคทีเรี ยแกรมลบ ซึ่ งคล้ายคลึงกับการศึกษาคัดแยก
แบคที เรี ยจากฟองน้ า บริ เ วณเกาะครก จ.ชลบุ รี หมู่
เกาะสิ มิลนั , สุ รินทร์ จังหวัดพังงา และหน้าหาดแม่
ร าพึ ง จั ง หวัด ระยอง โดยพบว่ า ส่ วนใหญ่ เ ป็ น
แบคทีเรี ยแกรมลบ มากถึงร้อยละ 95 โดยแบคทีเรี ยที่
แยกออกมาส่ วนใหญ่ มีโ คโลนี สี ค รี ม รองลงมาคื อ
ขาว น้ าตาล ส้ม ม่วง และเหลื อง ตามลาดับ และมี
รู ปร่ างแบบแท่ง (rod) ร้อยละ 75.26 สามารถเคลื่อนที่
ได้ (motility) ถึงร้อยละ 29 และมีแบคทีเรี ยบางส่ วน
ที่ ส ร้ า งเอนโดสปอร์ โดยแบคที เ รี ย กลุ่ ม ที่ ถู ก แยก
ออกมาได้ดงั กล่าวสามารถแสดงฤทธิ์ ต้านแบคที เรี ย
แ ก ร ม บ ว ก ไ ด้ ดี ก ว่ า แ บ ค ที เ รี ย แ ก ร ม ล บ
(Dechsakulwatana and Putchakarn, 1998) นอกจากนี้
ยังพบว่ามี กลุ่มแบคที เรี ย Actinomycetes ที่ แยกได้
จากฟองน้ าสามารถแสดงฤทธิ์ ต้านแบคที เรี ยได้ดว้ ย
เช่นกัน (Gandhimathi et al., 2008)
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ตารางที่ 2 จุลินทรี ยท์ ี่แยกได้จากสิ่ งแวดล้อมและเอนโดไฟต์ที่แยกได้จากจากฟองน้ า
จานวนไอโซเลท (รหัสเชื้อ)
ชนิดตัวอย่ าง
รหัส
บนผิวฟองน้า
เอนโดไฟต์
ฟองน้ าสี แดง
S1
1 (S1.1)*
1 (S1.2)*
ฟองน้ าสี ดา
S6
2 (S6, S6.1)*
1 (S6.2)
ฟองน้ าสี เขียวอ่อน
S8
1 (S8)*
0
ฟองน้ าสี ดา
S10
2 (S10.1, S10.2)*
0
โคลนบนผิวฟองน้ าสี เหลือง
M1
3 (SK3, SL4, SL19)
0
* โคโลนีสีขาวและสี ดา มีมูกเยิ้ม มันวาว
2. การแสดงฤทธิ์ปฏิชีวนะต้ านเชื้อ MRSA142
แบคที เ รี ยที่ แ สดงฤทธิ์ ปฏิ ชี ว นะต้า นเชื้ อ
MRSA142 ได้แก่ แบคทีเรี ยที่พบในชิ้นส่ วนฟองน้ าสี
ดารหัส S6 คื อ แบคที เรี ยรหัส S6.2 ซึ่ งโคโลนี มีผิว

รหัส S6.2

หยาบด้านสี แดง ลักษณะฝั งวุน้ และแบคที เรี ยที่ แยก
ได้จ ากโคลนบนผิ วฟองน้ า สี เ หลื อ ง คื อ แบคที เ รี ย
รหัส SK3 โดยโคโลนีมีผิวหยาบด้านสี สม้ ลักษณะฝัง
วุน้ (ภาพที่ 1)

รหัส SK3

ภาพที่ 1 โคโลนี ของแบคที เรี ยเอนโดไฟต์ที่พบในฟองน้ าสี ดา (รหัส S6.2) และโคลนบนผิวฟองน้ าสี เหลือง
(รหัส SK3)
แบคที เ รี ยรหั ส S6.2 และ SK3 มี ล ัก ษณะ
โคโลนี ผิวหน้าหยาบ และฝั งวุน้ ซึ่ งเป็ นลักษณะของ
แบคที เ รี ยในกลุ่มแอคติ โนมัยสี ท (Shetty et al.,
2014) และเป็ นแบคที เรี ยที่ สามารถตรวจพบได้เป็ น
เ อ น โ ด ไ ฟ ต์ ร ว ม ทั้ ง ด า ร ง ชี วิ ต เ ป็ น อิ ส ร ะ
(Groombridge, 1992) โดยพบว่ า ไอโซเลททั้ง 2
แสดงฤทธิ์ ต้านเชื้ อ S. aureus TISTR517 เมื่อทดสอบ
ด้วยวิธี Double layer overlay โดยแบคที เรี ยรหัส

S6.2 สามารถแสดงฤทธิ์ ต้านเชื้อ MRSA142 ดังนั้นจึง
คัด เลื อ กแบคที เ รี ยรหั ส S6.2 และ SK3 ไปศึ ก ษา
ประสิ ทธิ ภ าพของสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพจากน้ า
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรี ย ซึ่ งพบว่าน้ าเลี้ยงเชื้ อจากแบคทีเรี ย
รหัส SK3 มีฤทธิ์ ต้านทั้งเชื้ อ S. aureus TISTR517
และ MRSA142 โดยมีขนาดวงใสในการยับยั้งเชื้ อสู ง
ที่ สุ ดเมื่ อเลี้ ย งเชื้ อเ ป็ นเว ลา 2 วั น (ภ าพที่ 2)
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ภาพที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพในการต้านเชื้ อ S. aureus TISTR517 (ซ้าย) และ MRSA (ขวา) โดยมีแผ่นยามาตรฐาน
oxacillin เป็ นชุดควบคุม (กลาง)
การศึ ก ษาสารออกฤทธิ์ ปฏิ ชี วนะจาก
สิ่ งแวดล้อมในทะเล ซึ่ งเป็ นแหล่งทรัพยากรที่สาคัญ
และมี ค วามหลากหลายของระบบนิ เ วศ (Colwell,
2002) โดยเป็ นแหล่ งของสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพ
(Prapaiwong, 2012) ในกลุ่ม terpenes, polyketides,
acetogenins และ peptide (Wright, 1998; Shetty et
al., 2014) จากการทดลองนี้ สามารถแยกแบคที เรี ย
กลุ่ม Actinomycetes ที่ เป็ นแบคที เรี ยเอนโดไฟต์ใน
ฟองน้ า (S6.2) และกลุ่ ม ที่ อ าศัย อยู่ อ ย่ า งอิ ส ระใน
สิ่ งแวดล้อม (SK3, SL4, SL19) รวมทั้งสิ้ น 4 ไอโซ
เลท โดยมีแบคทีเรี ยเพียง 2 ไอโซเลท คือ รหัส S6.2
และ รหัส SK3 ที่ แ สดงฤทธิ์ ต้า นแบคที เ รี ย ในกลุ่ ม
MRSA
ดั ง เช่ น ที่ มี ร ายงานเกี่ ย วกั บ Marine
Actinomycetes (Gandhimathi et al., 2008) และ
Streptomyces parvulus สามารถผลิตสารออกฤทธิ์
ปฏิชีวนะต้านแบคที เรี ยก่อโรคได้หลายชนิ ด (Shetty
et al., 2014) แต่ยงั ไม่มีรายงานในการแสดงฤทธิ์ ต้าน
MRSA ซึ่ งในการทดลองครั้ งนี้ แสดงให้เ ห็ น ว่ า
แบคที เรี ยรหัส S6.2 และ รหัส SK3 สามารถแสดง
ฤทธิ์ ต้าน MRSA ได้ ดังนั้นควรศึ กษาถึงโครงสร้าง
ของสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพจากแบคที เรี ยดังกล่าว
เพื่อใช้เป็ นต้นแบบในการผลิตยาที่ ออกฤทธิ์ ต้านเชื้ อ
ดื้อยาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในอนาคต

สรุป
แบคทีเรี ยรหัส S6.2 และ รหัส SK3 ซึ่ งแยก
จากโคลนและชิ้นส่ วนฟองน้ าในทะเล สามารถแสดง
ฤทธิ์ ต้าน S. aureus TISTR517 และ MRSA142 ซึ่ ง
การสกัด และแยกให้ไ ด้ส ารบริ สุ ท ธิ์ เป็ นขั้น ตอนที่
จะต้อ งท าการศึ ก ษาต่ อ ไป นอกจากจะเป็ นแหล่ ง
ส าคัญของสารยับ ยั้งจุ ลชี พ ดื้ ย า การศึ กษาการออก
ฤทธิ์ ทางชี วภาพในด้านอื่นๆ เช่ น การยับยั้งเนื้ องอก
การยับยั้งมะเร็ ง ยังเป็ นอีกแนวทางในการพัฒนาการ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากแบคที เ รี ยในในฟองน้ าให้ ใ ช้
ประโยชน์ได้ต่อไป
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