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บทคัดย่ อ
เชื้อ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์สร้างสารพิษเป็ นสาเหตุของโรคกุง้ ตายด่วนในกุง้ ขาวแวนนาไม การ
ระบาดของโรคนี้ ทาให้การใช้ยาปฏิ ชีวนะในฟาร์ มกุง้ เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้มีสารตกค้างภายในตัวกุง้ และทาให้เกิ ดความ
เสี่ ยงในการเกิดเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้นด้วย สารสกัดจากสาหร่ ายและพืชน้ าสามารถควบคุมโรคและเหนี่ยวนาภูมิคุม้ กัน ดังนั้น
งานวิจยั ชิ้นนี้ จึงได้ใช้สารสกัดจากสาหร่ ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) สาหร่ ายคอมบุ (Larminarin saccharina)
และพืชน้ าสาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) ละลายในน้ ามันปาล์มและน้ ามันออริ กาโน่ เพื่อการยับยั้งเชื้ อ
Vibrio parahaemolyticus โดยเทคนิค disc diffusion พบการยับยั้งสูงที่สุดจากสาหร่ ายพวงองุ่นในน้ ามันออริ กาโน่ และ
หลังจากตรวจสอบหาความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหร่ ายและพืชน้ า จะทาการวิเคราะห์
หาองค์ประกอบฟี นอลิกในสารสกัดสาหร่ ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) โดยวิธี GC-MS
ABSTRACT
Virulent strain of Vibrio parahaemolyticus, causes early mortality syndrome (EMS) in white leg shrimps
with high mortality rate. Therefore, farmers normally use antibiotics in shrimp aquaculture. Antibiotics remain in
shrimp and cause an antibiotic bacteria resistance in world wide. Aquatic feed industry attempt to add more additive
ingredients into shrimp feed such as seaweed and aquatic plant extracts because these extracts may have antibacterial
activity and can enhance immunity of shrimp. In this experiment, we use 3 extracts of Caulerpa lentillifera,
Laminaria saccharina, and Hydrilla verticillata. Extracts were dissolved in palm oil and oregano oil to test the
antibacterial activity by disc diffusion method. Antioxidant activity by DPPH and TPC assays were also examined.
Phenolic compounds in Caulerpa lentillifera extract will be analyzed by GC-MS method.

คาสาคัญ: การยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย การละลายสารสกัดในน้ ามันปรุ งอาหาร สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
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บทนา
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุง้ ในประเทศไทยมีความสาคัญมาก เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมหลักในการส่ งออก
กุง้ สด และกุง้ แปรรู ปต่าง ๆ โดยมีอตั ราการส่ งออกออกนอกประเทศเป็ นอันดับหนึ่ งของโลกในปี 2009 (Food and
Agriculture Organization of The United Nations, 2011) และมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นมาจนกระทัง่ ปี 2011 ผลกระทบ
จากอุทกภัยและการระบาดของโรคกุง้ ตายด่วน (early mortality syndrome: EMS) ตั้งแต่ปลายปี 2010 ส่ งผลให้ปริ มาณ
การผลิตกุง้ ลดลง ทาให้ประเทศผูผ้ ลิตและส่งออกรายอื่น ๆ ที่ผลิตกุง้ ได้มากกว่า มีมูลค่าการส่ งออกกุง้ ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ ง
โรคระบาดนี้ มีสาเหตุมากจากเชื้อแบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus ที่ทาให้อตั ราการตายของกุง้ สู งถึง 100% ภายใน
30 วัน (Tran, 2013) โดยเชื้อ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่ก่อโรคจะมียีนสร้างสารพิษบนพลาสมิด ที่สามารถ
สร้างสารพิษทาลายเซลล์ตบั และตับอ่อนของกุง้ ซึ่ งโดยปกติเชื้อจะสร้างสารพิษเฉพาะที่ในกระเพาะอาหารของกุง้ แต่
การเกิดโรคกุง้ ตายด่วนจะมาจากการติดเชื้อแบบกระจายไปทัว่ ตัวกุง้ หรื อการติดเชื้อในกระแสเลือด ความรุ นแรนของ
โรคจะเกิ ดขึ้นเมื่อเชื้ อแบคที เรี ยปล่อยสารพิษออกมาทาลายเซลล์เจ้าบ้าน โดยการผลิตสารพิษจะถูกกระตุน้ หลังจาก
แบคที เรี ย Vibrio parahaemolyticus เข้าไปจับกับเซลล์ของกุ้ง (Rongzhi Wang, 2015) ทุกอวัยวะของกุง้ จะมี เชื้ อ
แบคที เรี ยปนเปื้ อนอยู่ ในการศึกษาเซลล์ตบั และตับอ่อนของกุง้ ที่ติดโรคกุง้ ตายด่วนจะพบว่า เซลล์ที่สะสมไขมันใน
เซลล์ตบั และตับอ่อนหายไป ในระยะสุ ดท้ายจะพบเชื้อแบคทีเรี ยอยูเ่ ป็ นจานวนมากในตัวกุง้ จากที่กล่าวมาข้างต้น การ
ระบาดของโรคกุง้ ตายด่วนเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และยังไม่สามารถควบคุม กาจัดโรคระบาดนี้ ได้จนถึงปั จจุบนั
ทางออกของการก าจัด หรื อ ยับ ยั้ง เชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ ง่ า ยที่ สุ ด คื อ การใช้ย าปฏิ ชี ว นะ เพื่ อ ยับ ยั้ง การเจริ ญ ของ Vibrio
parahaemolyticus ในบ่อเลี้ยงกุง้ ถึงแม้วา่ ยาปฏิชีวนะจะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคได้ แต่ไม่ใช่แบคทีเรี ยทุกตัว
จะโดนกาจัด ด้วยกลไกการปรับตัวของเชื้อแบคทีเรี ยทาให้เกิดการกลายพันธุ์และแบคทีเรี ยนั้น ๆ จะมียีนที่ต่อต้านยา
ปฏิชีวนะได้ ซึ่ งจะก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรี ยดื้อยา โดยเหตุการณ์เหล่านี้ จะเกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับสารตกค้างในตัวกุง้
เข้าไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในหลาย ๆ ประเทศจึงมีมาตรการการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างจากัดในสัตว์บริ โภค แต่ถึงอย่างนั้น
ทุก ๆ ปี จะมีการตรวจพบการปนเปื้ อนของยาปฏิชีวนะในอาหารทะเลส่ งออก ดังเช่น ในปี 2017 องค์การอาหารและยา
แห่ งสหรัฐอเมริ กาตรวจพบการปนเปื้ อนยาปฏิชีวนะในกุง้ ที่นาเข้าจากประเทศไทยคิดเป็ นร้อยละ 62.5 จากกุง้ ที่มีการ
ตรวจพบการปนเปื้ อนทั้งหมด ส่งผลให้เกิดการตีกลับของสิ นค้าเป็ นจานวนมาก ดังนั้นนอกจากยาปฏิชีวนะจะส่ งผลต่อ
สุขภาพของผูบ้ ริ โภคแล้ว ยังส่งผลในระดับเศรษฐกิจอีกด้วย
การใช้สารสกัดสาหร่ ายเพื่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยมีมามากกว่า 100 ปี เช่น ปี 1917 มีการใช้สารสกัดจาก
สาหร่ ายมาใช้ยบั ยั้งเชื้อแบคทีเรี ยในช่องปาก และมีการศึกษาเกี่ยวกับการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคในสัตว์น้ าโดยใช้
สารสกัดจากสาหร่ ายสี เขียว (Natrah, 2015), (Vijayakumar, 2012) และสาหร่ ายสี น้ าตาล (Bansemir, 2006) เนื่องจาก
สารสกัดของสาหร่ ายบางชนิดเป็ นสารจาพวก bioactive compound ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย เชื้อรา
โดยสาหร่ ายที่พบเจอได้ง่าย มีจานวนมากและนิยมนามาประกอบอาหาร คือ สาหร่ ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera)
และสาหร่ ายคอมบุ (Larminarin saccharina) และพืชน้ าที่พบได้ทว่ั ไปในประเทศไทย คือ สาหร่ ายหางกระรอก
สาหร่ ายพวงองุ่นเป็ นสาหร่ ายทะเลสี เขียว ที่อยูใ่ นแฟมิลี่ Caulerpaceae จากการวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่าสาหร่ ายสี เขียว
ในแฟมิลี่ Caulerpaceae ซึ่งประกอบไปด้วย Caulerpa racemosa var. clavifera f. macrophysa (Kützing) Weber-van Bosse, C.
racemosa var. laetevirens (Montagne) Weber-van Bosse, และ Caulerpa lentillifera J. Agardh มีองค์ประกอบของกรดไขมัน
ชนิด Polyunsaturated fatty acids (PUFA) และสารรงควัตถุ caulerpin ที่มีคุณสมบัติเป็ น สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ช่วยยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรี ยที่เป็ นปนเปื้ อนในอาหาร ได้แก่ E. coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., Salmonella sp. (Nagappan,
2014)
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สาหร่ ายคอมบุเป็ นสาหร่ ายสี น้ าตาล ที่มีคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย Vibrio anguillarum ที่ก่อโรคในปลา
ด้วยการวัด inhibition zone (mm) ที่เกิดขึ้นพบว่าสาหร่ ายคอมบุมีฤทธิ์ ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยได้ (Bansemir, 2006)
(Cox, 2010) และยังมีงานวิจยั รายงานว่าสาหร่ ายคอมบุมีคุณสมบัติ anti-inflammation, anti-cancer, anti-viral (Dürig,
1997) (Ermakova, 2011) (Trinchero, 2009)
สาหร่ ายหางกระรอกเป็ นพืชน้ าชนิ ดหนึ่ ง จัดอยู่ในแฟมิลี่ Hydrocharitaceae ที่ มีองค์ประกอบทางเคมี ที่มี
คุ ณ สมบัติ เ ป็ นสารที่ อ อกฤทธิ์ ทางชี วภาพอยู่ห ลายชนิ ดที่ มี ความสามารถในการยับยั้ง จุ ลิน ทรี ยบ์ างชนิ ด ได้แ ละมี
คุณสมบัติเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ ทาหน้าที่เข้าจับกับอนุมูลอิสระเพื่อหยุดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ ลูกโซ่ ที่จะส่งผลให้เกิด
ความไม่เสถียรในเซลล์ และเกิ ดเป็ นมะเร็ งขึ้นได้ สารเหล่านั้นที่พบคือ Loliolide และ Thymidine (Yu Xiao, 2007)
sesquiterpene compound (Coryan-17-ol, 18,19-didehydro-10-methoxy-acetate), Steroid compound (Ergost -5-en-ol,
22, 23-dimethyl acetate), plasticizer compound (1,2 Benzene dicarboxylic acid butyl octylester), Linoleic compound
(10-Octadecenoic acid, methyl ester), Stearic acid (Pentadecanoic acid, 14-methyl, methyl ester) และ Phytol
(Diterpene compound) (Kensa, 2016) จากการทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยพบว่าสามารถยับยั้งแบคทีเรี ยแกรมบวก
และแบคที เ รี ย แกรมลบที่ เ ป็ นแบคที เ รี ย ที่ ป นเปื้ อนในอาหารได้ คื อ Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli (Kumari, 2013)
ในอาหารเลี้ยงกุง้ จะประกอบไปด้วยสารอาหารหลักคือ แหล่งคาร์ โบไฮเดรต แหล่งโปรตีน แหล่งไขมัน และ
วิตามิน เกลือแร่ ต่าง ๆ โดยแหล่งวิตามิน เกลือแร่ จะทาหน้าที่คล้ายกับอาหารเสริ มที่จะช่วยสนับสนุนการเจริ ญเติบโต
ทาให้ลูกกุง้ สุขภาพดี แข็งแรง เพิ่มอัตราการรอดของกุง้ ได้ อาหารเสริ มที่เติมในอาหารกุง้ ที่มกั เป็ นส่ วนประกอบทัว่ ไป
คือ น้ ามันปาล์มและน้ ามันออริ กาโน่ ซึ่ งน้ ามันทั้งสองชนิ ดนี้ ได้รับการวิเคราะห์วา่ มีความสามารถในการเป็ นสารต้าน
อนุมูลอิสระได้
น้ ามันปาล์มเป็ นน้ ามันพืช ที่มีส่วนประกอบเป็ นกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว (Oleic acid, Linoleic acid)
(CPIAGROTECH, 2017) ผลิ ต ได้จากผลปาล์มน้ ามัน นิ ยมนามาใช้ในการประกอบการทาอาหารประเภทต่าง ๆ
เนื่ องจากผลปาล์มและเมล็ดผลปาล์มมีน้ ามันอยู่ในปริ มาณมาก และมีตน้ ทุนการผลิตต่ า จุดเดื อดสู ง เมื่อเปรี ยบเที ยบ
ปริ มาณวิตามินอีในน้ ามันปาล์มกับน้ ามันพืชชนิดอื่น ๆ พบว่ามีปริ มาณวิตามินอีสูง โดยองค์ประกอบวิตามินอีในน้ ามัน
ปาล์มที่พบคือ Tocopherol และ Tocotrienol สารทั้งสองชนิ ดนี้ มีคุณสมบัติเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ (Ng, 2002) ที่ช่วย
ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ ภายในเซลล์ของกุง้ ได้
น้ ามันออริ กาโน่จดั เป็ นน้ ามันพืชที่มีคุณสมบัติในการต้านสารอนุมูลอิสระ โดยเปรี ยบเทียบความสามารถกับ
α-tocopherol และภายในโครงสร้างของน้ ามันออริ กาโน่ ที่ซบั ซ้อนประกอบด้วยส่ วนหลัก คือ terpene hydrocarbons
และอนุ พ ัน ธุ์ ข องเบนซี น กิ จ กรรมในการเป็ นสารต้า นอนุ มู ล อิ ส ระในน้ ามัน ออริ ก าโน่ สู ง เนื่ อ งจากมี ป ริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิก อยูจ่ านวนมาก (Terenina, 2011) นอกจากน้ ามันออริ กาโน่จะมีประโยชน์ต่อมนุษย์แล้ว ยังมีผลต่อ
สิ่ งมีชีวติ อื่น ๆ ด้วย โดยมีการนาน้ ามันออริ กาโน่มาใช้เป็ นส่ วนประกอบหนึ่ งอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
เลี้ยงสัตว์ให้สูงขึ้น ลดการเกิดโรคในฟาร์ มสัตว์เศรษกิจ ในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ าที่มีส่วนผสมของน้ ามันออริ กาโน่
เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวติ ทาให้มีสุขภาพดีข้ ึน ระดับภูมิคุม้ กันสูงขึ้น
ดังนั้นทางผูว้ จิ ยั จึงใช้สารสกัดจากสาหร่ าย (สาหร่ ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) สาหร่ ายคอมบุ
(Larminarin saccharina)) และพืชน้ า (พืชน้ าสาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata)) ละลายในน้ ามันปาล์ม และ
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น้ ามันออริ กาโน่ เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคกุง้ ตายด่วน Vibrio parahaemolyticus และการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ
ที่มีคุณสมบัติเป็ นสารยับยั้งแบคทีเรี ย และสารต้านอนุมูลอิสระ
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึ กษาการยับยั้งเชื้ อแบคที เรี ย Vibrio parahaemolyticus ด้วยสารสกัดสาหร่ ายพวงองุ่น (Caulerpa
lentillifera) สาหร่ ายคอมบุ (Larminarin saccharina) และพืชน้ าสาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata)
2. เพื่อศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดในสารสกัดสาหร่ ายพวงองุ่น (Caulerpa
lentillifera) สาหร่ ายคอมบุ (Larminarin saccharina) และพืชน้ าสาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) ทั้งในเชิง
ปริ มาณและคุณภาพ
วิธีการวิจยั
1. ตัวอย่างในการทดลอง
สารสกัดสาหร่ ายและสารสกัดพืชน้ านาเข้าจากประเทศจี น ได้แก่ Hydrilla vertilcillata, Laminarin
saccharina and Caulerpa lentillifera (CN Lab Nutrition, Asian group; Shaanxi Honghao Bio-tech Co., Ltd; Xi’an
Aladdin Biological Technology Co., Ltd ตามลาดับ)
น้ ามันปาล์มและน้ ามันออริ กาโน่จาก บริ ษทั BergaFat S-classic จากัดและ บริ ษทั Biofine (Thailand) จากัด
2. การทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus
การศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยของสารสกัดสาหร่ ายและสารสกัดพืชน้ า ทาโดยวิธีการ disc diffusion
โดยสารสกัดที่เตรี ยมมีความเข้มข้นเริ่ มต้นที่ 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยใส่ สารละลายอย่าง
ละ 20 ไมโครลิตร หยดลงบนแผ่นทดสอบขนาด 6 มิลลิเมตร (Whatman Article No., 28418660 (US reference))
จากนั้นวางแผ่นทดสอบลงบนหน้าอาหาร TCBS ที่มีการป้ ายเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ไว้แล้ว บ่มที่ อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส 18 ชัว่ โมง แล้วบันทึกค่าการยับยั้งด้วยการวัดบริ เวณ clear zone (มิลลิเมตร) ที่เกิดขึ้น
3. การยืนยันสายพันธุ์ที่สร้างสารพิษของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus
การยืนยันสายพันธุ์ที่สร้างสารพิษของเชื้ อ Vibrio parahaemolyticus จะใช้วิธีการทดสอบด้วยเทคนิ ค
Colony PCR โดยจะทาการเลือกโคโลนี ของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus สารพันธุ์ที่สร้างสารพิษขึ้นมาใส่ ใน master
mix และใส่ไพรเมอร์ที่ทาการออกแบบมาจาเพาะต่อยีนที่สร้างสารพิษของเชื้อ (Tox A gene และ Tox B gene) ที่สภาวะ
initial denaturation ที่ 95 องศาเซลเซี ยส 1 นาที ,Denaturation ที่ 95 องศาเซลเซี ยส 30 วินาที, Annealing ที่ 65 องศา
เซลเซียส 30 วินาที, Extension ที่ 65 องศาเซลเซียส 1 นาทีต่อกิโลเบส และ Final Extension ที่ 65 องศาเซลเซี ยส 1 นาที
ต่อกิโลเบส
ToxA gene primer
Forward 5’ GGAATTC CATATG AGT AAC AAT ATA AAA CAT GAA ACT GAC TAT TCT CAC 3’
Reverse 5’GC GGATCC TTA GTG GTA ATA GAT TGT ACA GAA ACC ACG ACT 3’
ToxB gene primer
Forward 5’ GGAATTC CATATG ACT AAC GAA TAC GTT GTA ACA ATG TCA TCT 3’
Reverse 5’GC GGATCC CTA CTT TTC TGT ACC AAA TTC ATC GGG 3’
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4. การทดสอบคุณสมบัติการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหร่ าย
การทดสอบคุณสมบัติในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหร่ ายและพืชน้ า จะใช้หลักการของ
DPPH assay เป็ นการกาจัดสารอนุมูลอิสระในระบบ โดยการเติมอิเล็กตรอนให้แก่สารอนุมูลอิสระ ให้เกิดความเสถียร
ภายในโมเลกุล และตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสี ของสารละลายที่ทาการทดสอบ ในการทดสอบนี้ มีการดัดแปลงมาจาก
(Thomas, 2014) โดยใช้สารอนุมูลอิสระ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl ที่จะมีสีม่วง เมื่อเกิดปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูล
อิ ส ระ สี ข องสารละลายจะอ่ อ นลงหรื อ กลายเป็ นสี เ หลื อ ง ซึ่ งจะน าสารละลายสาหร่ า ยและพื ช น้ า ปริ ม าตร 100
ไมโครลิตรใส่ลงไปใน 500 ไมโครลิตรของสารละลาย DPPH ที่มีความเข้มข้น 0.2 โมลาร์ หลังจากบ่มในที่มืด 15 นาที
จากนั้นจะนาไปตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยใช้น้ าผสมกับสารละลาย DPPH เป็ น
ตัวอ้างอิง ในขณะที่ ใช้เอทานอลผสมกับสารละลาย DPPH และกรดแอสคอบิ คผสมกับสารละลาย DPPH เป็ นตัว
ควบคุมในการทดลอง และใช้การคานวณหาร้อยละกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระดังสมการ
AA; % = (1-(Abscontrol-(AbsSample-AbsBlank))/Abscontrol) x 100%
5. ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดในสารสกัด
สารสกัดจากพืชมักจะพบสารประกอบฟี นอลิกเป็ นองค์ประกอบภายใน และสารประกอบฟี นอลิกบาง
ชนิดจะมีคุณสมบัติเป็ นสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สามารถที่จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยหรื อมีคุณสมบัติเป็ นสารต้านอนุมูล
อิสระได้ ดังนั้นจึงทาการหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดในสารสกัดทั้ง 3 ชนิ ดตามวิธีของ (Fu C. , 2016) โดย
ใส่สารละลายตัวอย่าง 500 ไมโครลิตรลงใน Folin-Ciocalteu’s reagent (ทาการเจือจาง 10 เท่า) หลังจากผ่านไป 4 นาที
จะเติม 7.5% (w/v) sodium carbonate ลงไปและบ่มในที่มืดเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโน
เมตร สารมาตรฐานคือ gallic acid
6. การวิเคราะห์ชนิดสารประกอบฟี นอลิกของสารสกัดสาหร่ ายองุ่น
ทาการวิเคราะห์ ชนิ ดสารประกอบฟี นอลิ กของสารสกัดสาหร่ ายพวงองุ่นด้วยวิธี GC-MS โดยทาการ
วิเคราะห์ฟีนอลิกด้วยเครื่ อง Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (AGILENT 5) คอลัน์มยาว 30 เมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 250 ไมโครเมตร หนา 0.25 ไมโครเมตร อุณหภูมิในคอลัน์ม 325 องศาเซลเซี ยส โดยฉี ดสารละลายตัวอย่าง
เข้มข้น ปริ มาตร 2 ไมโครลิตรเข้าเครื่ อง gas chromatography ความดัน 5.1734 psi อัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที
อุณหภูมิโปรแกรมคือ 40 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 4 นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิดว้ ยอัตรา 2 องศาเซลเซี ยสต่อนาที จน
อุณหภูมิถึง 240 องศาเซลเซียส แล้วเพิ่มอุณหภูมิดว้ ยอัตรา 40 องศาเซลเซียสต่อนาทีจนอุณหภูมิถึง 280 องศาเซลเซียส
ผลการวิจยั
1. การทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus
การทดสอบการยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus ด้วยเทคนิ ค disc diffusion พบว่าสารสกัด
สาหร่ ายทั้งสองชนิด และสารสกัดของพืชน้ าสาหร่ ายหางกระรอกมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยได้แตกต่าง
กันในแต่ละตัวทาละลายที่แตกต่างกัน โดยรู ปที่ 11 แสดงตัวอย่างส่ วนใสที่เกิดขึ้นจากการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยของสาร
สกัดสาหร่ ายพวงองุ่นในสารละลายน้ ามันออริ กาโน่
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ตารางที่ 1 ค่าการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus ของสาหร่ ายคอมบุ (Laminaria saccharina) ที่ละลาย
ในตัวทาละลายในระดับการเจือจางแตกต่างกัน โดยทัว่ ไปการวัด inhibition zone หรื อ clear zone จะทาการ
วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของ inhibition zone ที่เกิดขึ้น (เป็ นมิลลิเมตร) โดยวัดคร่ อม disc ด้วย การวัดจะวัด
ทั้งหมด 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยของสารออกฤทธิ์ แต่ละชนิ ด แล้วมักจะใช้สูตรคานวณดังนี้ ค่า inhihition
zone = [(เส้นผ่าศูนย์กลางรวมโซนใส) – (เส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่น disc)]/ (เส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่น disc)
สารละลาย

ค่ าการยับยั้ง (มิลลิเมตร) ของสารละลายแต่ ละความเข้ มข้ น (มิลลิกรัมต่ อมิลลิลติ ร)
0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

20

เอทานอล

0

0

0

0

0

0

0

0

น้ ามันปาล์ม

0.05

0.8

0.3

0.55

0.6

0.3

0.865

0.79

น้ ามันออริ กาโน่

0.425

1.55

1.5

1.8

0.075

0.045

1.15

1.85

ผลการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยของสาหร่ ายคอมบุโดยใช้ตวั ทาละลายที่แตกต่างกัน พบว่าในตัวทาละลายเอทานอล ไม่
เกิดการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus แต่ในตัวทาละลายที่เป็ นน้ ามันทั้งสองชนิ ดเกิดการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย
ขึ้น ในสารละลายน้ ามันชนิดที่หนึ่ง น้ ามันปาล์มเกิดการยับยั้งแบคทีเรี ยได้มากที่สุดที่ 0.865 มิลลิเมตร ในความเข้มข้นที่ 10
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และสารละลายน้ ามันชนิดที่สอง น้ ามันออริ กาโน่เกิดการยับยั้งแบคทีเรี ยที่ความเข้มข้นที่ 20 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร โดยมีค่าการยับยั้งที่ 1.85 มิลลิเมตร
ตารางที่ 2 ค่าการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus ของสาหร่ ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) ที่ละลาย
ในตัวทาละลายในระดับการเจือจางแตกต่างกัน โดยทัว่ ไปการวัด inhibition zone หรื อ clear zone จะทาการวัด
เส้นผ่าศูนย์กลางของ inhibition zone ที่เกิดขึ้น (เป็ นมิลลิเมตร) โดยวัดคร่ อม disc ด้วย การวัดจะวัดทั้งหมด 3
ครั้ ง แล้วหาค่ าเฉลี่ ยของสารออกฤทธิ์ แต่ ละชนิ ด แล้วมักจะใช้สู ตรค านวณดังนี้ ค่ า inhihition zone =
[(เส้นผ่าศูนย์กลางรวมโซนใส) – (เส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่น disc)]/ (เส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่น disc)
สารละลาย
เอทานอล
น้ ามันปาล์ม
น้ ามันออริ กาโน่

ค่ าการยับยั้ง (มิลลิเมตร) ของสารละลายแต่ ละความเข้ มข้ น (มิลลิกรัมต่ อมิลลิลติ ร)
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.075
0.356
0.49
0.065
0.6
0.7
0.65
1.065
1.78
1.15
1.95
2.25
0.95
2.65
2.05

ผลการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยของสาหร่ ายคอมบุโดยใช้ตวั ทาละลายที่แตกต่างกัน พบว่าในตัวทาละลายเอทานอล ไม่
เกิดการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus แต่ในตัวทาละลายที่เป็ นน้ ามันอีกสองชนิ ดเกิดการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย
ขึ้น สารละลายน้ ามันชนิ ดที่ หนึ่ งคือน้ ามันปาล์มเกิดการยับยั้งแบคที เรี ยได้มากที่สุดที่ 0.75 มิลลิเมตร ที่ ความเข้มข้น 0.2
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และสารละลายน้ ามันชนิดที่สอง น้ ามันออริ กาโน่เกิดการยับยั้งแบคทีเรี ยที่ความเข้มข้นที่ 10 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร โดยมีส่วนที่เกิดการยับยั้งเท่ากับ 2.65 มิลลิเมตร
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ตารางที่ 3 ค่าการยับยั้งเชื้ อแบคที เรี ย Vibrio parahaemolyticus ของพืชน้ าสาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) ที่
ละลายในตัวทาละลายในระดับการเจือจางแตกต่างกัน โดยทัว่ ไปการวัด inhibition zone หรื อ clear zone จะทา
การวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของ inhibition zone ที่เกิ ดขึ้น (เป็ นมิลลิเมตร) โดยวัดคร่ อม disc ด้วย การวัดจะวัด
ทั้งหมด 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยของสารออกฤทธิ์ แต่ละชนิ ด แล้วมักจะใช้สูตรคานวณดังนี้ ค่า inhihition zone =
[(เส้นผ่าศูนย์กลางรวมโซนใส) – (เส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่น disc)]/ (เส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่น disc)
สารละลาย

ค่ าการยับยั้ง (มิลลิเมตร) ของสารละลายแต่ ละความเข้ มข้ น (มิลลิกรัมต่ อมิลลิลติ ร)
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ผลการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยของสาหร่ ายคอมบุโดยใช้ตวั ทาละลายที่แตกต่างกัน พบว่าในตัวทาละลายเอทานอลไม่
เกิดการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus แต่ในตัวทาละลายที่เป็ นน้ ามันทั้งสองชนิ ดเกิดการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย
ขึ้น โดยในสารละลายน้ ามันชนิดที่สาม เกิดการยับยั้งแบคทีเรี ยสูงที่สุดที่ความเข้มข้นที่ต่าคือ 1.55 มิลลิเมตร ที่ความเข้มข้น
0.2 มิลลิ กรัมต่อมิลลิ ลิตร แต่ในทางกลับกันในสารละลายน้ ามันอีกชนิ ดนั้นมี ค่าการยับยั้งที่ เกิ ดขึ้ นต่ ากว่ามาก โดยใน
สารละลายน้ ามันชนิดที่สอง น้ ามันปาล์มเกิดการยับยั้งอยูท่ ี่ 0.365 มิลลิเมตร ซึ่งเป็ นค่าการยับยั้งที่สูงสุ ดของความเข้มข้น 10
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
2. การยืนยันสายพันธุ์ที่สร้างสารพิษของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus
การตรวจสอบสายพันธุ์ที่สร้างสารพิษของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus โดยใช้เทคนิ ค colony PCR พบว่าเชื้อ
Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่ใช้ในการงานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นสายพันธุ์ที่สร้างสารพิษ สาเหตุของโรค EMS ในกุง้ โดย
ToxA และ ToxB เป็ นยีนสร้างสารพิษบนสารพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรี ยชนิดนี้ มีขนาดเท่ากับ 335 bp และ 1,317 Kbp
ตามลาดับ

รู ปที่ 1 ขนาดของยีนสร้างสารพิษของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus
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ร้อยละการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ

3. การทดสอบคุณสมบัติการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหร่ าย
จากการทดสอบคุณสมบัติการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดทั้งสามชนิ ด พบว่าสารสกัดทั้งสามชนิ ด
แสดงคุ ณสมบัติในการเป็ นสารต้านอนุ มู ลอิ สระ โดยสาหร่ ายคอมบุ (Laminaria saccharina) และสาหร่ ายพวงองุ่ น
(Caulerpa lentillifera) มีร้อยละการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระอยูท่ ี่ 52.86 ±4.93 และ 59.86 ±4.36 ตามลาดับ สาหรับสาหร่ าย
หางกระรอก (Hydrilla verticillata) มีร้อยละการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดอยูท่ ี่ 64.48 ±10.68
80
60
40
20
0
Laminaria saccharina

Hydrilla verticillata
Caulerpa lentilifera
ชนิดของสารสกัด

รู ปที่ 2 คุณสมบัติการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหร่ ายและพืชน้ า

ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก (มิลลิกรัม
ของกรดแกลลิคต่อกรัมของสารสกัด)

4. ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดในสารสกัด
การวิเคราะห์องค์ประกอบของฟี นอลิกในสารสกัดทั้งสามชนิ ด พบว่าสารสกัดสาหร่ ายพวงองุ่น (Caulerpa
lentillifera) มีปริ มาณฟี นอลิกสูงที่สุดที่ 441.20 ±1.28 มิลลิกรัมของกรดแกลลิคต่อกรัมของสารสกัด สารสกัดสาหร่ ายคอมบุ
(Laminaria saccharina) และสารสกัดสาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) มีปริ มาณฟี นอลิกที่ 424.07 ± 3.54และ
410.19 ± 2.88 มิลลิกรัมของกรดแกลลิคต่อกรัมของสารสกัด ตามลาดับ
450
440
430
420
410
400
390
Laminarin saccharina Hydrilla verticillata Caulerpa lentilifera
ชนิดของสารสกัด
รู ปที่ 3 ปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดในสารสกัดสาหร่ ายและพืชน้ า
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5. การวิเคราะห์ชนิดสารประกอบฟี นอลิกของสารสกัดสาหร่ ายองุ่น
การวิเคราะห์ ชนิ ดสารประกอบฟี นอลิกในสารสกัดสาร่ ายพวงองุ่นด้วยเครื่ อง Gas Chromatograph-Mass
Spectrometer พบองค์ประกอบทางเคมีท้ งั หมด 68 ชนิ ด และเป็ นสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรี ยก่อโรค Vibrio harveyi ได้ (Saori,2011) คือ กรดอินทรี ย ์ Propanoic โดยสารออกมาที่ RT = 3.363 นาที
RT= 3.363, Propionic acid

รู ปที่ 4 การวิเคราะห์สารประกอบฟี นอลิกในสารสกัดสาหร่ ายพวงองุ่น พบสารประกอบของ propionic acid
ที่ RT=3.363 นาที
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
งานวิจยั เกี่ ยวกับการใช้สารสกัดจากสาหร่ ายเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น อาหาร ยา
อาหารสัตว์ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย การยับยั้งเชื้อรา การยับยั้งเชื้อไวรัส การป้ องกันการอักเสบ
อี ก ทั้ง ยัง ส่ ง เสริ ม ระบบภู มิ คุ ้ม กัน และระบบประสาทได้อี ก ด้ว ย (Mayera, 2002) จากผลการยับ ยั้ง เชื้ อ Vibrio
parahaemolyticus พบว่าเกิดการยับยั้งมากที่สุดในสารสกัดสาหร่ ายพวงองุ่นในน้ ามันออริ กาโน่ โดยปกติองค์ประกอบ
ทางเคมีของน้ ามันออริ กาโน่มีสารที่ส่งผลต่อการรอดชีวิตของสัตว์น้ าอย่างมีนยั สาคัญคือ carvacrol และ thymol (Z.L.
Zheng, 2009) อีกทั้งยังมีงานวิจยั ที่สนับสนุนว่าการใช้น้ ามันออริ กาโน่ เป็ นส่ วนผสมในอาหารกุง้ เพื่อใช้เลี้ยงมีผลต่อ
ปริ มาณแบคทีเรี ย Vibrio sp. (V. vulnificus, V. parahaemolyticus และ V. cholerae) (M. H. Gracia-Valenzuela, 2014)
จากการวิ เคราะห์ ส ารประกอบปริ มาณฟี นอลิ กในสารสกัด ทั้งสามชนิ ดในเชิ ง ปริ มาณและการวิ เ คราะห์
สารประกอบ ฟี นอลิกเชิงคุณภาพ เพื่อนาสารสกัดไปใช้ผสมกับอาหารกุง้ ในการทดลองในสัตว์ทดลองต่อไปในอนาคต ผล
การทดลองพบปริ มาณฟี นอลิกสู งที่สุดในสารสกัดสาหร่ ายพวงองุ่น และวิเคราะห์ดว้ ย GC-MS พบสารอินทรี ย ์ propanoic
acid โดยสารชนิดนี้ได้รับการรายงานว่ามีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย Vibrio harveyi ก่อโรคเรื องแสงในกุง้ ในระดับ
ห้องปฏิบตั ิการ (Saori,2011) ยิง่ ไปกว่านั้นสารอินทรี ยช์ นิดนี้ยงั สามารถเหนี่ยวนาให้เกิดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบภูมิคุม้ กัน(Lysozyme (Lys), Crustin (Cru), Penaeidin-3a (Pen-3a), Prophenoloxidase (proPo))ในกุง้ ขาวแวนนาไมให้
เพิ่มขึ้นด้วย
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