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บทคัดย่อ 
 การคัดแยกราเอนโดไฟท์จากสาหร่ายทะเลจ านวน 8 สายพันธุ์ ใน 4 จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย 
พบว่ามีจ านวนราเอนโดไฟท์ทั้งหมด 82 ไอโซเลต และสามารถจัดจ าแนกราด้วยวิธีสัณฐานวิทยาและอณูชีวโมเลกุล 
ออกได้ เป็น 3 สกุล 4 สปีสี ช์ และไม่สามารถจ าแนกราได้จ านวน 25 ไอโซเลต ได้แก่ Penicillium spp. 
Aspergillus fumigates, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus rhizopodus และ  Rhizopus 
spp. เมื่อน าราเอนโดไฟท์ข้างต้นมาทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดด้วยวิธี Agar plug diffusion 
พบว่า A. rhizopodus มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดดีที่สุด จึงเลือก A. rhizopodus มาสกัดสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพด้วยวิธี sequential solvent separation โดยใช้ตัวท าละลาย 2 ชนิด คือ เอทธิลอะซิเตทและเมทา
นอล จากนั้นน าสารสกัดหยาบมาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดด้วยวิธี Agar well diffusion 
พบว่า สารสกัดหยาบจากเอทธิลอะซิเตทมีประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดและแบคทีเรียก่อโรคที่ดื้อ
ยาปฏิชีวนะทั้ง 9 สายพันธุ์ ได้แก่ Bacillus cereus, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Aeromonas 
hydrophila, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603, Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853, Salmonella Stratford ( ESBL), Salmonella Typhimurium ( ESBL) แ ล ะ 
Salmonella Weltevreden (ESBL) และสามารถยับยั้งแบคทีเรียที่ดีที่สุด 3 สายพันธุ์ คือ E. coli ATCC 25922 
(Clear zone = 38.65±0.03 มิลลิ เมตร), S. aureus ATCC 25923 (Clear zone = 37.25±0.00 มิลลิ เมตร) 
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และ S. Weltevreden (ESBL) (Clear zone = 36.29±3.31 มิลลิเมตร) ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
ผลที่ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% (P<.01) ซึ่งการที่สารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของราเอนโดไฟท์สามารถยับยั้งแบคทีเรยีก่อโรคบางชนิดไดด้ีเป็นผลมาจากสว่นประกอบส าคัญของกลุ่มสาร 
secondary metabolites ที่ได้จากราเอนโดไฟท์ ซึ่งจะมีการศึกษาต่อไปถึงองค์ประกอบของสารข้างต้นและ
ประโยชน์ของสาร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาสารข้างต้นต่อไป 
 

ABSTRACT 
 This research was conducted by isolating the endophytic fungi from 8 seaweeds 
collecting from coastal areas of 4 southern provinces, Thailand. There were 82 fungal isolates 
obtained. By using morphological and molecular approaches for identification, we found that 
the endophytic fungi belonged to 3 genera, 4 species and other 25 unidentified, namely, 
Penicillium spp. Aspergillus fumigates, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus 
rhizopodus, and Rhizopus spp. The primary screening with Agar plug diffusion technique, we 
found only 1 species, namely A. rhizopodus has showed the highest inhibition activities against 
some pathogens bacteria. Therefore, only A. rhizopodus isolate was then selected for further 
study solvent extraction with sequential solvent extract with ethyl acetate and methanol. The 
crude extracts were tested for the inhibitory effect against selected pathogenic bacteria. Only 
ethyl acetate extract has showed the inhibition activity against 9 pathogens bacteria and 
antibiotic resistant bacteria which were Bacillus cereus, Staphylococcus aureus ATCC 25923, 
Aeromonas hydrophila, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Salmonella Stratford (ESBL), Salmonella Typhimurium 
( ESBL) and Salmonella Weltevreden ( ESBL). This chemical has shown the highest inhibition 
activities against E. coli ATCC 25922 (Clear zone = 38.65±0.03 mm), S. aureus ATCC 25923 (Clear 
zone = 37.25±0.00 mm), and S. Weltevreden (ESBL) (Clear zone = 36.29±3.31 mm). These results 
were statistically significant difference at the confidence level of 99% (P< .01). These bioactive 
compounds produced by endophytic fungi could inhibit certain pathogens may be due to some 
components of these secondary metabolites which need to be studied in more details for their 
roles and structures. 
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บทน า 
 ปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะของเช้ือจุลินทรีย์
ก่อโรค มีแนวโน้มสูงขึ้น จนกลายเป็นปัญหาส าคัญทาง
สาธารณสุขทั่วโลก เนื่องจากมีการใช้ยาปฏิชีวนะเกิน
ขนาดในการรักษาโรค ท าให้จุลินทรีย์ก่อโรคจ านวน
มากดื้อยาเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จุลินทรีย์ก่อโรคใน
กลุ่มนี้ ได้แก่ Streptococcus methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneu-
moniae (ภิรุญ , 2009) Salmonella Typhimurium 
และ Salmonella Enterica ที่สามารถสร้างเอนไซม์ 
Extended Spectrum ß-Lactamase ( ESBL)  
(ธีรยุทธ และคณะ, 2558) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ย่อย
สลายยากลุ่มเบต้า-แลคแทมได้หลายชนิด ท าให้มีการ
ดื้อยาเบต้า-แลคแทมเกือบทุกกลุ่ม นอกจากนี้  เช้ือ
ดังกล่าวข้างต้นยังส่งผลท าให้เกิดการติดเชื้อฉวยโอกาส
ในผู้ป่วยที่ เป็นโรคทางด้านภูมิคุ้มกัน หากไม่มีการ
ควบคุมหรือไม่มียารักษา จะท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 
ดังนั้น ท าให้ความต้องการสารต้านจุลินทรีย์ก่อโรค 
และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพชนิดใหม่ จากแหล่งท่ียังไม่
มีการรายงานเพิ่มมากข้ึน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเป็น
สารจากสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคน 
สัตว์ และพืช และเป็นสารที่มีความจ าเพาะเจาะจง เช่น 
มีฤทธิ์ต้านเช้ือมาลาเรีย ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง ฤทธิ์ต้าน
เชื้อวัณโรค (Hiranrat, 2009) และสารดังกล่าวต้องไม่มี
ผลเสียต่อร่างกายหรือให้มีผลข้างเคียงน้อยที่ สุด 
เนื่ องจากสารเหล่านั้นจะถูกน าไปแปรรูปให้ เป็น
ส่วนประกอบของยาที่ใช้รักษาโรค  
 สาหร่ายทะเลเป็นแหล่งผลิตสาร secondary 
metabolites (Villarreal-Gomez et al., 2010) ที่
ได้รับความสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากมีศักยภาพในการ
ผลิตสาร secondary metabolites ที่ออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง (Del Val 
et al., 2001) แต่ป ริมาณ ของสาหร่ ายทะเลมี ไม่
เพียงพอต่อการน าไปใช้ประโยชน์ จ าเป็นต้องเสาะหา
แหล่งวัตถุดิบใหม่ที่สามารถผลิตสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพได้ในปริมาณที่มากขึ้น ปัจจุบันมีรายงานวิจัย
จ านวนมาก พบว่าจุลินทรีย์ เป็นแหล่งทรัพยากรที่
น่าสนใจในการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ใน
ปัจจุบนั โดยเฉพาะกลุ่มเช้ือรา จากรายงานมีการค้นพบ
เช้ือราบางกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะแบบพึ่งพา
อาศัยกัน โดยไม่ก่อให้เกิดโรคต่อพืชอาศัยและอาศัยอยู่
ภ าย ใน เนื้ อ เยื่ อขอ งพื ช  เรี ยกว่ า  รา เอน โด ไฟ ท์ 
(endophytic fungi) (Sandhu et al., 2014) ซึ่ งร า
ดั ง ก ล่ า ว จ ะ ท า ห น้ า ที่ ผ ลิ ต ส า ร  secondary 
metabolites บางกลุ่มที่สามารถป้องกันอันตรายแก่
พืชที่ ราอาศัยอยู่ และยังช่วยยับยั้ งการเจริญของ
แบคทีเรีย (Mathan et al., 2013) และเช้ือราก่อโรค
ได้ (Kaewkrajay et al., 2014) 
 ดังนั้น ราเอนโดไฟท์ที่คัดแยกจากสาหร่าย
ทะเลเป็นทางเลือกใหม่ที่มีความส าคัญส าหรับแหล่ง
ของการผลิตสาร secondary metabolites ที่มีฤทธิ์
ทางชีวภาพในการยับยั้งแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะบาง
ชนิดที่น่าสนใจ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยก
และจ าแนกราเอนโดไฟท์ จากสาหร่ายทะเลที่มีฤทธิ์
ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคและแบคทีเรียก่อโรคที่ดื้อยา
ปฏิชีวนะบางชนิด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
สารดังกล่าวเป็นสารประกอบของตัวยาใหม่ใช้รักษาโรค 
หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การเก็บตัวอย่าง 

เก็บตัวอย่างสาหร่ายทะเลจ านวน 8 สายพันธุ์ 
ได้แก่ Enteromorpha intestinalis, Enteromorpha 
clarthrata, Enteromorpha prolitera, Chaeto-
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morpha antennina, Chaetomorpha crassa, 
Cualerpa racemosa, Gracilaria fisheri แ ล ะ 
Sargassum sp. จาก  4 จั งห วั ด ท างภ าค ใต้ ข อ ง
ประเทศไทย ได้แก่ ปัตตานี สงขลา สตูล และกระบี่ 
จ านวน 1-2 กิโลกรัมต่อชนิด น าตัวอย่างสาหร่ายที่เก็บ
ได้มาล้างด้วยน้ าทะเลให้สะอาด เพื่อก าจัดสิ่งสกปรก
และอิพิ ไฟท์ที่ เกาะติดมากับสาหร่าย จากนั้นน า
สาหร่ายแต่ละชนิดใส่ในถุงพลาสติกที่มีน้ าทะเลปิด
มิดชิดแล้วน ากลับไปยังห้องปฏิบัติการ 
2. การคัดแยกราเอนโดไฟท ์

น าตัวอย่างสาหร่ายทะเลมาท าการแยกราเอน
โดไฟท์  โดยใช้เทคนิคการฆ่าเช้ือที่ผิวใบ (surface 
sterilization) จากนั้นน าช้ินส่วนทัลลัสของสาหร่าย
ทะเลที่ผ่านการฆ่าเช้ือมาตัดเป็นช้ินเล็ก ๆ ให้มีขนาด 
1x1 เซนติเมตร น าช้ินส่วนของทัลลัสมาวางบนอาหาร
แข็ง potato dextrose agar (PDA เติม 0.85% NaCl 
และยาปฏิ ชีวนะ Streptomycin ความเข้มข้น 40 
มิลลิกรัมต่อลิตร) น าไปบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2-4 
สัปดาห์ เมื่อมีการเจริญของเช้ือรา น าไปเพาะเลี้ยงบน
อาหารแข็ ง  (PDA เติ ม  0.85% NaCl ที่ ไม่ เติ ม ย า
ปฏิชีวนะในจานใหม่) เพื่อให้ได้เช้ือบริสุทธิ์ (งานวิจัยนี้
ดั ด แ ป ล งจ าก  Thirunavukkarasu et al., 2011 ; 
Suryanarayanan et al., 2010) จากนั้ น เก็บ เช้ือรา
บริสุทธ์ิ ที่แยกได้ ไว้ศึกษาต่อไป 
3. การจ าแนกราเอนโดไฟท ์

การจ าแนกราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากข้อ 2 
โดยการศึกษาคุณลักษณะการเจริญของราบนอาหาร
เลี้ยงเช้ือ โดยเพาะเลี้ยงราเอนโดไฟท์บนอาหารแข็ง 
PDA บ่มที่อุณหภูมิห้อง ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ แล้ว
บันทึกลักษณะโคโลนีของเช้ือรา สีโคโลนีและเส้นใย 
และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อราโดยการ
เตรียมสไลด์สด โดยใช้ lactophenol cotton blue 

และยังศึกษาลักษณะของเส้นใยและสปอร์ของเช้ือรา 
โดยการเพาะเลี้ยงบนแผ่นสไลด์ (slide culture) แล้ว
ส่องดูลักษณะของเส้นใยและสปอร์ของเชื้อราด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนก าลังขยาย 40X จากนั้น
น ามาจัดจ าแนกเช้ือราตามคู่มือการจ าแนกเช้ือรา 
(เสาวนิตย์, 2550) นอกจากนี้ยังจ าแนกราเอนโดไฟท์ที่
แยกได้ด้วยวิธีอณูชีวโมเลกุล โดยอาศัยการสกัด rDNA 
ของเส้นใยราเอนโดไฟท์ด้วยชุดสกัดส าเร็จรูปของ 
Forensic DNA Isolation Kit (Omega Bio-Tek) 
จากนั้นน ามาตรวจสอบล าดับนิวคลิโอไทด์บริเวณ 
rDNA ส่วน ITS คู่ไพรเมอร์ ITS1 และ ITS4 และส่วน
ของ Beta-Tubulin คู่ไพรเมอร์ Bt2a และ Bt2b โดย
เทคนิค PCR และน า DNA บริสุทธิ์ที่ ได้ไปวิเคราะห์
ล าดับนิวคลิโอไทด์ Macrogen (ประเทศเกาหลีใต้)และ
เปรียบเทียบความเหมือนในฐานข้อมูลสากล GenBank 
(NCBI)  
4. การคัดเลือกราเอนโดไฟท์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย
ก่อโรคบางชนิด ดัดแปลงจาก Buapet (2006) 

น าราเอนโดไฟท์ที่บริสุทธิ์แล้วมาเลี้ยงบน
อาหารเลี้ยงเช้ือที่ต้องการคัดเลือกแต่ละชนิด ได้แก่ 
PDA, malt extract agar (MEA), sabouraud , s 
dextrose agar (SDA) และ corn meal agar (CMA) 
น าไปบ่มไว้ที่อุณหภูมิ ห้อง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้น
ใช้ sterile cork borer ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 
มิลลิเมตร เจาะช้ินวุ้นของราที่เพาะเลี้ยงบนอาหารแต่
ละชนิด น าไปทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค
บางชนิดจ านวน 6 สายพันธุ์ โดยมีจ านวนแบคทีเรีย
ทดสอบ เริ่ม ต้ น เท่ ากับ  0.5 McFarland standard 
ไ ด้ แ ก่  Bacillus cereus, Bacillus sp., Staphy-
lococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 
25922 แ ล ะ  Salmonella Typhimurium (ESBL) 
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ด้วยวิธี Agar plug diffusion โดยน าแบคทีเรียทดสอบ
มา swab ลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient agar 
(NA) จนทั่ว ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นน าช้ินวุ้นของรา
เอนโดไฟท์มาวางทับลงบนอาหารแข็ง NA บ่มไว้ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง วัดวง
ใสที่เกิดขึ้นรอบโคโลนีของเชื้อรา โดยท าการวัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวงใสที่เกิดขึ้นรอบโคโลนีของแบคทีเรีย
ก่อโรคและเลือกราเอนโดไฟท์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย
ก่อโรคที่ดีท่ีสุดไว้ศึกษาต่อไป  
5. การสกัดสารที่ มี ฤทธิ์ยับยั้ งแบคที เรียก่อโรค 
บางชนิดจากราเอนโดไฟท์ 
 น าเช้ือราเอนโดไฟท์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย
ก่อโรคที่คัดเลือกจากข้อ 4 มาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง 
SDA ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นใช้ 
sterile cork borer ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 
มิลลิเมตร เจาะช้ินวุ้นของรา จ านวน 10-15 ช้ิน ใส่ลง
ในอาหารเหลว SDB ซึ่ งบรรจุอยู่ ในขวดรูปชมพู่ 
ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร จ านวน 10 ขวด บ่มไว้ที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 21 วัน จากนั้นน ามากรองแยก
ส่วนของเส้นใยและน้ าเลี้ยงเช้ือราออกจากกัน น าส่วน
ของน้ า เลี้ ย งมาสกัดด้ วยเอทธิลอะซิ เตท  (ethyl 
acetate) สารสกัดที่ได้น าไประเหยแห้งด้วยเครื่องกลั่น
ระเหยสารแบบหมุน (rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 
45 องศาเซลเซียส จะได้สารสกัดหยาบส่วนที่ 1 คือ 
สารสกัดหยาบส่วนน้ าเลี้ยงสกัดด้วยเอทธิลอะซิเตท 
(BE) และส่วนที่เหลือจากการสกัดด้วยเอทธิลอะซิเตท 
(BW) (ส่วนที่  2) น าสารสกัดที่ได้มาทดสอบกับเช้ือ
แบคทีเรียก่อโรคบางชนิดและแบคทีเรียก่อโรคที่ดื้อยา
ปฏิชีวนะทั้ง 9 สายพันธุ์ ได้แก่ B. cereus, S. aureus 
ATCC 25923, A. hydrophila, E. coli ATCC 
25922, K. pneumoniae ATCC 700603, P. 
aeruginosa ATCC 27853, S. Stratford ( ESBL),  

S. Typhimurium (ESBL) แ ล ะ  S. Weltevreden 
(ESBL) 
 ส่วนเส้นใยน าไปแช่ในเอทธิลอะซิเตท เป็น
เวลา 2 วัน กรองเอาเส้นใยออก (จ านวน 2 ครั้ง) น า
สารสกัดที่ได้ทั้งสองครั้งรวมกัน น าไประเหยแห้งด้วย
เค รื่ อ ง  rotary evaporator ที่ อุณ ห ภู มิ  45 อ งศ า
เซลเซียส จะได้สารสกัดหยาบส่วนที่ 3 คือ สารสกัด
หยาบส่วนเส้นใยที่สกัดด้วย เอทธิลอะซิเตท (CE) น า
สารสกัดที่ได้มาทดสอบกับเช้ือแบคทีเรียก่อโรคบาง
ชนิดเช่นเดียวกับสารสกัดหยาบส่วนท่ี 1 จากนั้นน าเส้น
ใย ที่ เห ลื อ ม าแ ช่ ใน เม ท าน อ ล  (methanol) ท า
เช่นเดียวกับสารสกัดหยาบส่วน ที่ 3 จะได้สารสกัดส่วน
ที่ 4 คือ สารสกัดหยาบส่วนเส้นใยที่สกัดด้วยเมทานอล 
(CM) น าสารสกัดที่ได้มาทดสอบกับเช้ือแบคทีเรียก่อ
โรคบางชนิดเช่นเดียวกับสารสกัดหยาบส่วนที่  1 
(Phooyadao, 2010) 
6. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด
ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟท ์

น าชุดทดสอบและชุดควบคุม ได้แก่ สารสกัด
ที่ได้จากการสกัดล าดับส่วนจ านวน 4 ส่วน ได้แก่ BE, 
BW, CE แ ล ะ  CM ( ชุ ด ท ด ส อ บ ) , tetracycline 
(positive control) และ10% dimethyl sulfoxide 
(DMSO) (negative control) มาอย่างละ 1 มิลลิกรัม 
มาละลายให้มีความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
แล้วน าไปเจือจางต่อด้วยตัวท าละลาย 10% DMSO ให้
ได้ระดับความเข้มข้น 0.8, 0.6, 0.4 และ 0.2 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ จากนั้นน าชุดทดสอบและชุด
ควบคุมไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคและ
แบคทีเรียก่อโรคที่ดื้อยาปฏิ ชีวนะบางชนิด ได้แก่  
B. cereus, S. aureus  ATCC 25923, A. 
hydrophila, P. aeruginosa ATCC 27853, E. coli 
ATCC 25922, K. pneumoniae ATCC 700603, S. 
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Typhimurium (ESBL), S. Weltevreden ( ESBL) 
และ S. Stratford (ESBL) โดยมีจ านวนเช้ือแบคทีเรีย
ทดสอบเริ่มต้นเท่ากับ 0.5 McFarland standard ด้วย
วิธี Agar well diffusion โดยน าแบคทีเรียทดสอบมา 
swab ลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเช้ือ nutrient agar 
(NA) จนท่ัว ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง จากน้ันใช้ sterile cork 
borer ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร เจาะ
ช้ินวุ้นออกให้มีลักษณะเป็นหลุม ๆ จากนั้นใส่สารสกัดที่
เตรียมไว้ในหลุม ๆ ละ 50 ไมโครลิตร บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง สังเกต clear 
zone บริเวณที่เกิดขึ้นรอบหลุมและท าการวัดค่า clear 
zone ที่เกิดขึ้นของแบคทีเรียก่อโรคที่ดื้อยาปฏิชีวนะ
บางชนิด (ดัดแปลงจากวิธี Khan, 2010) 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการคัดแยกราเอนโดไฟท์ 

จากการเก็บตัวอย่างสาหร่ายทะเลใน 4 
จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ปัตตานี 
สงขลา สตูล และกระบี่ สามารถพบกลุ่มสาหร่ายทะเล 
3 กลุ่ ม  คื อ  กลุ่ ม ส าห ร่ ายสี เขี ย ว  (green algae; 
Chlorophyta) จ านวน 3 สกุล 6 สปีชีส์ กลุ่มสาหร่าย
สีแดง (red algae ; Rhodophyta) จ านวน 1 สกุล 1 
สปี ชีส์  และกลุ่มสาหร่ายสีน้ าตาล (brown algae; 
Phaeophyta) จ านวน 1 สกุล รวมทั้งสิ้น 8 สายพันธุ์ 
คื อ  C. racemosa, C. antennina, C. crassa, E. 
clarthrata, E. intestinalis, E. prolitera, G. fisheri 
และ Sargassum sp. (รูปที่ 1) เมื่อน าสาหร่ายดังกล่าว
ข้างต้นมาคัดแยกราเอนโดไฟท์ พบว่ามีจ านวนรา เอน
โดไฟท์จ านวนทั้งสิ้น 82 ไอโซเลต ได้แก่ สาหร่าย C. 
racemosa 14 ไอโซเลต, C. antennina 9 ไอโซเลต, 
C. crassa 7 ไอโซเลต, E. clarthrata 4 ไอโซเลต, E. 
intestinalis 16 ไอโซเลต , E. prolitera 6 ไอโซเลต , 
G. fisheri 11 ไอ โซ เล ต  แ ล ะ  Sargassum sp. 15  

ไอโซเลต พบว่า จ านวนราเอนโดไฟท์ที่คัดแยกจาก
สาหร่ายสกุล  Enteromorpha spp. พบมากที่ สุ ด
จ า น วน  26 ไอ โซ เล ต รอ งล งม า  คื อ  ส าห ร่ า ย 
Chaetomorpha spp., Sargassum spp., Cauler-
pa spp. และ Gracilaria spp. 16, 15, 14 และ 11 
ไอโซเลต ตามล าดับ 
2. ผลการจ าแนกราเอนโดไฟท์ 

เมื่ อน า เช้ือราบริสุทธิ์ทุ กไอโซเลตมาจัด
จ าแนกสามารถแบ่งออกเป็น  3 สกุล และ 4 สปีชีส์ 
ได้ แ ก่  Penicillum spp. จ า น ว น  27 ไอ โซ เล ต , 
Rhizopus sp. จ านวน 1 ไอโซเลต และ Aspergillus 
spp. ซึ่งสกุล Aspergillus สามารถจ าแนกระดับสปีชีส์
ออกเป็ น  4 สปี ชีส์  ได้ แก่  Aspergillus fumigates 
จ านวน 16 ไอโซเลต Aspergillus niger จ านวน 9  
ไอโซเลต, Aspergillus flavus จ านวน 3 ไอโซเลตและ 
Aspergillus rhizopodus จ านวน 1 ไอโซเลต และไม่
สามารถจ าแนกราเอนโดไฟท์ได้จ านวน 25 ไอโซเลต 
(รูปที่ 2) 
3. ผลการคัดเลื อกราเอนโดไฟท์ที่ มี ฤทธิ์ยับยั้ ง
แบคทีเรียก่อโรค 

จากการน าราเอนโดไฟท์มาเลี้ยงบนอาหาร
เลี้ยงเช้ือที่ต้องการคัดเลือกแต่ละชนิด ได้แก่ PDA, 
SDA, MEA และ CMA น าไปบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็น
เวลา 2 สัปดาห์ เจาะช้ินวุ้นของราที่เลี้ยงบนอาหารแต่
ละชนิดให้มีขนาดเท่ากัน น าไปทดสอบฤทธิ์การยับยั้ง
แบคทีเรียก่อโรคบางชนิดบนอาหารแข็ง NA พบว่ามีรา
เอนโดไฟท์ จ านวน 10 ไอโซเลต ที่สามารถยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดไดถ้ึง 50 เปอร์เซ็นต์
และมีเพียงไอโซเลตเดียว คือ A. rhizopodus (CAS08) 
ที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคได้ถึง 
100 เปอร์เซ็นต์ 6 สายพันธุ์ คือ B. cereus, Bacillus 
sp., S. aureus ATCC 25923, P. aeruginosa ATCC 
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27853, E. coli ATCC 25922 และ S. Typhimurium 
(ESBL) นอกจากนี้ ส ามารถยั บยั้ งก าร เจริญ ของ
แบคทีเรียมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสล้อมรอบ
แบคทีเรียทดสอบ > 10 มิลลิเมตร จ านวนถึง 5 สาย
พั นธุ์  คื อ  B. cereus, Bacillus sp., P. aeruginosa 
ATCC 27853, E. coli ATCC 25922 แ ล ะ  S. 
Typhimurium (ESBL) ยกเว้นสายพันธุ์  S. aureus 
ATCC 25923 มีขนาดวงใสเท่ากับ 5-10 มิลลิ เมตร 
(ตารางที่  1) นอกจากนี้ พ บว่ าอาหารที่ เลื อก ใช้

เพาะเลี้ยงราเอนโดไฟท์เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่
ส่งผลต่อการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของรา  
ที่สามารถยับยั้งการการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคแต่
ละชนิดที่ต่างกัน พบว่าอาหาร PDA เป็นอาหารที่
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงราเอนโดไฟท์มากที่สุดและ
รองลงมาคือ อาหาร SDA, MEA และ CMA (ตารางที่ 
1, รูปที่ 3) จึงคัดเลือกราเอนโดไฟท์ A. rhizopodus 
(CAS08) เพียงไอโซเลตเดียวมาศึกษาต่อไป 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 สาหร่ายทะเลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างใน 4 จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วย (A) C. 
racemosa, (B) C. antennina, (C) C. crassa,(D) E. clarthrata, (E) E. intestinalis, (F) E. 
prolitera, (G) G. fisheri และ (H) Sargassum sp. 

 

A B C 

D E F 

G H 
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รูปที่ 2 สายพันธ์ุของราเอนโดไฟท์ที่จัดจ าแนกได ้

 

ตารางที่ 1 ผลของการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดของราเอนโดไฟท์ A. rhizopodus ที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยง
เชื้อชนิดต่างๆ 

ราเอนโดไฟท์ 
อาหารท่ีใช้ 
เลี้ยงเชื้อรา 

เส้นผ่านศนูย์กลางของวงใสรอบแบคทีเรียทดสอบ (มิลลิเมตร) 

B. 
cereus 

Bacillus 
sp. 

S. aureus 
ATCC 25923 

E. coli 
ATCC 25922 

P. aeruginosa 
ATCC 27853 

S. typhimurium 
(ESBL) 

CAS05 PDA +++ +++ + - - - 

 MEA + + - - - - 

CAS07 PDA ++ ++ + - - - 

CAS08 PDA +++ +++ ++ +++ ++ ++ 

SDA +++ +++ ++ +++ +++ +++ 

MEA +++ +++ ++ ++ +++ - 

CMA ++ ++ - ++ +++ - 

CCK04 PDA ++ ++ ++ - - - 

CCK06 PDA + + + - - - 

CCK07 PDA ++ ++ + - - - 

 SDA ++ ++ - - - - 

GFP02 PDA + - + +  - 

GFP04 PDA + + + - - - 

GFP05 PDA ++ + + - - - 

SG15 PDA +++ ++ + - - - 

 SDA +++ +++  - - - 

 MEA ++ ++ - - - - 

 CMA ++ ++ - - - - 

* อาหารที่ใช้เลี้ยงราเอนโดไฟท์ประกอบด้วย : Potato Dextrose Agar (PDA), Malt Extract Agar (MEA), Sabouraud ,s Dextrose Agar 
(SDA) และ Corn Meal Agar (CMA) และอาหารที่ใช้ทดสอบแบคทีเรียก่อโรค คือ nutrient agar (NA) 
** Inhibition zone diameter index: +++ >10mm, ++ 5-10mm, + <5mm, - no zone  (Mathan et al., 2013) 
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รูปที่ 3 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค Bacillus sp. ของราเอนโดไฟท์ A. rhizopodus ที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยง

เชื้อชนิดต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) PDA, (2) SDA, (3) MEA และ (4) CMA 
 

4. ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด
ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟท์ 

เมื่อน าสารสกัดที่ได้จากการสกัดล าดับสว่นท้ัง 
4 ส่วน ได้แก่ BE, BW, CE และ CM มาทดสอบฤทธิ์
ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดรวมทั้งแบคทีเรียก่อโรค
ที่ดื้อยาปฏิชีวนะจ านวนทั้งสิ้น 9 สายพันธุ์ เบื้องต้นด้วย
วิธี agar well diffusion พบว่าสารสกัด BE และ CE 
สามารถยับยั้งแบคทีเรียจ านวนทั้งหมด 9 สายพันธุ์ 
รองลงมาคือ CM สามารถยับยั้งแบคทีเรียบางสายพันธุ์ 
และ BW ที่ ไม่ สามารถยับยั้ งแบคที เรียก่อโรคได้ 
นอกจากนี้สารสกัดหยาบ BE และ CE สามารถยับยั้ง
แบคทีเรียก่อโรคได้ดีกว่ายาปฏิชีวนะ (tetracycline ; 
positive control) โดย เฉพาะ CE สามารถยับยั้ ง
แบคทีเรียดีที่สุด 3 สายพันธุ์ คือ E. coli ATCC 25922 
(Clear zone = 38.65±0.03 มิลลิ เมตร), S. aureus 
ATCC 25923 (Clear zone = 37.25±0.00 มิ ล ลิ -
เมตร), และ S. Weltevreden (ESBL) (Clear zone = 
36.29±3.31 มิลลิเมตร) ตามล าดับ ที่ความเข้มข้น 1.0 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผลที่ได้มีความแตกต่างอย่าง 
มีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 99% (P<.01) (ตาราง
ที่ 2)  
 

 

วิจารณ์ผลและสรุปผลการวิจัย 
 จากการเก็บตัวอย่างสาหร่ายทะเลใน 4 
จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัด
ปัตตานี สงขลา สตูลและกระบี่ พบจ านวนสาหร่าย
ทะเล 8 สายพันธุ์ เมื่อน ามาคัดแยกราเอนโดไฟท์ พบ
จ านวนราเอนโดไฟท์จ านวนทั้งสิ้น 82 ไอโซเลต และ
พ บ ร า เอ น โด ไฟ ท์ ม า ก ที่ สุ ด ใน ส า ห ร่ า ย ส กุ ล 
Enteromorpha spp. จ านวน 26 ไอโซเลต รองลงมา 
คือสาหร่าย Chaetomorpha spp. จ านวน 16 ไอโซ
เลต ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ Tanuttawong-
charoen (2555) พบว่า สาหร่ายสกุล Enteromor-
pha spp. เป็นสาหร่ายทะเลที่มีการค้นพบมากและมี
ปริมาณมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้สาหร่าย
ดังกล่าวข้างต้นยังมีความพิเศษในการเจริญเติบโตได้
อย่างรวดเร็ว ทนต่อความเค็มในช่วงกว้าง ทนต่อสภาพ
น้ าน้อย และสามารถเจริญเติบโตบริเวณน้ ากร่อยได้ 
(Tanuttawongcharoen, 2555) ส่งผลท าให้ราเอนโด
ไฟท์อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากและหลากหลายชนิดใน
สาหร่ายชนิดนี้ เมื่อน าราเอนโดไฟท์มาจัดจ าแนกด้วย
วิธีสัณฐานวิทยาและอณูชีวโมเลกุล พบว่าราเอนโดไฟท์
ส่วนใหญ่ที่ได้จากการจ าแนกเป็นกลุ่มราที่อยู่ในระยะ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (anamorph) เช่น Peni-
cillum spp. แ ล ะ  Aspergillus spp. บ างก ลุ่ ม จั ด 
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ร าชนิ ด นี้ ให้ อ ยู่ ใน ไฟ ลั ม  Deuteromycota ห รื อ 
imperfect fungi ซึ่งเป็นกลุ่มเช้ือราที่มีสภาวะการ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ สาเหตุที่ยังไม่พบระยะการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ อาจเนื่องมาจากการสูญเสีย
ความสามารถในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศไปในช่วงใด
ช่วงหนึ่งของการเจริญหรืออาจเป็นเพราะยังไม่พบ
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมในการกระตุ้นให้มีการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของเช้ือราดังกล่าว ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Thirunavukkarasu et al., (2011) ที่
มีการพบราเอนโดไฟท์ในกลุ่ม imperfect fungi ได้แก่ 
Alternaria sp. Aspergillus sp., Aspergillus niger, 
Aspergillus terreus Fusarium sp. Penicillium 
sp.1 และเป็นราเอนโดไฟท์ที่คัดแยกมาจากสาหร่าย
ทะเล อาทิเช่น Caulerpa racemosa, Sargassum 
sp. Ulva lactuca แ ล ะ  Gracilaria edulis 

นอกจากนี้ราเอนโดไฟท์ข้างต้นมีความสามารถผลิตสาร 
secondary metabolites บางชนิดที่มีประโยชน์ เช่น 
สารปฏิชีวนะและสารกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโต ส่วน
งานวิจัยนี้จะเน้นประโยชน์ฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถ
ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค ด้วยการทดสอบการยับยั้ง
แบ ค ที เรี ย ก่ อ โรค  2 วิ ธี  คื อ  วิ ธี แ รก  Agar plug 
diffusion โดยน าแบคทีเรียทดสอบมา swab ลงบน
ผิวหน้าอาหารเลี้ยงเช้ือ nutrient agar (NA) จากนั้น
น าช้ินวุ้นของราเอนโดไฟท์มาวางทับลงบนอาหารแข็ง 
NA บ่มไว้ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง สังเกตการเกิดวงใสรอบ
โค โล นี ข อ ง เ ช้ื อ ร าห รื อ อี ก วิ ธี ที่ ห นึ่ ง  Agar well 
diffusion วิธีการนี้จะเตรียมสารสกัดหยาบของราเอน
โดไฟท์ขึ้นมาก่อน จากนั้นน าสารสกัดหยาบของราเอน
โดไฟท์มาทดสอบกับแบคทีเรียทดสอบ ซึ่งมีวิธีการ
ทดสอบคล้ายคลึงกับ Agar plug diffusion 

 
ตารางที่ 2 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย S. Weltevreden, E.coli และ S.aureus 

จากสารออกฤทธิท์างชีวภาพของราเอนโดไฟท์ A. rhizopodus ทีค่วามเข้มข้นต่าง ๆ 

 
 

เครื่องหมาย (*) และ (**) แสดงว่ามีความความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<.05) และ 99% (P<.01) , แสดง 
Control = ยา tetracycline, Broth EtOAc =สารสกัดหยาบส่วนน้ าเลี้ยงสกัดด้วยเอทธิลอะซิเตท, Mycelium EtOAc = สารสกัดหยาบส่วนเส้น
ใยสกัดด้วยเอทธิลอะซิเตท 
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จากผลการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียก่อ

โรคทั้ง 2 วิธี ข้างต้น ท าให้ได้ราเอนโดไฟท์สายพันธุ์  
A. rhizopodus เป็นราเอนโดไฟท์ที่มีประสิทธิภาพใน
การยับยั้ งแบคทีเรียก่อโรคและแบคที เรียที่ดื้อยา
ปฏิชีวนะจ านวนทั้งสิ้น 9 สายพันธุ์ และสามารถยับยั้ง
แบคทีเรียได้ดีกว่าชุดควบคุมถึง 3 สายพันธุ์ ; E. coli 
ATCC 25922, S. aureus ATCC 25923 แ ล ะ  S. 
Weltevreden (ESBL) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Buapet (2006) ที่ได้น าสารสกัดหยาบจากราเอนโด
ไฟท์ที่คัดแยกได้จากเหง้าขมิ้นชันมาทดสอบยับยั้ง
จุลินทรีย์ก่อโรค ปรากฏว่าสารสกัดหยาบจากราเอนโด
ไฟท์สามารถยับยั้งแบคทีเรียดีที่สุด คือ B. subtilis 
ATCC 6633, S. aureus ATCC 25923 และ E. coli 
ATCC 25922 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Khan (2010) 
ได้น าสารสกัดหยาบจากราเอนโดไฟท์คัดแยกจากพืช
สมุนไพรมาทดสอบการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค ซึ่งผล
ของสารสกัดหยาบแสดงฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค คือ 
B. subtilis, S. aureus, P. aeruginosa, E. coli และ 
S. Typhimurium และยังท าให้เกิดขนาด Clear zone 
ใกล้เคียงกับยาปฏิชีวนะบางชนิด อาทิเช่น polymyxin 
B, streptomycin และ tetracycline (Khan, 2010) 
ราเอนโดไฟท์มีคุณสมบัติเป็นเช้ือปฏิปักษ์ และสามารถ
สร้างสารที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นกลไกการควบคุม
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ได้แก่ ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของ
แบคทีเรียหรือยับยั้งการสร้างโปรตีนและการท างาน
ของเอนไซม์ของแบคทีเรีย ด้วยขบวนการสร้างสาร
ปฏิ ชีวนะหรือสารอินทรีย์ที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ าที่
สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้ 
 ดังนั้นจึงมีการน าราเอนโดไฟท์สกัดเอาสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพมาเป็นสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค 
เนื่ องจากสารเหล่ านั้น เป็นสารจากสิ่ งมี ชีวิตตาม
ธรรมชาติที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์ และพืช และ

เป็นสารที่มีความจ าเพาะเจาะจง ต้องไม่เป็นผลเสียต่อ
ร่างกายหรือมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด (Hiranrat, 2009) 
และแนวโน้มพัฒนามาแปรรูปให้เป็นส่วนประกอบของ
ยาที่ใช้รักษาโรคต่อไปได้  
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