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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

58401205 : เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การควบคุมทางชีวภาพ, เชื้อก่อโรคในอาหาร, แซลโมเนลลา, แบคเทอริโอเฟจ 

นางสาว นภาขวัญ อ่ิมกลิ่น: การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอเฟจที่จ าเพาะ
ต่อเชื้อ Salmonella spp. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิกาญจน์ นา
สนิท 

  
โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อกลางส่งผลให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจ านวนมากซึ่งส่วนใหญ่

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ผู้ป่วยที่ติดเชื้อมักได้รับยาปฏิชีวนะเพ่ือรักษาโรค 
อย่างไรก็ตาม การต้านยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียกลายเป็นปัญหาทางการแพทย์ในปัจจุบัน    การใช้
แบคเทอริโอเฟจเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับควบคุมแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร  เนื่องจากแบคเทอริ-
โอเฟจเป็นไวรัสที่สามารถเข้าติดเชื้อและท าลายเซลล์แบคทีเรียที่จ าเพาะเท่านั้น ในการศึกษานี้ แบค-
เทอริโอเฟจจ านวน 97 ไอโซเลทถูกคัดแยกได้จากตัวอย่างน้ าทิ้งจ านวน  20 ตัวอย่างในจังหวัด
นครปฐมและนนทบุรีโดยใช้ Salmonella Typhimurium และ Salmonella Enteritidis เป็นเซลล์
เจ้าบ้าน จากการคัดแยกเบื้องต้นพบเฟจจ านวน 51 ไอโซเลท สร้างพลาคใสบนสนามของเซลล์เจ้า
บ้านจึงถูกคัดเลือกเพ่ือทดสอบ host range ด้วยวิธี spot test โดยใช้ Escherichia coli, Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus aureus และ Salmonella 20 ซีโรวาร์เป็นแบคทีเรียทดสอบ 
ผลการทดสอบพบว่าเฟจสามารถเข้าติดเชื้อ Salmonella ได้ทุกซีโรวาร์ ยกเว้น S. Worthington ไม่
มีเฟจตัวอย่างใดสามารถเข้าติดเชื้อ E. coli, L. monocytogenes และ S. aureus ได ้เฟจ 4 ตัวอย่าง
ได้แก่ STy_RN5i1, STy_RN12i1, STy_RN25i1 และ STy_RN29 ถูกคัดเลือกจากผลการทดสอบ 
host range เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการท าลายเชื้อ (Efficiency of plating, EOP) และอัตราส่วน
ที่เหมาะสมต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย (Multiplicity of infection, MOI) จากผลการทดสอบ EOP พบ
ว่าเฟจ STy_RN29 มีประสิทธิภาพการท าลายเชื้อได้ดีที่สุดโดยสามารถเข้าติดเชื้อ Salmonella ได ้8 
จาก 20 ซีโรวาร์ และมีประสิทธิภาพสูง (EOP > 0.5) ในการท าลายเชื้อ 6 จาก 8 ซีโรวาร์ ผลการ
ทดสอบ MOI ในการท าลายแบคทีเรีย แสดงให้เห็นว่า เฟจ STy_RN5i1 และ STy_RN29 สามารถเข้า
ท าลายและลดความหนาแน่นของ Salmonella ได้มากกว่า 6 log CFU/mL ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่
ทดสอบที่ค่า MOI 1 ในขณะที่ เฟจ STy_RN12i1 และ STy_RN25i1 ลดเซลล์เจ้าบ้านได้ประมาณ 
5.65 และ 2.57 log CFU/mL ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม พบการเจริญของ Salmonella ภายหลัง
จากทดสอบกับเฟจ  (Salmonella regrowth) จากการศึกษาจีโนมของเฟจโดยวิธี  restriction 
analysis แสดงให้เห็นว่าเฟจเหล่านี้มีสารพันธุกรรมเป็นกรดนิวคลิอิกสายคู่  (dsDNA) และจากการ
ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านสามารถระบุได้ว่า  
เฟจ  STy_RN5i1 และ  STy_RN12i1 จั ดอยู่ ใ นว งศ์  Podoviridae ส่ วน เฟจ  STy_RN25i1 และ 

 



  จ 

STy_RN29 จัดอยู่ในวงศ์ Siphoviridae เฟจเหล่านี้มีประสิทธิภาพส าหรับลดความหนาแน่นและ
ชะลอการเจริญของ Salmonella ที่ทดสอบ ดังนั้น การประยุกต์ใช้เฟจเพ่ือควบคุมแบคทีเรียก่อโรค
ในอาหารอาจจะเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจได้อีกทางหนึ่ง 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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Foodborne diseases can cause many cases of illness and death mostly 
because of foodborne bacterial pathogen infection. Generally, infectious patients are 
treated with antibiotics. However, emergence of drug-resistant bacteria has become a 
serious problem in medical treatment nowadays. Bacteriophage treatment could be 
an alternative approach to control foodborne pathogens, since bacteriophages are 
viruses that can only infect and lyse specific bacterial cells. In this study, ninety-seven 
phages were isolated from twenty sewage samples collected in Nakhon Pathom and 
Nonthaburi provinces. Salmonella Typhimurium and Salmonella Enteritidis were used 
to serve as hosts for phage isolation. Fifty-one phage isolates formed clear plaques 
and were selected for host range test. Host range test was conducted by spot test 
using Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and 20 serovars 
of Salmonella as tested bacteria. Spot test results revealed that the tested phages 
were able to infect most Salmonella serovars excepted S. Worthington. Additionally, 
these phages did not infect E. coli, L. monocytogenes and S. aureus. Four phages 
including STy_RN5i1, STy_RN12i1, STy_RN25i1 and STy_RN29 were then selected to 
determine their efficiency of plating (EOP) and multiplicity of infection (MOI). The EOP 
results indicated that STy_RN29 was more efficient than other phages. STy_RN29 phage 
was able to lyse 8 out of 20 Salmonella serovars tested. Six of eight serovars were 
lysed with high efficiency (EOP > 0.5). The MOI results showed that STy_RN5i1 and 
STy_RN29 phages were able to reduce S. Typhimurium concentration more than 6 log 
CFU/mL after an hour at MOI 1 treatment. While STy_RN12i1 and STy_RN25i1 reduced 
their host with 5.65 and 2.57 log CFU/mL reduction, respectively. However, Salmonella 
regrowth was observed in all phage treatments. The results of phage genome analysis 
by restriction analysis revealed that these phages had double-strand DNA. Moreover, 
the morphological study using transmission election microscope (TEM) indicated that 
STy_RN5i1 and STy_RN12i1 phages were assigned to the family Podoviridae. While 
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STy_RN25i1 and STy_RN29 were classified as members of the family Siphoviridae. 
These phages have ability to reduce Salmonella concentration and retard Salmonella 
growth. Therefore, the use of bacteriophages could be an interesting alternative option 
to control foodborne bacterial pathogens. 
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ตัวอย่างน้ าทิ้งส าหรับใช้ท าวิจัยจนส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี 

ขอขอบพระคุณคุณฑิพาภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ คุณประไพ บางเชย และคุณนุชนาฎ เลี้ยงอ านวย 
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ความช่วยเหลือในทุกด้าน รวมถึงให้ความรักและก าลังใจอย่างดีที่สุดมาเสมอซึ่งท าให้ผู้วิจัยมีก าลังใจใน
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ขอขอบคุณพีระพัฒน์และวงศธรที่คอยช่วยเหลือ ให้ก าลังใจและแก้ปัญหาด้วยกันมาตลอด  
ขอขอบคุณทัตพิชา ณัฐวุฒิ นลินีและณิชนันทน์ที่เป็นเพ่ือนที่ดี มีน้ าใจและมีรอยยิ้มที่จริงใจให้กันเสมอ 
ขอขอบคุณน้อง ๆ ที่ท าวิจัยเรื่องแบคเทอริโอเฟจตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันรวมถึงน้องที่ท าวิจัยเรื่อง
อ่ืนที่ช่วยเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ล้างจานเพาะเชื้อ ซื้อข้าวกลางวันให้และสร้างสีสันในห้องปฏิบัติการ ท า
ให้ทุก ๆ คนท าวิจัยอย่างมีความสุข ขอขอบคุณพ่ีโสภิณที่คอยช่วยเหลือในยามคับขันและให้ก าลังใจมา
เสมอ ขอขอบคุณพ่ีวิษณุที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับสารเคมีและเทคนิคการท าวิจัย และขอขอบคุณสุมารินทร์ที่
ช่วยสร้างความสนุกสนานในห้องปฏิบัติงานวิจัย ท าให้ผู้วิจัยและเพ่ือน ๆ มีความผ่อนคลายในขณะท า
วิจัย 

ขอขอบคุณรุ่นน้องภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพตั้งแต่รุ่น 21 ถึง 23 ที่เป็นก าลังใจซึ่งกันและกัน 
แลกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ มีน้ าใจและช่วยเหลือกันมาตลอด 

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่อนุญาตให้ศึกษาต่อได้โดยไม่มีเงื่อนไขถึงแม้จะมีความ
ขัดสนอยู่บ้างเนื่องด้วยเห็นผลประโยชน์และอนาคตของผู้วิจัยส าคัญกว่าสิ่งใด ผู้วิจัยจึงขอเชิดชูและกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

  
  

นภาขวัญ  อ่ิมกลิ่น 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

อุบัติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อก่อโรคในอาหาร (foodborne pathogens) ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกมีผู้ป่วยและเสียชีวิตจ านวนมาก เมื่อพิจารณาโรคที่ท าให้
เกิดการตายของประชากรโลกมากที่สุด 10 อันดับในปี 2015 พบว่าโรคอุจจาระร่วง (Diarrhoeal 
diseases) ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 8 และเป็นโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อกลาง (foodborne disease) 
เพียงโรคเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 10 (WHO, 2017b) นอกจากนี้ ในภูมิภาคแอฟริกาและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ยังมีภาระโรคที่เกิดจากอาหารสูงที่สุดอีกด้วย โรคที่เกิดจากอาหารส่วนใหญ่มักเกิด
จ า ก ก า ร ติ ด เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย  เ ช่ น  non-typhoidal Salmonella, Escherichia coli แ ล ะ 
Campylobacter (WHO, 2015b) วิธีที่นิยมใช้เพื่อรักษาโรคคือ การให้ยาแผนปัจจุบันเพ่ือรักษาตาม
อาการของโรค และการให้ยาปฏิชีวนะเพ่ือก าจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรค การให้ยามากเกินไปหรือใช้ยา
ในทางที่ผิด เช่น ใช้เร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เพ่ือจ าหน่าย (Khachatourians, 1998) ส่งผลให้เกิด
การต้านยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย (antibiotic resistant bacteria) ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญทาง
การแพทย์ส าหรับการรักษาโรคด้วยยาปฏิชีวนะ 

จากประกาศเรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร พบว่า 
Salmonella เป็นเชื้อก่อโรคที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด และต้องไม่ตรวจพบ Salmonella ทั้งใน
อาหารดิบ อาหารพร้อมบริโภค น้ าดื่ม เครื่องดื่ม ภาชนะ พ้ืนผิวและมือของผู้สัมผัสอาหาร (ส านัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร, 2560) อย่างไรก็ตาม การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ทั้งใน
เนื้อสัตว์ ไข่ ผัก และผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ รวมไปถึงเชื้อท่ีคัดแยกได้จากผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ยังถูก
ตรวจพบทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย นอกจากนี้เชื้อที่ตรวจพบยังเป็นเชื้อที่สามารถต้านยาปฏิชีวนะ
ไ ด้ ม า ก ก ว่ า  1  ช นิ ด อี ก ด้ ว ย  ( Angkititrakul et al., 2 0 0 5 ; Bodhidatta et al., 2 0 1 3 ; 
Lertworapreecha et al., 2012 ; Minami et al., 2010 ; Padungtod and Kaneene, 2006 ) 
นอกเหนือจากยาปฏิชีวนะและสารเคมีแล้ว ในปัจจุบันแบคเทอริโอเฟจถูกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
ก่อโรคเช่น ListShieldTM, EcoShieldTM, SalmoFreshTM เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้ส าหรับอาหารใน
ต่างประเทศ ทั้งเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ข้อดีของการใช้แบคเทอริโอเฟจเพ่ือฆ่าเชื้อก่อโรคในอาหารคือ 
แบคเทอริโอเฟจไม่ส่งผลต่อประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ผลิตภัณฑ์แบคเทอริ-
โอเฟจนี้ได้รับการรับรองและยอมรับจากองค์การอนามัยของสหรัฐอเมริกาในเรื่องความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคส าหรับการใช้กับผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากแบคเทอริโอเฟจมีความจ าเพาะสูงต่อแบคทีเรีย
เท่านั้น ซึ่งยืนยันได้ว่าแบคเทอริโอเฟจเป็นทางเลือกที่ดีในการฆ่าเชื้อก่อโรคในอาหาร อย่างไรก็ตาม 
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ความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งแบคทีเรียก่อโรคและแบคเทอริโอเฟจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผู้วิจัย
ให้ความส าคัญในการศึกษานี้ มีรายงานถึงประสิทธิภาพของแบคเทอริโอเฟจที่คัดแยกจากสอง
ประเทศคือ ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา พบว่าเฟจที่แยกได้จากประเทศไทยสามารถท าลาย 
Salmonella ได้เป็นช่วงกว้างกว่าเฟจที่แยกจากสหรัฐอเมริกา (Wongsuntornpoj et al., 2014) 
ดังนั้น การใช้ผลิตภัณฑ์แบคเทอริโอเฟจทางการค้าจากต่างประเทศอาจให้ผลลัพธ์ได้ไม่ดีมากนัก และ
การน าเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเป็นการเพ่ิมต้นทุนของอุตสาหกรรมอาหารอีกด้วย 

จากปัญหาการต้านยาปฏิชีวนะของ Salmonella และความหลากหลายทางชีวภาพที่กล่าว
ไว้ข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอเฟจ ประเภท virulent phage เพ่ือเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับประยุกต์ใช้เพ่ือควบคุม Salmonella ในอนาคต โดยคัดแยกแบคเทอริโอเฟจ 
จากธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ าเสีย หรือบริเวณที่คาดว่ามีการปนเปื้อนของ Salmonella แล้วน ามา
ทดสอบกับ Salmonella ในห้องปฏิบัติการต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคเทอริโอเฟจที่จ าเพาะต่อ  Salmonella 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1.3.1 คัดแยกแบคเทอริโอเฟจจากแหล่งธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ าเสีย หรือบริเวณที่คาดว่ามี
การปนเปื้อนของ Salmonella 
 1.3.2 ศึกษาลักษณะของแบคเทอริโอเฟจในระดับโมเลกุลและทางสัณฐานวิทยา 
 1.3.3 ศึกษา Host range อัตราส่วนที่เหมาะสม และประสิทธิภาพของแบคเทอริโอเฟจต่อ
การเข้าท าลาย Salmonella ซีโรวาร์ต่าง ๆ 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้แบคเทอริโอเฟจที่มีประสิทธิภาพที่จ าเพาะต่อ Salmonella และสามารถประยุกต์ใช้
ควบคุม Salmonella ในผลิตภัณฑ์อาหารได้ในอนาคต 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม อาหารที่ไม่ถูก
สุขลักษณะหรืออาหารที่ไม่สะอาดนั้น สามารถท าให้เกิดโรคภัยแก่มนุษย์ได้เช่นกัน โรคที่เกิดจาก
อาหารเป็นสื่อกลาง (foodborne diseases) กลายเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาสุขภาพไปทั่วโลก 
เพราะนอกจากจะท าให้เกิดอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารแล้ว ยังท าให้เกิดอาการทางระบบ
ประสาท อาการทางนรีเวช อาการเก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกันและอาการอ่ืน ๆ นอกจากนี้ โรคมะเร็งและ
การล้มเหลวของอวัยวะต่าง ๆ อาจเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดและไม่ปลอดภัย  (WHO, 
2015a) จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2017 พบว่าประชากรโลก 1 ใน 10 หรือ
ประมาณ 600 ล้านคนป่วยหลังจากบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสิ่งก่อโรค มีผู้เสียชีวิต 420 ,000 รายใน
ทุกปี ส าหรับเด็กที่อายุต่ ากว่า 5 ปี มีภาวะของโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อกลาง 40 เปอร์เซ็นต์ และ
เสียชีวิต 125,000 รายในทุกปี โรคจากอาหารที่ท าให้เกิดการป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดคือ โรค
อุจจาระร่วง (diarrhoeal diseases) มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงประมาณ 550 ล้านคนทั่วโลก และมี
ผู้เสียชีวิต 230,000 รายในทุกปี อาหารที่ไม่ปลอดภัยนั้นก่อให้เกิดทั้งความรุนแรงของโรคและภาวะ
ทุพโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารก เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย นอกจากนี้โรคที่เกิดจากอาหาร
เป็นสื่อกลางยังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย (WHO, 2018) 

สาเหตุของโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อกลางคือ การปนเปื้อนแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิตหรือ
สารเคมีในอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคมากกว่า 200 โรค ตั้งแต่โรคอุจจาระร่วงไปจนถึงโรคมะเร็ง 
โรคที่เกิดจากอาหารนี้มักเกิดจากติดเชื้อหรือสารพิษทั้งในธรรมชาติและจากสิ่งก่อโรคดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ผ่านเข้ามาในร่างกายโดยปนเปื้อนในอาหารหรือน้ าดื่ม แต่การเกิดโรคอุจจาระร่วงรุนแรงนั้น
มาจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogens) ในอาหาร ซึ่ง Salmonella, Campylobacter 
และ Enterohaemorrhagic E. coli เป็นจุลินทรีย์ก่อโรคที่ส่งผลต่อมนุษย์มากที่สุด (WHO, 2017a) 
จากประกาศเรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร พบว่าต้องไม่
ตรวจพบ Salmonella ทั้งในอาหารดิบ อาหารพร้อมบริโภค น้ าดื่ม เครื่องดื่ม ภาชนะ พ้ืนผิวและมือ
ของผู้สัมผัสอาหาร (ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร, 2560) นอกจากนี้ จากข้อก าหนดด้าน
ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
แบ่งเป็น 5 ข้อก าหนดส าหรับการตรวจสินค้ากลุ่มปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์คือ ข้อก าหนดสารพิษตกค้าง 
ข้อก าหนดยาสัตว์ตกค้าง ข้อก าหนดสารปนเปื้อน ข้อก าหนดจุลินทรีย์ และข้อก าหนดโรคระบาดสัตว์ 
จากข้อมูลข้อก าหนดทั้งหมดของเนื้อสัตว์ปีกสดแช่เย็นและแช่แข็งยกเว้นข้อก าหนดโรคระบาดสัตว์
พบว่า มีการยอมรับให้มีสารพิษตกค้าง ยาสัตว์ตกค้าง และสารปนเปื้อนได้ในปริมาณเล็กน้อย แต่
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ข้อก าหนดจุลินทรีย์ไม่ยอมให้มี Salmonella ในเนื้อสัตว์ 25 กรัม ซึ่งแบคทีเรียอ่ืน ๆ สามารถมีได้ใน
ปริมาณที่น้อยมาก (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ , 2548) เช่นเดียวกับ
ประกาศเรื่องเกณฑ์ด้านจุลชีววิทยาของสินค้าปศุสัตว์เพ่ือการส่งออกในส่วนของเกณฑ์ด้านจุลชีววิทยา
ของเนื้อสัตว์แช่เย็นและแช่แข็ง (ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, 2551) จากเกณฑ์ด้านจุล-
ชีววิทยาที่ยกมาข้างต้นนั้น Salmonella เป็นแบคทีเรียที่ต้องควบคุมอย่างเคร่งครัดเมื่อเทียบกับ
แบคทีเรียอื่น ๆ 

2.1 Salmonella 

 Salmonella จัดอยู่ในวงศ์ Enterobacteriaceae เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างเป็นแท่ง
สั้น ยาว 2 ถึง 5 ไมครอน กว้าง 0.5 ถึง 1.5 ไมครอน ไม่สร้างสปอร์ เคลื่อนที่ได้โดยแฟลกเจลลารอบ
เซลล์ เจริญได้ทั้งสภาวะที่มีและไม่มีอากาศ (Andino and Hanning, 2015) สามารถเจริญได้ในช่วง
อุณหภูมิ 5 ถึง 47 องศาเซลเซียส ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 35 ถึง 37 องศาเซลเซียส และถูก
ท าลายที่อุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมคือ 6.5 ถึง 7.5 แต่
สามารถเจริญได้ในช่วงความเป็นกรดด่าง 4 ถึง 9 ต้องการค่า water activity (Aw) ที่สูงในการเจริญ
ระหว่าง 0.99 ถึง 0.94 หากอุณหภูมิต่ ากว่า 7 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดด่างต่ ากว่า 3.8 หรือค่า 
Aw ต่ ากว่า 0.94 จะท าให้การเจริญของ Salmonella ถูกยับยั้งอย่างสมบูรณ์ (Graziani et al., 
2017) Salmonella ถูกแบ่ งออกเป็น 2 สปีชีส์คือ  Salmonella enterica และ  Salmonella 
bongori ซึ่ง Salmonella enterica ถูกแบ่งออกเป็นอีก 6 สปีชีส์ย่อยคือ Salmonella enterica 
subsp. enterica (I), Salmonella enterica subsp. salamae (II), Salmonella enterica 
subsp. arizonae (IIIa), Salmonella enterica subsp. diarizonae (IIIb), Salmonella enterica 
subsp. houtenae (IV) และ Salmonella enterica subsp. indica (VI) การเขียนสปีชีส์ย่อยอาจ
ถูกแทนด้วยตัวเลขโรมันได้เช่น Salmonella enterica subsp. enterica (I) เขียนเป็น Salmonella 
enterica subsp. I ในแต่ละสปีชีส์ย่อยและสปีชีส์ bongori สามารถถูกแบ่งย่อยได้อีกมากกว่า 2,600 
ซีโรวาร์ (serovar) ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในกลุ่มของ Salmonella enterica subsp. enterica การ
เขียนชื่อสปีชีส์และซีโรวาร์นั้นมักจะไม่ เขียน สปีชีส์ย่อยเช่น Salmonella enterica subsp. 
enterica serovar Typhimurium มักจะเขียนเป็น Salmonella enterica serovar Typhimurium 
หรือเขียนสั้น ๆ ว่า S. Typhimurium (Brenner et al., 2000) จากสปีชีส์ทั้งหมดพบว่า Salmonella 
ที่ก่อโรคในมนุษย์และสัตว์มากถึงร้อยละ 99 คือ Salmonella enterica subsp. enterica ซึ่งเป็น
เชื้อก่อโรคที่ส าคัญมากทั้งในมนุษย์และสัตว์ Salmonella อาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหาร ถูก
ขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระและแพร่กระจายไปยังสถานที่อ่ืน ๆ หรือในแหล่งน้ าโดยแมลงและ
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สัตว์ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า แหล่งน้ าไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของเชื้อ Salmonella แต่เกิดจากการปนเปื้อน
ของอุจจาระที่มีเชื้ออยู่ (Abulreesh, 2012) 

ความรุนแรงของการติดเชื้อ Salmonella ในมนุษย์ขึ้นอยู่กับซีโรวาร์และสภาวะสุขภาพของ
ผู้ติดเชื้อ ในเด็กที่อายุต่ ากว่า 5 ปี ผู้สูงวัย และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ าสามารถติดเชื้อ Salmonella ได้
ง่ายกว่าผู้ที่สุขภาพแข็งแรง เมื่อพิจารณาจากการก่อโรค Salmonella ถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
typhoid Salmonella และ non- typhoid Salmonella (NTS) ในกลุ่มแรก typhoid Salmonella 
มีเพียงสองซีโรวาร์คือ S. Typhi และ S. Paratyphi ซึ่งก่อโรคไทฟอยด์หรือไข้รากสาดในมนุษย์เท่านั้น 
เรียกอาการทางคลินิกนี้ว่า Enteric fever การติดเชื้อมักเกิดจากการบริโภคอาหารหรือน้ าที่ปนเปื้อน
ของเสียจากมนุษย์ ส่วนกลุ่มที่สองหรือกลุ่ม NTS มักติดเชื้อจากการบริโภคอาหารหรือน้ าที่ปนเปื้อน
ของเสียจากสัตว์มากกว่าของเสียจากมนุษย์ แล้วก่อให้เกิดอาการทางคลินิกมากมายทั้งกระเพาะและ
ล าไส้ อักเสบ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง (abdominal cramps) และปวดกล้ามเนื้อ 
(myalgias) เรียกอาการของโรคนี้ว่า Gastroenteritis อาการเหล่านี้เกิดจาก Salmonella มากกว่า 
150 ซีโรวาร์ โดยซีโรวาร์ส่วนใหญ่ที่ก่อโรคมีความสัมพันธ์กับโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อก่อโรคในอาหาร
เช่น S. Typhimurium S. Enteritidis S. Newport และ S. Heidelberg ซึ่งมักพบในฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
(Rodriguez et al., 2006) ในบางซีโรวาร์สามารถท าให้ติดเชื้อในกระแสโลหิตได้ สภาวะนี้เรียกว่า 
Bacteremia เป็นสภาวะที่อันตรายมาก เนื่องจากท าให้เกิดภาวะช็อคและอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้ น 
สามารถตรวจพบการติดเชื้อกลุ่ม NTS ได้มากกว่ากลุ่ม typhoid Salmonella ผู้ป่วยในสภาวะ 
bacteremia หรืออาจมีอาการอ่ืนร่วมด้วยควรรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ การติดเชื้อ Salmonella นี้ 
อาจท าให้ผู้ติดเชื้อเป็นพาหะของโรคได้ หากยังตรวจพบ Salmonella ในของเสียที่ขับถ่ายออกมาเมื่อ
เวลาผ่านไปมากกว่า 1 ปี (Andino and Hanning, 2015; Eng et al., 2015; Pui et al., 2011) NTS 
ที่มีความจ าเพาะต่อเจ้าบ้านหลายชนิดคือ S. Typhimurium และ S. Enteritidis ทั้งสองซีโรวาร์นี้
สามารถติดเชื้อในมนุษย์ สัตว์ปีก สัตว์ปศุสัตว์ และสัตว์ฟันแทะได้ ในขณะที่ NTS บางซีโรวาร์จ าเพาะ
ต่อสัตว์ และ typhoid Salmonella ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์เท่านั้น (Bäumler et al., 1998; Chen 
et al., 2013; Gal-Mor et al., 2014; Keerthirathne et al., 2016) ดังนั้น S. Typhimurium และ 
S. Enteritidis จึงเป็นซีโรวาร์หลักที่แพร่กระจายจากสัตว์สู่มนุษย์ในหลาย ๆ ภูมิภาคของโลก (WHO, 
2018) 

จากเกณฑ์คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของอาหารและสินค้าปศุสัตว์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น แสดง
ให้เห็นว่า Salmonella เป็นเชื้อที่ต้องควบคุมอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังพบการ
ปนเปื้อน Salmonella ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารอยู่มาก ปภาสพงษ์และสุภลักษณ์ศึกษา
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 เพ่ือตรวจหาปริมาณเชื้อก่อ
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โรคที่พบในเนื้อสัตว์และเปรียบเทียบผลการตรวจกับมาตรฐานเนื้อสัตว์ของกรมปศุสัตว์ โดยเก็บ
ตัวอย่างคือเนื้อกระบือ เนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อสุกร จ านวน 1 , 4, 3 และ 76 ตัวอย่าง ตามล าดับ 
พบว่ามีเนื้อสัตว์ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 78.6 แบ่งเป็นเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ร้อยละ 79.6 และจาก
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ร้อยละ 76.7 พบตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานคือ เนื้อกระบือ เนื้อไก่ 
เนื้อโค และเนื้อสุกร คิดเป็นร้อยละ 100 (1), 75 (3/4), 66.6 (2/3) และ 78.6 (60/76) ตามล าดับ 
และจากชนิดของเชื้อก่อโรคที่ตรวจวิเคราะห์พบว่า Salmonella spp. ปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ 44 
ตัวอย่างจากทั้งหมด 84 ตัวอย่าง มากกว่าเชื้ออ่ืน ๆ ที่ทดสอบ (ปภาสพงษ์ จงชานสิทโธ and สุภ
ลักษณ์ ตันประยูร) มีการตรวจสอบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์ม E. coli และ Salmonella spp. ในไข่
ไก่ ไข่เป็ด และไข่นกกระทาที่วางจ าหน่ายในเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่าตัวอย่าง
เนื้อไข่ทั้ง 3 ชนิด ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มและ E. coli ส่วนบริเวณเปลือกไข่ทั้ง 3 ชนิด พบการ
ปนเปื้อนของแบคทีเรีย โดยพบเปลือกไข่เป็ดมีปริมาณเชื้อปนเปื้อนมากที่สุด ส าหรับผลการทดสอบ
การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. พบว่าเปลือกไข่ไก่มีการปนเปื้อนร้อยละ 9 และเนื้อไข่พบการ
ปนเปื้อนร้อยละ 7 ของตัวอย่างไข่ไก่ทั้งหมด 45 ฟอง ส่วนในไข่เป็ดพบการปนเปื้อนที่เปลือกไข่ร้อย
ละ 12 และพบการปนเปื้อนที่เนื้อไข่ร้อยละ 8 ของตัวอย่างไข่เป็ดทั้งหมด 25 ฟอง ส่วนเปลือกไข่และ
เนื้อไข่นกกระทามีอัตราการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. มากถึงร้อยละ 15 ของตัวอย่างไข่นก
กระทาทั้งหมด 20 ฟอง การปนเปื้อนอาจเกิดจากการติดเชื้อของสัตว์ปีกร่วมกับปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การขนส่ง การเก็บรักษาและการวางจ าหน่าย (ณัฐา จริยภมรกุร et al., 2558) 
นอกจากนี้ มีงานวิจัยที่รายงานถึงความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อก่อโรคกับเนื้อสัตว์ในตลาดชนบทของ
ประเทศไทย จากการเก็บตัวอย่างเชื้อก่อโรคจากไก่ หมู ปลา และเชื้อในล าไส้จากเด็ก พบว่าเนื้อสัตว์
มีการปนเปื้อนของ Salmonella spp., Arcobacter butzleri และ Campylobacter spp. เท่ากับ
ร้อยละ 84, 74 และ 51 ตามล าดับ โดยซีโรวาร์ของ Salmonella ที่พบบ่อยในอาหารคือ S. Anatum 
S. Stanley และ S. Corvallis ส่วนในคนที่มีอาการท้องร่วงคือ S. Rissen S. Stanley และ S. 
Anatum จากตัวอย่างเด็กทั้งหมดพบว่า มีการติดเชื้อ Salmonella ทั้งหมดร้อยละ 51 ซึ่งเป็นเชื้อ
สายพันธุ์เดียวกับที่แยกได้จากอาหาร (Bodhidatta et al., 2013) การตรวจสอบแหล่งปนเปื้อนและ
การแพร่กระจายของเชื้อถือเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค มี
การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเกี่ยวกับแหล่งปนเปื้อนและการแพร่กระจาย 
Salmonella ในกระบวนการผลิตเนื้อไก่ 3 รอบ โดยเก็บตัวอย่างจากฟาร์มเพาะพันธุ์ 3 ฟาร์ม โรงฟัก
ไข่ 1 โรง ฟาร์มไก่เนื้อ 3 ฟาร์ม และโรงฆ่าสัตว์ 1 โรง แบ่งเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับไก่ ได้แก่ มูลไก่ 
ไข่ ขี้เทา ขนไก่และซากไก่ทั้งตัว จ านวน 1,449 ตัวอย่าง และตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม 773 ตัวอย่าง 
เช่น ชั้นวางไข่ ตะกร้า จาน ชั้นฟักไข่ น้ า ผนัง อาหารไก่ จิ้งจก เป็นต้น จากการตรวจสอบ พบการ
ปนเปื้อนของ Salmonella ตั้งแต่ฟาร์มเพาะพันธุ์จนถึงโรงฆ่าสัตว์ ทั้งในตัวอย่างที่เก่ียวข้องกับไก่และ
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ตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม แต่ไม่พบการปนเปื้อน Salmonella ในตัวอย่างไข่จากโรงฟักไข่ จะเห็นได้ว่า
แหล่งของการปนเปื้อนเชื้อมาจากทุกหน่วยของการผลิตเนื้อไก่ ซึ่งควรควบคุม Salmonella อย่าง
เคร่งครัดด้วยการท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ รวมถึงควบคุมเชื้อในสภาพแวดล้อมตั้งแต่โรงฟัก
ไข่จนถึงโรงฆ่าสัตว์ (Boonprasert et al., 2014) นอกจากการปนเปื้อน Salmonella จากโรงเลี้ยง
สัตว์และโรงฆ่าสัตว์แล้ว Ribas และคณะ ได้รายงานแหล่งของ Salmonella ในตลาดสด ด้วยการดัก
จับและแยกเชื้อ Salmonella จากล าไส้ใหญ่ของหนูนอร์เวย์หรือหนูท่อ (Rattus norvegicus) และ
หนูจี๊ด (Rattus exulans) จากตลาดสด 8 ตลาด โดยท าการุณยฆาตตามมาตรฐานนานาชาติสมาคม
สัตวแพทย์แห่งอเมริกา พบว่าหนูทั้งสองสายพันธุ์จากตลาด 7 ใน 8 ตลาด มีเชื้อ Salmonella ใน
ล าไส้ มีความชุกอยู่ในช่วงร้อยละ 0 ถึง 73.3 จากตลาดทั้งหมด คิดเป็นความชุกโดยรวมร้อยละ 49.1 
Salmonella ที่ตรวจพบมี 3 ซีโรวาร์คือ S. Typhimurium, S. Weltevreden และ S. 4,[5],12:i:- 
คิดเป็นร้อยละ 30, 12.7 และ 6.4 ตามล าดับ ซึ่ง S. Typhimurium และ S. Weltevreden สามารถ
พบได้ในหนูทั้งสองสายพันธุ์ แต่ S. 4,[5],12:i:- พบได้ในหนูนอร์เวย์เท่านั้น (Ribas et al., 2016) 

2.2 สถานการณ์การต้านยาปฏิชีวนะของ Salmonella 

เมื่อต้องการควบคุมเชื้อก่อโรคทั้งในมนุษย์และสัตว์ ยาปฏิชีวนะจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจาก
ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้กว้าง นอกจากนี้ ยาปฏิชีวนะถูกใช้เพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เพ่ือจ าหน่ายอีก
ด้วย จากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้แบคทีเรียวิวัฒนาการเพ่ือความ
อยู่รอดและกลายเป็นแบคทีเรียที่ต้านยาปฏิชีวนะท าให้เกิดปัญหาทางการแพทย์ทั่วโลก (American 
meat institute; Khachatourians, 1998; Laxminarayan et al., 2013) แบคทีเรียต้านยาปฏิชีวนะ
สามารถแพร่กระจายไปสู่มนุษย์ได้หลายทาง ดังรูปที่ 1 ในประเทศไทย มีผู้วิจัยพบการต้านยาปฎิชีว -
นะของเชื้อ Salmonella ที่แยกได้จากเนื้อสัตว์และอาหารทะเล โดยเก็บตัวอย่างไก่ หมู เนื้อวัว กุ้ง
และหอยนางรมเป็นจ านวน 109 , 80, 108, 43 และ 48 ตัวอย่าง ตามล าดับ จากตลาดและ
ซูเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนมิถุนายน 2549 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2550 เพ่ือตรวจสอบความชุกของเชื้อ Listeria monocytogenes, E. coli O157 , 
Salmonella, Shigella และ Vibrio parahaemolyticus พบว่าตัวอย่างไก่และกุ้งจากตลาดมีการ
ปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ร้อยละ 48 และ 53 ตามล าดับ ไม่พบการปนเปื้อนในหมูและเนื้อวัว 
และจากซูเปอร์มาร์เก็ตพบการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ในไก่ หมู เนื้อวัว และกุ้งร้อยละ 57, 
12, 24 และ 0 ตามล าดับ ส่วนเชื้ออ่ืน ๆ มีการปนเปื้อนเพียงเล็กน้อย ในหอยนางรมไม่พบการ
ปนเปื้อนของเชื้อใด ๆ จากงานวิจัยพบว่า Salmonella และ L. monocytogenes ที่แยกได้มีการ
ต้านยาปฏิชีวนะ ดังนั้นแหล่งจ าหน่ายสินค้าทั้งสองที่ควรจัดการสินค้าให้ดี เพราะเชื้อที่ต้านยา
ปฏิชีวนะจะท าให้เกิดอุปสรรคในการรักษา  (Minami et al., 2010) เชื้อ Salmonella ที่ต้านยา
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ปฏิชีวนะยังสามารถพบได้ในทุกส่วนของประเทศ Angkititrakul และคณะ ศึกษาการปนเปื้อนของ 
Salmonella ในเนื้อหมูและเนื้อไก่ที่ซื้อมาจากตลาดในจังหวัดขอนแก่น และตรวจสอบเชื้อ 
Salmonella ที่แยกได้จากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคอุจจาระร่วงในโรงพยาบาลจังหวัดเดียวกัน
พบว่า ซีโรวาร์ที่พบมากที่สุดในเนื้อหมูคือ S. Rissen ตามด้วย S. Stanley และ S. Lexington ในไก่
คือ S. Anatum และ S. Rissen ส่วนในผู้ป่วยคือ S. Rissen และ S. Stanley จากการทดสอบการ
ต้านยาปฏิชี วนะของเชื้อ  Salmonella พบว่า  เชื้ อที่ แยกได้จากทุกตัวอย่ างสามารถต้าน 
streptomycin ปริมาณ 10 ไมโครกรัม และ sulfamethoxazole ปริมาณ 25 ไมโครกรัม ได้ 100 
เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ส่ ว น ย า ป ฏิ ชี ว น ะช นิ ด อ่ื น คื อ  amoxicillin, chloramphenicol, gentamicin, 
sulfamethoxazole ร่วมกับ trimethoprim และ tetracycline พบว่ามีเชื้อที่ต้านยาได้บางซีโรวาร์ 
แต่เมื่อใช้ norfloxacin และ  ciprofloxacin พบว่าไม่มีเชื้อที่ต้านยาชนิดนี้ได้ (Angkititrakul et al., 
2005) ในปี 2000 ถึง 2003 มีผู้วิจัยศึกษาความชุกและการต้านยาของ Salmonella ในภาคเหนือ
ของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน โดยเก็บตัวอย่างจากไก่ หมู วัวนม คนงานในฟาร์ม    
ปศุสัตว์ คนงานที่ไม่ได้ท าปศุสัตว์ และเด็กที่เป็นโรคอุจจาระร่วงพบว่า มีการต้านยาของเชื้อในทุก  ๆ 

ตั ว อย่ า ง  โ ดย เฉพาะ  tetracycline และ  nalidixic acid (Padungtod and Kaneene, 2006) 
Chotinun และคณะ ตรวจพบ Salmonella ในโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก 41 แห่ง จากตัวอย่างสัตว์ปีกที่
ยังมีชีวิต คอกสัตว์ มีด เครื่องถอนขนสัตว์ เขียง ถังท าความสะอาดเนื้อสัตว์ กล่องเก็บซากสัตว์ พ้ืนโรง
ฆ่าสัตว์ น้ าที่ใช้ในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน น้ าเสีย ดินบริเวณรอบพ้ืนที่ปฏิบัติ งาน และซากสัตว์ มีจ านวน
ทั้งหมด 79 ไอโซเลท เมื่อวิเคราะห์ซีโรวาร์ของเชื้อ พบว่ามี 18 ซีโรวาร์ ซีโรวาร์ที่พบมากที่สุดคือ 
Corvalis Rissen, Hadar, Enteritidis, [I. 4,5,12 : i : -], Stanley และ Weltevreden คิดเป็นร้อย
ละ 15.2, 13.9, 12.7, 10.1, 8.8, 8.8 และ 8.8 ตามล าดับ จากตัวอย่าง Salmonella ทั้งหมด 79  

รูปที่ 1 แผนผังการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียต้านยาปฏิชีวนะจากสัตว์ไปสู่มนุษย์จากการใช้ยา
ปฏิชีวนะโดยผสมในอาหารสัตว์ (Khachatourians, 1998) 
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ไอโซเลท พบการต้านยาปฏิชีวนะอย่างน้อยหนึ่งชนิดคิดเป็นร้อยละ 68.4 (54/79) และพบการต้านยา
มากกว่าหนึ่งชนิดคิดเป็นร้อยละ 50.6 (40/79) (Chotinun et al., 2014) ส่วนภาคใต้ของประเทศ
ไทยที่จังหวัดพัทลุง พบความชุกและการต้านยาปฏิชีวนะของ Salmonella เช่นเดียวกัน ตัวอย่างที่
ศึกษาคือ เนื้อหมู เนื้อไก่ และผักสดจากตลาดค้าปลีก พบว่ามีการปนเปื้อน Salmonella ร้อยละ 82, 
67.4 และ 46 ตามล าดับ เชื้อที่แยกได้จากเนื้อหมูและผักสดสามารถต้าน tetracycline ได้ร้อยละ 77 
และ 33 ตามล าดับ ส่วนเชื้อที่แยกได้จากเนื้อไก่ต้าน streptomycin ได้มากถึงร้อยละ 92 นอกจากนี้
เชื้อที่แยกได้จากตัวอย่างเนื้อหมูร้อยละ 68 และเนื้อไก่ร้อยละ 84 เป็นเชื้อที่สามารถต้านยาปฏิชีวนะ
ได้หลายชนิด (Lertworapreecha et al., 2012) องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการดื้อยาต้านจุล
ชีพเป็นภัยคุมคามสุขภาพของมนุษย์ จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนายาต้านจุลชีพชนิด
ใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่เชื้อประจ าถิ่นในร่างกายจะไม่ถูกท าลายด้วย ดังนั้นแบคเทอริโอเฟจจึงถูก
น ามาใช้เป็นตัวควบคุมเชื้อก่อโรคทั้งในมนุษย์ สัตว์ การผลิตอาหารและในสิ่งแวดล้อม (Knoll and 
Mylonakis, 2014) 

2.3 แบคเทอริโอเฟจ (Bacteriophage) 

 แบคเทอริโอเฟจซึ่งถูกนิยามในปี 1916 โดย Felix d’herelle หมายถึง ตัวกินแบคทีเรีย คือ
ไวรัสที่สามารถเข้าจับและท าลายเซลล์แบคทีเรียเท่านั้น ไม่สามารถเพ่ิมจ านวนได้ด้วยตัวเอง ต้อง
อาศัยเซลล์แบคทีเรียเพ่ือเพ่ิมจ านวน (Sulakvelidze et al., 2001) แบคเทอริโอเฟจสามารถพบได้
ทั่วไปในสภาพแวดล้อมธรรมชาติและมีอยู่มาก ประมาณ 1032 แบคเทอริโอเฟจ เหตุการณ์เกี่ยวกับ 
แบคเทอริโอเฟจเกิดขึ้นตั้งแต่ในปี 1896 นักแบคทีเรียวิทยาชาวบริติช ชื่อ Ernest Hanbery Hankin 
ได้นับจ านวนเชื้อ Vibrio cholera จากตัวอย่างน้ าในแม่น้ าคงคา ซึ่งถูกเก็บจากบริเวณเส้นทางน้ าเข้า
เมืองและออกจากเมืองอัคระ ประเทศอินเดีย จากการนับจ านวนเชื้อพบว่า ปริมาณเชื้อจากบริเวณ
เส้นทางน้ าออกเมืองมีจ านวนลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับบริเวณเส้นทางน้ าเข้าเมือง อย่างไรก็ตาม 
Hankin ไม่ได้ศึกษาต่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ ต่อมาในปี 1915 นักแบคทีเรียวิทยาชาวบริติช ชื่อ 
Frederick Twort ตีพิมพ์บทความซึ่งถือว่าเป็นบทความเกี่ยวกับแบคเทอริโอเฟจครั้งแรก เนื่องจาก
เขาค้นพบสารที่ฆ่าแบคทีเรียได้จากการกรองเชื้อ Staphylococcus และหยดสิ่งที่กรองได้ลงบน
สนามของ Staphylococcus สายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งต่อมาเกิดเป็นบริเวณใส (clear zone) Twort ไม่ได้
อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ให้เพียงค าจ ากัดความและตีพิมพ์ลงในวารสาร อย่างไรก็ตาม Twort 
ไม่ได้ศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นต่อ เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และไม่มีเงินทุน หลังจากนั้นไม่นาน การ
ค้นพบและการศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับแบคเทอริโอเฟจได้เกิดขึ้น โดย Felix d’Herelle ถูก
มอบหมายให้ตรวจสอบโรคบิดที่ระบาดอย่างรุนแรงในกองก าลังทหารฝรั่งเศสที่ชานเมืองปารีสใน
เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี 1915 ระหว่างตรวจสอบโรคบิด d’Herelle ได้กรองตัวอย่างอุจจาระ
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ของผู้ป่วย จากนั้นน าส่วนที่กรองได้ผสมกับ Shigella ที่แยกได้จากผู้ป่วย ส่วนหนึ่งแบ่งไปทดลองกับ
สัตว์ (เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวัคซีนต้านโรคบิด) อีกส่วนหนึ่งถูกเกลี่ยลงบนอาหารแข็งเพ่ือสังเกต
การเจริญของแบคทีเรีย d’Herelle พบบริเวณใสเล็ก ๆ เริ่มต้นเขาเรียกว่า taches ต่อมาเรียกว่า 
taches vierges และสุดท้ายเรียกว่า plaques (พลาค) การค้นพบของเขาถูกน าเสนอในเดือน
กันยายนปี 1917 และได้ตีพิมพ์ในเอกสารงานประชุมวิชาการ d’Herelle เสนอว่าเหตุการณ์นี้เกิด
จากไวรัสซึ่งเป็นปรสิตของแบคทีเรีย และเขาได้เสนอค าว่าแบคเทอริโอเฟจ (bacteriophage) ด้วย
เช่นกัน โดยมาจากค าว่า bacteria และ phagein ซึ่งในภาษากรีกแปลว่า การกิน (Chanishvili, 
2012) 
 หลังจากท่ี d’Herelle ค้นพบเฟจไม่นาน เขาทดลองใช้เฟจในทางการแพทย์เป็นครั้งแรก โดย
ใช้เฟจเพ่ือรักษาผู้ป่วยโรคบิด การรักษานี้ด าเนินการที่โรงพยาบาลเด็กในเมืองปารีส ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของศาสตราจารย์ Victor-Henri Hutinel ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกกุมารเวชที่โรงพยาบาลนั้น 
ความปลอดภัยของเฟจถูกทดสอบด้วยการกิน ทั้ง d’Herelle และผู้ที่ฝึกงานในโรงพยาบาลหลายคน 
รวมไปถึงศาสตราจารย์ Hutinel ต่างได้รับเฟจเพ่ือยืนยันความปลอดภัยก่อนที่จะให้เฟจกับเด็กชาย
อายุ 12 ปีที่ป่วยเป็นโรคบิดในวันถัดไป ซึ่งอาการของผู้ป่วยยุติลงหลังจากให้เฟจไปหนึ่งครั้ง และ
อาการดีข้ึนเต็มที่ภายใน 2 ถึง 3 วัน อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้จากการรักษาครั้งนี้ไม่ได้ตีพิมพ์ในทันที การ
ใช้เฟจเพ่ือบ าบัดโรคติดเชื้อในมนุษย์จึงถูกรายงานเป็นครั้งแรกโดย Richard Bruynoghe และ 
Joseph Maisin ในปี 1921 พวกเขาใช้เฟจเพ่ือบ าบัดโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อ Staphylococcus 
โดยฉีดเฟจเข้าไปรอบ ๆ รอยแผลผ่าตัดแบบเปิด ผลที่ได้รับคือ อาการบวม อาการไข้และความ
เจ็บปวดลดลง นอกจากนี้ พวกเขารายงานถึงการลดลงของการติดเชื้อภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง จาก
การรายงานครั้งนี้ท าให้เฟจถูกน ามาใช้เพ่ือบ าบัดโรคในหลายส่วนของโลก และมีการก่อตั้งศูนย์
อุตสาหกรรมส าหรับผลิตแบคเทอริโอเฟจในหลายประเทศต่อมา (Chanishvili, 2012; Summer, 
2005) อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ความรู้
ความเข้าใจด้านชีววิทยาพ้ืนฐานของเฟจ รวมไปถึงการค้นพบยาปฏิชีวนะในปี 1928 ท าให้ผลิตภัณฑ์
เฟจบ าบัดทางการค้ายุติลงส่วนใหญ่ในประเทศทางตะวันตก และการศึกษาเฟจในทางการแพทย์ถูก
ลบล้างไป จนกระทั่งเหตุการณ์การต้านยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียเกิดขึ้นหลังจากใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
ยาวนานหลายปี แบคทีเรียสามารถปรับตัวจนสามารถต้านยาที่ใช้ในการแพทย์สมัยใหม่ได้ ซึ่งเป็น
ปัญหาอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาลหลายแห่ง  เพราะการพัฒนายาปฏิชีวนะ
ชนิดใหม่ใช้เวลานานกว่าการปรับตัวเพ่ือต้านยาของแบคทีเรีย ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับแบคเทอริ-
โอเฟจในปัจจุบันเป็นสิ่งส าคัญส าหรับพัฒนาวิธีการใช้เฟจเพ่ือเป็นทางเลือกในการรักษาการติดเชื้อ
จากแบคทีเรีย ซึ่งการต้านยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียนั้น ไม่ส่งผลต่อกิจกรรมของเฟจต่อแบคทีเรีย 
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(Orlova, 2012) อย่างไรก็ตาม มีเพียงเฟจบางชนิดเท่านั้นที่เหมาะส าหรับใช้เพ่ือบ าบัดโรคติดเชื้อ โดย
อาศัยการจัดกลุ่มจากวงจรชีวิตของเฟจ (รูปที่ 2) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ไวรูเรนท์เฟจ (Virulent 
phage) และ เทมเพอเรทเฟจ (Temperate phage) เริ่มต้นเฟจจะเข้าจับกับตัวรับที่เหมาะสมของ
เซลล์เจ้าบ้านแล้วปล่อยสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ ขั้นตอนหลังจากนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้แยกกลุ่มของเฟจ 
ไวรูเรนท์เฟจหรือเฟจที่เข้าจับแล้วท าลายเซลล์ จะใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเซลล์เจ้าบ้านเช่น 
กรดอะมิโน ATP ไรโบโซม เป็นต้น เพ่ือสร้างโปรตีนและจีโนมแล้วประกอบขึ้นเป็นอนุภาคเฟจใหม่ 
จากนั้นท าให้เซลล์แบคทีเรียแตกเพ่ือปลดปล่อยอนุภาคเฟจออกมา ซึ่งกลไกการท าลายเซลล์เกิดจาก
โปรตีนที่เฟจผลิตขึ้นในระหว่างขั้นตอนประกอบอนุภาคคือ holin และ endolysin โดย holin สะสม
อยู่ในเยื่อหุ้ม (membrane) ส่วน endolysin สะสมอยู่ในไซโตพลาสซึม เมื่อ holin เคลื่อนที่รวมกันที่
เยื่อหุ้มชั้นใน (inner membrane) จะท าให้เกิดรูระดับไมครอน ส่งผลให้ endolysin เคลื่อนที่จากไซ
โตพลาสซึมไปท าลายชั้นเปปทิโดไกลแคน (peptidoglycan) (Young, 2014) เมื่อผนังเซลล์ถูกท าลาย 
อนุภาคเฟจจะถูกปลดปล่อยออกมา และเข้าจับกับเซลล์ใหม่อีกครั้ง ส่วนการเข้าจับแล้วแฝงตัว
ชั่วคราวของ temperate phage จะเป็นการแทรกจีโนมของเฟจเข้ากับจีโนมของเซลล์เจ้าบ้านหรือ
อยู่ในสภาวะคล้ายพลาสมิด (plasmid-like state) เรียกจีโนมของเฟจที่แทรกเข้าไปว่าโปรเฟจ 
(prophage) เมื่อเซลล์แบ่งตัวโปรเฟจจะแบ่งตัวไปด้วย ซึ่งท าให้จีโนมของเซลล์ใหม่ ๆ มีส่วนของ   

รูปที่ 2 วงจรชีวิตของแบคเทอริโอเฟจ (Salmond and Fineran, 2015) 
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โปรเฟจแฝงอยู่ การแฝงตัวของโปรเฟจช่วยปกป้องเซลล์เจ้าบ้านจากการเข้าจับของเฟจอ่ืน ๆ และ  
ท าให้เซลล์เจ้าบ้านมีการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ระบบการตัดจ าเพาะ (restriction systems) การต้าน
ยาปฏิชีวนะ (resistance of antibiotics) และการเปลี่ยนจากเชื้อไม่ก่อโรคเป็นเชื้อก่อโรค ดังนั้น 
temperate phage จึงไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นเฟจบ าบัด อย่างไรก็ตาม prophage สามารถสลับ
วงจรไปสู่การท าลายเซลล์ได้เมื่อเซลล์อยู่ในสภาวะเครียด เช่น ได้รับรังสี  อุลตร้าไวโอเลท (Guttman 
et al., 2005; Salmond and Fineran, 2015)   

ประเภทการเข้าจับไม่สามารถใช้เป็นปัจจัยส าคัญเพียงอย่างเดียวเพ่ือจ าแนกความ
หลากหลายของแบคเทอริโอเฟจ ทั้งลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชนิดของสารพันธุกรรม โครงสร้าง
ห่อหุ้ม หรือแม้กระทั่งเซลล์เจ้าบ้านที่จ าเพาะ ถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการจัดจ าแนกแบคเทอริโอเฟจ
ด้วย ในปัจจุบันการจ าแนกเฟจใช้หลักตาม Ackermann โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ
คุณสมบัติทางสารพันธุกรรมเป็นปัจจัยส าคัญ (Orlova, 2012) โดยแบคเทอริโอเฟจถูกจัดอยู่ใน 1 
ล าดับ 14 วงศ์ และ 37 สกุล ซึ่งจ าแนกจากประเภทของสารพันธุกรรมและลักษณะทางสัณฐาน
ทั้งหมดของอนุภาคเฟจ (รูปที่ 3) อย่างไรก็ตาม ยังมีเฟจอีก 5 วงศ์ ที่รอการยืนยันการจ าแนกกลุ่มของ
เฟจ เฟจถูกจัดจ าแนกได้ดังนี้ 

รูปที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคเทอริโอเฟจ (Ackermann, 2009) 
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1. เฟจมีหาง (tailed phages) พบมากถึงร้อยละ 96 ของเฟจทั้งหมด จัดอยู่ในล าดับ 
Caudovirales อนุภาคเฟจประกอบด้วยเปลือกโปรตีน (protein shell) และ dsDNA สายตรง
เท่านั้น ไม่มีเยื่อหุ้มอนุภาค (envelop) ลักษณะหัวของเฟจ (capsid) เป็นทรงยี่สิบหน้า สิบสองมุม 
(icosahedra) ส่วนหางเป็นขด (helices) หรือประกอบด้วยแผ่นที่ซ้อนกันเป็นชั้น (stacked disks) 
และมีโครงสร้างที่ปลายหางเพื่อเข้ายึดเกาะเช่น ฐาน (base plates) ปุ่ม (spikes) และเส้นใย (fibers) 
เฟจมีหางถูกแบ่งออกเป็น 3 วงศ์คือ Siphoviridae, Myoviridae และ Podoviridae พบได้ประมาณ
ร้อยละ 61, 25 และ 14 ของเฟจมีหาง ตามล าดับ ลักษณะของเฟจแต่ละวงศ์แตกต่างกันออกไป 
siphovirus มีลักษณะหางยาวแต่ไม่สามารถยืดหดได้ ในกลุ่ม myovirus มีหางที่ยาวและสามารถยืด
หดได้ ส่วน podovirus มีลักษณะหางสั้นและไม่สามารถยืดหดได ้

2. เฟจที่ไม่มีหาง (tailless phages) พบได้น้อยกว่าร้อยละ 4 ที่เป็นไวรัสของแบคทีเรีย 
(bacterial viruses) แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ 1. เฟจที่มีหลายด้านหลายมุม (cubic phages) มี
ลักษณะอนุภาคเป็นทรงยี่สิบหน้า สิบสองมุมหรือสมมาตรลูกบาศก์ (cubic symmetry) 2. เฟจมี
ลักษณะเป็นเส้นสาย (filamentous phages) มีสมมาตรแบบเกลียว (helical symmetry) และ     
3. เฟจที่มีรูปร่างไม่แน่นอน (pleomorphic phages) มีจ านวนน้อยและไม่มีสมมาตรแกน เฟจทั้งสาม
ชนิดถูกจัดให้อยู่ในวงศ์ 11 วงศ์ อย่างไรก็ตาม เฟจอีก 5 วงศ์ท่ีรอการยืนยันการจ าแนกนั้นถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มเฟจไม่มีหางนี้ด้วย ซึ่งแยกได้ดังนี้ 

2.1. เฟจที่มีหลายด้านหลายมุม มี 5 วงศ์ได้แก่ Microviridae (ssDNA), Corticoviridae 
(dsDNA), Tectiviridae (dsDNA), Leviviridae (ssRNA) และ Cystoviridae (dsRNA) ส่ วน อีก 2 
วงศ์ ได้ แก่  Serpentine-Lake-Hispanica หรือ  SH1 (dsDNA) และ Sulfolobus-Icosahedral-
Turreted-Virus หรือ STIV (dsDNA) เป็นวงศ์ท่ีรอการยืนยันการจ าแนกกลุ่มของเฟจ 

2.2. เฟจมีลักษณะเป็นเส้นสาย มี 3 วงศ์ได้แก่ Inoviridae (ssDNA), Lipothrixviridae 
(dsDNA) และ Rudiviridae (dsDNA) 

2.3. เฟจที่มีรูปร่างไม่แน่นอน มี 3 วงศ์ได้แก่ Plasmaviridae (dsDNA), Fuselloviridae 
(dsDNA) แ ล ะ  Guttaviridae (dsDNA) ส่ ว น อี ก  3  ว ง ศ์ ไ ด้ แ ก่  Ampullaviridae (dsDNA), 
Bicaudaviridae (dsDNA) และ Gloculoviridae (dsDNA) เป็นวงศ์ที่รอการยืนยันการจ าแนกกลุ่ม
ของเฟจ นอกจากนี้ His1 และ His2 เป็นเฟจที่ไม่ถูกจัดให้อยู่ในวงศ์ใด ๆ แต่ถูกจัดอยู่ในสกุล 
Salterprovirus (dsDNA) ซึ่งถือเป็น floating genus (Ackermann, 2009) 

2.4 การประยุกต์ใช้แบคเทอริโอเฟจในผลิตภัณฑ์อาหาร 

การใช้แบคเทอริโอเฟจเพ่ือเป็นตัวควบคุมเชื้อก่อโรคทั้งในมนุษย์ สัตว์ การผลิตอาหารและใน
สิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง Modi และคณะศึกษาถึงการใช้ 
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แบคเทอริโอเฟจเพ่ือควบคุม Salmonella ในกระบวนการผลิตและบ่มเชดดาร์ชีส (chedder 
cheese) เริ่มต้นผู้วิจัยเพาะเชื้อ Salmonella ลงในนมดิบและนมพาสเจอร์ไรซ์ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบผลิต
ชีส แล้วแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งไม่ใส่เฟจ และอีกส่วนหนึ่งใส่เฟจลงไป นมทั้งสองชนิดถูกน าไป
เข้ากระบวนการผลิตชีสและบ่มเป็นเวลา 99 วัน พบว่า ในระหว่างการผลิตชีส Salmonella มีความ
หนาแน่นลดลงประมาณ 1 ถึง 2 log cycles และหลังจากบ่มชีสเป็นเวลา 99 วัน พบว่าชีสที่ผลิตจาก
นมพาสเจอร์ไรซ์มีความหนาแน่น Salmonella ลดลงจนต่ ากว่าค่าที่ตรวจวัดได้ในวันที่ 90 ส่วนชีสที่
ผลิตจากนมดิบ Salmonella ลดลงเหลือประมาณ 50 CFU/g หลังจากบ่มไปมากกว่า 99 วัน เมื่อ
เทียบกับชีสที่ผลิตจากนมที่ไม่ได้ใส่เฟจ พบว่าในนมดิบและนมพาสเจอร์ไรซ์มีความหนาแน่นของ 
Salmonella ที่วันสุดท้ายประมาณ 6,500 และ 5,900 CFU/g ตามล าดับ จากผลการทดลองนี้แสดง
ให้เห็นว่า แบคเทอริโอเฟจอาจจะช่วยควบคุม Salmonella ในการผลิตชีสทั้งจากนมดิบและนมพาส-
เจอร์ไรซ์ได้ (Modi et al., 2001) ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของเฟจเพ่ือควบคุม Salmonella 
ในอาหารทั้งเนื้อสัตว์ ผักผลไม้และเครื่องดื่ม Zinno และคณะ ศึกษาอิทธิพลของแบคเทอริโอเฟจ 
P22 ต่อเชื้อ S. Typhimurium ในอาหารต่าง ๆ คือ ไข่เหลว เครื่องดื่มให้พลังงาน นมสดและนมขาด
มันเนย น้ าแอปเปิ้ล อกไก่และไก่สับ โดยท าให้อาหารต่าง ๆ ปนเปื้อนด้วยเชื้อ จากนั้นฆ่าเชื้อด้วย    
แบคเทอริโอเฟจที่ค่า MOI เท่ากับ 108 ส าหรับอาหารที่เป็นของเหลว ส่วนอกไก่และไก่สับใช้ค่า MOI 
เท่ากับ 107 และ 106 ตามล าดับ อาหารทั้งหมดถูกบ่มที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 และ 
48 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสอบการลดลงของเชื้อ พบว่าในทุก ๆ ตัวอย่างอาหารมีการลดลงของเชื้อตาม
เวลาที่บ่ม (Zinno et al., 2014) Duc และคณะ ทดสอบประสิทธิภาพการท าลาย S. Enteritidis 
และ S. Typhimurium ด้วยเฟจผสมที่แยกได้จากผิวหนังและกึ๋นไก่ โดยทดสอบกับอกไก่สดที่
อุณหภูมิ 8 และ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงพบว่า S. Enteritidis และ S. Typhimurium 
ลดลง 1.41 และ 1.86 log CFU/piece ตามล าดับเมื่อทดสอบที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส ส่วนที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส Salmonella ทั้ง 2 ซีโรวาร์ ลดลง 3.06 และ 2.21 log CFU/piece 
ตามล าดับ (Duc et al., 2018) นอกจากนี้มีผู้วิจัยทดสอบประสิทธิภาพของแบคเทอริโอเฟจ
เปรียบเทียบกับการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อที่ผิวหนังไก่ โดยคัดแยกแบคเทอริโอเฟจจากมูลไก่ ตรวจสอบ
ลักษณะของแบคเทอริโอเฟจเพ่ือเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อทางชีวภาพ (biosanitizer) เมื่อท าให้
ผิวหนังไก่ปนเปื้อนด้วย Salmonella แล้วฆ่าเชื้อด้วย  แบคเทอริโอเฟจหรือสารฆ่าเชื้อ ที่อุณหภูมิ 25 
และ 37 องศาเซลเซียส พบว่าทั้ง แบคเทอริโอเฟจและสารฆ่าเชื้อสามารถลดลงปริมาณ Salmonella 
ลงได้ใกล้เคียงกันประมาณ 1 log CFU/cm2 จากข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าสามารถใช้แบคเทอริโอเฟจเป็น
ทางเลือกเพ่ือลดการปนเปื้อน Salmonella ในอุตสาหกรรมได้ (Hungaro et al., 2013) 
 ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์แบคเทอริโอเฟจทางการค้าหลายยี่ห้อที่ได้รับการรับรองและยอมรับว่า
เป็นสารที่สามารถเติมลงไปในอาหารได้อย่างปลอดภัย (Generally Recognized as Safe, GRAS) 
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จากหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งองค์การอาหารและยา (FDA) และ ส านักงานปกป้อง
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( EPA)  เ ช่ น  ListShieldTM, EcoShieldTM, SalmoFreshTM, ListexTM P1 0 0 , 
AgriPhageTM, FinalyseTM เป็นต้น (Sulakvelidze, 2013) ผู้วิจัยกลุ่มหนึ่งทดลองใช้เฟจทางการค้า 
ListShieldTM และ ListexTM P100 เ พ่ือประเมินประสิทธิภาพของเฟจในการต้าน เชื้ อ  L. 
monocytogenes S2 ใน Spanish dry-cured ham โดยท าให้ชิ้นแฮมหั่นบางปนเปื้อนเชื้อที่ความ
หนาแน่นเริ่มต้น 105, 104 และ 103 CFU/cm2 แบ่งเป็นสองการทดลอง การทดลองแรกกระจายเฟจ 
ListShieldTM ความหนาแน่น 107 PFU/cm2 บนชิ้นแฮมหั่นบาง ขณะที่การทดลองท่ีสองกระจายเฟจ 
ListexTM P100 ความหนาแน่น 109 PFU/cm2 ลงบนชิ้นแฮม แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 4 และ 12 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน พบว่า ListexTM P100 มีประสิทธิภาพในการท าลายเชื้อมากกว่า 
ListShieldTM จากผลการทดลองที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เฟจ ListexTM P100 สามารถลด
ปริมาณเชื้อลงจนต่ ากว่าค่าที่ตรวจวัดได้ตั้งแต่วันแรกในทุก ๆ ความหนาแน่นของเชื้อ แต่เฟจ 
ListShieldTM ลดเชื้อได้เพียง 3.5 log units ที่ความหนาแน่นเชื้อเริ่มต้น 105 และ 104 CFU/cm2 
หลังจาก 14 วัน ส่วนที่อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส เฟจ ListexTM P100 สามารถลดปริมาณเชื้อได้ดี
เช่นเดียวกับที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในขณะที่ เฟจ ListShieldTM ลดเชื้อที่ความหนาแน่นเริ่มต้น 
103 CFU/cm2 ได้ต่ ากว่าค่าที่ตรวจวัดได้เมื่อเวลาผ่านไป 8 วัน ส่วนที่ความหนาแน่นของเชื้อเริ่มต้น
เท่ากับ 105 และ 104 CFU/cm2 ยังมีปริมาณเชื้อสูงใกล้เคียงกับตัวอย่างควบคุมหลังจากผ่านไป 14 
วัน (Gutiérrez et al., 2017) และมีรายงานถึงประสิทธิภาพของเฟจผสมทางการค้า 3 ชนิดคือ PYO, 
INTESTI และ Septaphage ซึ่งเฟจทางการค้าแต่ละชนิดจ าเพาะต่อแบคทีเรียหลายสกุลแตกต่างกัน
ไป มีเพียง E. coli, Protues mirabilis และ Protues vulgaris ที่เป็นแบคทีเรียที่จ าเพาะต่อเฟจการ
ค้าทั้ง 3 ชนิดนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาประสิทธิภาพของเฟจ ทางการค้ากับแบคทีเรียทั้งสามสปีชีส์ แบ่งเป็น 
E. coli 70 สายพันธุ์ P. mirabilis 21 สายพันธุ์ และ P. vulgaris 10 สายพันธุ์ พบว่า PYO, INTESTI 
และ Septaphage สามารถท าลาย E. coli ได้ร้อยละ 61.4 , 67.1 และ 8.6 ตามล าดับ ส่วน P. 
mirabilis และ P. vulgaris ถูกท าลายด้วยเฟจทางการค้า PYO คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ 20.0 
INTESTI คิดเป็นร้อยละ 47.6 และ 20.0 และ Septaphage คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ 0 ตามล าดับ 
ดังนั้นการคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติของเฟจชนิดใหม่จึงเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาต่อไป เนื่องจากเฟจทาง
การค้าอาจมีช่วงของเซลล์เจ้าบ้านแคบ (narrow host range) ท าให้ประสิทธิภาพการท าลาย
แบคทีเรียบางสายพันธุ์ยังไม่ดีมากนัก (Bernasconi et al., 2017) นอกจากนี้ สภาพภูมิประเทศหรือ
สภาพภูมิอากาศยังส่งผลต่อสายพันธุ์ของแบคทีเรียและชนิดของแบคเทอริโอเฟจ Wongsuntornpoj 
และคณะศึกษาแบคเทอริโอเฟจที่แยกได้จากฟาร์มนมในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา     
แบคเทอริโอเฟจที่แยกได้จากประเทศไทยมี 62 ชนิด ซึ่งใช้ซีโรวาร์ของเชื้อ Salmonella ที่มีมากใน
ประเทศไทยเป็นเซลล์เจ้าบ้านและแบคเทอริโอเฟจจากประเทศสหรัฐอเมริกามี 129 ชนิด ซึ่งได้มา
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จากการศึกษาก่อนหน้านี้  (Moreno Switt et al., 2013)  เมื่ อทดสอบด้วยวิธี  Host range 
determination โดยใช้ Salmonella 25 ซีโรวาร์ และ E. coli 1 สายพันธุ์ พบว่า ไม่มีแบคเทอริ-
โอเฟจใดที่ท าลายเชื้อ E. coli ได้ ส่วนแบคเทอริโอเฟจที่แยกได้จากประเทศไทยสามารถท าลาย 
Salmonella ได้เป็นช่วงกว้างกว่าแบคเทอริโอเฟจที่แยกได้จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการยืนยัน
ว่าฟาร์มนมที่มีการจัดการและทวีปที่ตั้ งต่างกัน จะมีแบคเทอริโอเฟจที่มีคุณสมบัติต่างกัน 
(Wongsuntornpoj et al., 2014) 
 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับแบคเทอริโอเฟจเพ่ือควบคุมเชื้อก่อโรคใน
ประเทศไทยมากขึ้นเช่น Phumkhachorn และ Rattanachaikunsopon คัดแยกและศึกษาลักษณะ
บางส่วนของแบคเทอริโอเฟจที่จ าเพาะต่อ Vibrio harveyi ที่ก่อให้เกิดโรคกุ้งเรืองแสงในกุ้งกุลาด า 
(Phumkhachorn and Rattanachaikunsopon, 2010) นริศรและเสรีคัดแยกเฟจจากมูลไก่ น้ าเสีย
จากฟาร์มไก่และน้ าเสียจากโรงงานช าแหละไก่ เพ่ือใช้รักษาและควบคุมโรคติดเชื้อ E.coli ในไก่เนื้อ 
(นริศร นางาม and เสรี แข็งแอ, 2559) ตระหนักและคณะคัดแยกเฟจจากน้ าเพาะเลี้ยงปลานิลและ
น้ าเสียจากบ่อบ าบัดน้ าเสียโรงพยาบาล เพ่ือใช้ยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila ซึ่งก่อให้เกิดโรค
ระบาดในปลานิล (ตระหนัก สมเนตร et al., 2560) ส่วนนริศราและคณะ คัดแยกและศึกษาลักษณะ
ของเฟจที่ จ า เพาะต่อ extended spectrum beta-lactamase E. coli หรือ ESBL-producing       
E. coli ซึ่งเป็นเชื้อที่ต้านยาปฏิชีวนะในกลุ่ม beta-lactam เพ่ือทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอนาคต 
(นริศรา ปัดภัย et al., 2560) อย่างไรก็ตาม การศึกษาแบคเทอริโอเฟจที่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรียก่อ
โรคในอาหารยังมีไม่มากนักในประเทศไทย จากเหตุผลความอันตรายของการติดเชื้อ Salmonella 
ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคที่มีอาหารเป็นสื่อกลางและการต้านยาปฏิชีวนะหลายชนิดที่ตรวจพบใน
ประเทศไทย รวมถึงประสิทธิภาพของไวรูเรนท์แบคเทอริโอเฟจ (virulent bacteriophage) ที่
สามารถท าลายเซลล์แบคทีเรียได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับแบคเทอริโอเฟจที่
จ าเพาะต่อ Salmonella ซึ่งอาจประยุกต์ใช้เพ่ือควบคุม Salmonella ในผลิตภัณฑ์อาหารได้ใน
อนาคต 
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บทที่ 3 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

3.1 สารเคมี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

ตารางที่ 1 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 

สารเคมี บริษัท/ยี่ห้อและประเทศผู้ผลิต 

6x loading dye Vivantis, USA 
95% ethanol Alcohol-A, Thailand 
Absolute ethanol RCI Labscan, Thailand 
Agar TM Media, India 
Agarose Vivantis, USA 
BsnI (Restriction enzyme) Vivantis, USA 
BstHHI (Restriction enzyme) Vivantis, USA 
Chloroform RCI Labscan, Thailand 
Dextrose Sisco Research Labolatories, India 
di-Potassium hydrogen orthophosphate Ajax Finechem, USA 
DNase I Panreac, Germany 
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) Fluka, Germany 
Gelatin Criterion, USA 
Glacial acetic acid RCI Labscan, Thailand 
Green gel stain Vivantis, USA 
HindIII (Restriction enzyme) Vivantis, USA 
HinfI (Restriction enzyme) Vivantis, USA 
Hydrochloric acid RCI Labscan, Thailand 
Isoamyl alcohol Merck, Germany 
Lambda DNA Vivantis, USA 
Magnesium chloride hexahydrate Fluka, Germany 
Magnesium sulfate heptahydrate Ajax Finechem, USA 
Phenol Panreac, Germany 
Protinase K Vivantis, USA 
RNase A Amresco, USA 
Sodium acetate trihydrate Himedia, India 
Sodium chloride RCI Labscan, Thailand 
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ตารางที ่1 ต่อ 

สารเคมี บริษัท/ยี่ห้อและประเทศผู้ผลิต 
Sodium EDTA Central Drug House, India 
Sodium hydroxide RCI Labscan, Thailand 
Sodium dodecyl sulfate (SDS) Sigma-Aldrich, USA 
Soytone Himedia, India 
Tris base Amresco, USA 
Tryptone Sisco Research Labolatories, India 
Tryptone soya broth TM Media, India 

ตารางที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ บริษัท/ยี่ห้อและประเทศผู้ผลิต 
0.22 µm PES syringe filter Membrane solutions, USA 
10 mL Syringe Nipro, Thailand 
Mini Horizontal Gel Electrophoresis Major Science, Korea 
Power supply Major Science, Korea 
เครื่องควบคุมอณุหภูมหิลอดทดลอง (dry bath) Major Science, Korea 
เครื่องช่ัง 2 ต าแหน่ง Sartorius, Korea 
เครื่องช่ัง 4 ต าแหน่ง Sartorius, Korea 
เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็ก Wisd, Korea 
เครื่องปั่นเหวี่ยงตั้งโต๊ะ Hermle, Germany 
เครื่องผลิตน้ ากลั่น ELGA, UK 
เครื่องผลิตน้ าปราศจากไอออน ELGA, UK 
เครื่องผสมสารละลาย (Vortex mixer) Isolab, Germany 
เครื่องมองภาพเจลแบบใช้แสง LED (LED illuminator) Maestrogen, Taiwan 
เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) Mesulab, China 
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) Ohaus, China 
เตาอบไมโครเวฟ LG, Thailand 
ตู้เย็น Samsung, Korea 
ตู้บ่ม (Incubator) Memmert, Germany 
ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar airflow carbinet) Haier, China 
ตู้อบลมร้อน Binder, Germany 
หม้อนึ่งฆ่าเช้ือ (Autoclave) Tomy, Korea 
อ่างน้ าควบคุมอุณหภมูิแบบเขยา่ (Shaking water bath) Wisd, Korea 
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ตารางที่ 2 ต่อ 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ บริษัท/ยี่ห้อและประเทศผู้ผลิต 
อื่น ๆ เช่น autopipette กระบอกตวง ขวดรูปชมพู่ ขวดใส่
สารเคมี จานเพาะเช้ือ บีกเกอร์ หลอดทดลอง หลอดปั่น
เหวี่ยง เป็นต้น 

 

3.2 แบคทีเรียท่ีใช้ทดลอง 

แบคทีเรียที่ใช้ทดลองมีทั้งหมด 23 สายพันธุ์ แบคทีเรียที่ใช้เป็นเซลล์เจ้าบ้านส าหรับคัดแยก

แบคเทอริ โอเฟจคือ S. Typhimurium และ S. Enteritidis ส่วนการทดสอบ host range ใช้

แบคทีเรียทุกสายพันธุ์ (ตารางท่ี 3) 

3.3 ตัวอย่างน  าเสียเพื่อใช้คัดแยกแบคเทอริโอเฟจ 

เก็บตัวอย่างน้ าเสียและน้ าทิ้งจากตลาดทั้งหมดจ านวน 20 ตัวอย่าง จากตลาดนครปฐม

จ านวน 12 ตัวอย่าง (ตัวอย่าง 1-12) จังหวัดนครปฐม และตลาดบางใหญ่จ านวน 8 ตัวอย่าง (ตัวอย่าง 

13-20) จังหวัดนนทบุรี ดังแสดงในตารางที่ 4 

3.4 ระเบียบวิธีวิจัย 

 3.4.1 คัดแยกแบคเทอริโอเฟจที่จ าเพาะต่อ Salmonella 
3.4.1.1 เตรียมตัวอย่างก่อนคัดแยกแบคเทอริโอเฟจ 

 น าตัวอย่างน้ าเสียที่เก็บมาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที เพ่ือให้ของแข็งตกตะกอน 
กรองส่วนของเหลวผ่าน 0.22 µm membrane filter เก็บตัวอย่างท่ีผ่านการกรองที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียสก่อนน าไปใช้ 

3.4.1.2 คัดแยก ท าบริสุทธิ์และเพ่ิมจ านวนแบคเทอริโอเฟจ 
 คัดแยกแบคเทอริโอเฟจด้วยวิธีที่ดัดแปลงมาจาก Viazis และคณะ (Viazis et al., 2011)  
โดยน าตัวอย่างที่เตรียมไว้ในข้อ 3.4.1.1 ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมกับ Salmonella ที่ใช้เป็น
เซลล์เจ้าบ้านที่เจริญในช่วง mid- log phase ปริมาตร 200 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นผสมกับ molten soft agar (TSB ที่มี 0.45% agar) ปริมาตร 
3.5 มิลลิลิตร แล้วเทลงบน TSA น าไปบ่มข้ามคืน ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส สังเกตและบันทึก
ลักษณะที่เกิดขึ้น เช่น ลักษณะขุ่น ใส และขนาดของพลาค 
 ท าบริสุทธิ์แบคเทอริโอเฟจ โดยเจาะพลาคที่เกิดขึ้นบนอาหารแต่ละพลาคด้วยทิปตัดปลาย
ปราศจากเชื้อ กระจายพลาคใน SM buffer (100mM NaCl, 8 mM MgSO4˙7H2O, 50mM Tris-Cl, 



  20 

0.01% (w/v) gelatin) ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ทิ้งไว้ข้ามคืนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือให้     
แบคเทอริโอเฟจแพร่ออกมาจากชิ้นวุ้น น าสารแขวนลอยแบคเทอริโอเฟจ 100 ไมโครลิตรที่ได้ ผสม
กับ Salmonella ปริมาตร 200 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที 
จากนั้นผสมกับ molten soft agar ปริมาตร 3.5 มิลลิลิตร แล้วเทลงบน TSA น าไปบ่มข้ามคืน ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ท าซ้ าอย่างน้อย 3 รอบเพ่ือให้ได้เฟจบริสุทธิ์ โดยสังเกตจากลักษณะของ 
พลาคที่มลีักษณะสม่ าเสมอและขนาดที่ใกล้เคียงกันบนอาหารแข็ง 

การเพ่ิมจ านวนแบคเทอริโอเฟจ ผสมแบคเทอริโอเฟจ 100 ไมโครลิตร กับ mid-log phase 
Salmonella ปริมาตร 400 ไมโครลิตร และ TSB ปริมาตร 500 ไมโครลิตร บ่มข้ามคืนที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส แล้วปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 4300g เป็นเวลา 10 นาที เก็บส่วนใสเพ่ือใช้เพ่ิมจ านวน      
แบคเทอริโอเฟจความหนาแน่นสูง โดยปรับปริมาตรของส่วนใสด้วย SM buffer ให้ได้ 5 มิลลิลิตร 
แล้วผสมกับ mid-log phase Salmonella ปริมาตร 15 มิลลิลิตร และ TSB ปริมาตร 30 มิลลิลิตร 
บ่มข้ามคืนแบบเขย่าที่ความเร็วรอบ 125 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนั้นปั่นเหวี่ยง
ที่ความเร็ว 12,500g เป็นเวลา 10 นาที  ที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส กรองผ่าน 0.22  µm 
membrane filter หาความหนาแน่นของแบคเทอริโอเฟจ แล้วเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส 

3.4.2 หาความหนาแน่นของแบคเทอริโอเฟจ 
หาความหนาแน่นของแบคเทอริโอเฟจด้วยวิธี agar overlay method โดยเจือจางแบคเทอริ-

โอเฟจด้วย SM Buffer จากนั้นน าแบคเทอริโอเฟจที่ระดับการเจือจางต่าง ๆ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร 
ผสมกับ Salmonella ปริมาตร 200 ไมโครลิตร แล้วผสมกับ molten soft agar ปริมาตร 3.5 
มิลลิลิตร เทลงบน TSA น าไปบ่มข้ามคืนที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นับจ านวนพลาคท่ีปรากฏ โดย
ความหนาแน่นของแบคเทอริโอเฟจค านวณได้จาก 
ความหนาแน่นของแบคเทอริโอเฟจ (PFU/mL) = จ านวนพลาค × ระดับการเจือจาง 

ปริมาตรที่ใช้ในหน่วยมิลลิลิตร 
3.4.3 ศึกษา Host range และสภาวะที่เหมาะสมในการติดเชื้อแบคทีเรียของแบคเทอริโอเฟจ 

 3.4.3.1 ศึกษา Host range ของแบคเทอริโอเฟจ ด้วยวิธี spot test 
 ศึกษา Host range ของแบคเทอริโอเฟจ ด้วยวิธีของ Kutter (Kutter, 2009) โดยเซลล์เจ้า
บ้านที่ใช้ทดสอบได้แก่ Salmonella ทั้งหมด 20 ซีโรวาร์ E. coli TISTR 780, L. monocytogenes 
DMST 17303 และ Staphylococcus aureus DN 22 การทดสอบมีขั้นตอนดังนี้ เตรียมสนามของ
แบคทีเรีย โดยผสมแบคทีเรียที่มีการเจริญในระยะ mid-log phase (108 CFU/mL) ปริมาตร 200 
ไมโครลิตรกับ molten agar ปริมาตร 3.5 มิลลิลิตร แล้วเทลงบนอาหารแข็ง TSA ทิ้งให้ molten 
agar แข็งประมาณ 15 นาทีที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นหยดแบคเทอริโอเฟจ 10 ไมโครลิตร ที่มีความ
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หนาแน่น 108 PFU/mL ลงบนจานเพาะเชื้อที่มีสนามของแบคทีเรีย น าจานเพาะเชื้อไปบ่มข้ามคืนที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส สังเกตและบันทึกผลที่เกิดขึ้น โดยก าหนดให้ +++ คือเกิดบริเวณใส
ทั้งหมด ++ คือเกิดบริเวณใสบางส่วน + คือเกิดพลาคเดี่ยว o คือเกิดบริเวณขุ่น และ – คือไม่พบการ
เปลี่ยนแปลง 

3.4.3.2 ศึกษาประสิทธิภาพของแบคเทอริโอเฟจส าหรับท าลาย Salmonella ซีโรวาร์
ต่างกันโดยวิธี Efficiency of plating (EOP) 

 ศึกษาประสิทธิภาพของแบคเทอริโอเฟจส าหรับท าลายเชื้อ Salmonella ด้วยวิธี Efficiency 
of plating (EOP) โดยวิธีที่ดัดแปลงมาจาก Viscardi และคณะ (Viscardi et al., 2008) ดังนี้ เจือจาง
แบคเทอริโอเฟจที่คัดเลือกมาจากผลการทดสอบ host range ในข้อ 3.4.3.1 จากนั้นน าแบคเทอริ-
โอเฟจที่เจือจางเป็นความหนาแน่นต่าง ๆ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมกับ mid-log phase 
Salmonella ความหนาแน่น 108 CFU/mL ปริมาตร 200 ไมโครลิตร และ molten agar ปริมาตร 
3.5 มิลลิลิตร เทลงบนอาหารแข็ง TSA แล้วบ่มข้ามคืนที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นับจ านวนพลาค
ที่เกิดขึ้นแล้วค านวณเป็นความหนาแน่นในหน่วย PFU/mL เพ่ือค านวณหาค่า EOP ซึ่งค านวณได้จาก 
Efficiency of plating = ความหนาแน่นของแบคเทอริโอเฟจท่ีได้จากการทดสอบกับซีโรวาร์อื่น (PFU/mL) 

           ความหนาแน่นของแบคเทอริโอเฟจท่ีได้จากการทดสอบกับซีโรวาร์เจ้าบ้าน (PFU/mL) 

3.4.4 ศึกษาอัตราส่วนของแบคเทอริโอเฟจที่เหมาะสมต่อการติดเชื้อ Salmonella 
(Multiplicity of infection, MOI) 
ผสมแบคเทอริโอเฟจกับ Salmonella ให้ได้ค่า MOI เท่ากับ 0.1, 1 และ 10 PFU/CFU โดย

ใช้เชื้อแบคทีเรียความหนาแน่น 107 CFU/mL บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง 
เก็บตัวอย่างปริมาตร 1 มิลลิลิตร ทุกๆ 1 ชั่วโมง แบ่งตัวอย่างเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เจือจางด้วย TSB 
เพ่ือเกลี่ยลงบนอาหารแข็ง TSA ส าหรับหาปริมาณแบคทีเรีย ส่วนที่สอง น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 
6,700g เป็นเวลา 5 นาที แล้วกรองผ่าน 0.22 µm membrane filter ส าหรับหาความหนาแน่นของ
แบคเทอริโอเฟจ 

Multiplicity of infection (MOI) = ความหนาแน่นของแบคเทอริโอเฟจ (PFU/mL) 
      ความหนาแน่นของเชื้อ Salmonella (CFU/mL) 
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ตารางที่ 3 แบคทีเรียที่ใช้ในการทดลอง 

แบคทีเรีย แหล่งที่มา 

Salmonella Agona DMST 34502 DMSc 

Salmonella Albany DMST 10641 DMSc 

Salmonella Anatum DMST 50705 DMSc 

Salmonella Blockley DMST 51738 DMSc 

Salmonella Corvallis DMST 34495 DMSc 

Salmonella Derby DMST 8535 DMSc 

Salmonella Emek DMST 50700 DMSc 

Salmonella Enteritidis DMST 8536 DMSc 

Salmonella Give DMST 34503 DMSc 

Salmonella Hadar DMST 10634 DMSc 

Salmonella Heidelberg DMST 17367 DMSc 

Salmonella Lexington DMST 50707 DMSc 

Salmonella Newport DMST 15675 DMSc 

Salmonella Panama DMST 34498 DMSc 

Salmonella Rissen DMST 7097 DMSc 

Salmonella Stanley DMST 16874 DMSc 

Salmonella Typhimurium ATCC 13311 DMST 562 DMSc 

Salmonella Virchow DMST 32758 DMSc 

Salmonella Weltevreden DMST 15677 DMSc 

Salmonella Worthington DMST 50712 DMSc 

Escherichia coli TISTR 780 TISTR 

Listeria monocytogenes DMST 17303 DMSc 

Staphylococcus aureus DN 22 NPVC 

DMSc คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ; NPVC คือโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ; 
TISTR คือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างส าหรับคัดแยกแบคเทอริโอเฟจ 

ล าดับ ตัวอย่าง ล าดับ ตัวอย่าง 
1 น้ าจากท่อระบายน้ าในตลาดนครปฐมจุดที่ 1 11 น้ าท้ิงจากร้านขายหม ู
2 น้ าจากท่อระบายน้ าในตลาดนครปฐมจุดที่ 2 12 น้ าจากแผงหอยแครง 
3 น้ าจากท่อระบายน้ าในตลาดนครปฐมจุดที่ 3 13 น้ าจากแผงไกต่ลาดบางใหญ่ร้านท่ี 1 
4 น้ าจากท่อระบายน้ าในตลาดนครปฐมจุดที่ 4 14 น้ าจากแผงไกต่ลาดบางใหญ่ร้านท่ี 2 
5 น้ าจากท่อระบายน้ าในตลาดนครปฐมจุดที่ 5 15 น้ าจากแผงไกต่ลาดบางใหญ่ร้านท่ี 3 
6 น้ าท้ิงจากร้านช าแหละจุดที่ 1 16 น้ าจากแผงไกต่ลาดบางใหญ่ร้านท่ี 4 
7 น้ าท้ิงจากร้านช าแหละจุดที่ 2 17 น้ าท้ิงในตลาดบางใหญ่จดุที่ 1 
8 น้ าจากแผงผัก 18 น้ าท้ิงในตลาดบางใหญ่จดุที่ 2 
9 น้ าล้างโครงไก ่ 19 น้ าท้ิงในตลาดบางใหญ่จดุที่ 3 
10 น้ าล้างหมูชิ้น 20 น้ าท้ิงในตลาดบางใหญ่จดุที่ 4 

3.4.5 ศึกษาจีโนมของแบคเทอริโอเฟจ 
3.4.5.1 สกัดจีโนมของแบคเทอริโอเฟจ 

 สกัดจี โนมของแบคเทอริ โอ เฟจด้ วยวิ ธีที่ ดั ดแปลงจาก phage hunting program 
(PhagesDB, 2013) โดยผสมแบคเทอริโอเฟจความหนาแน่นสูง (109 PFU/ml) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
กับ DNase I ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ RNase A ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร อย่างละ 1 ไมโครลิตร และ 1M MgCl2 ปริมาตร 12.5 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เติม 0.5M EDTA ปริมาตร 40 ไมโครลิตร แล้วเติม Proteinase K ความ
เข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 10 ไมโครลิตร และ 10% SDS ปริมาตร 50 ไมโครลิตร บ่ม
ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที เติมส่วนผสมของ Phenol : Chloroform 
: Isoamyl alcohol (25:24:1) ในปริมาตรเท่ากับสารละลายที่มีอยู่ ผสมให้เข้ากันโดยกลับหลอดไป
มาเบา ๆ และน าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 11300g เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นถ่ายส่วนของเหลวใส
ด้านบนไปยังหลอดใหม่ เติม absolute ethanol ปริมาตร 2.5 เท่าของสารละลายใส และ 3M 
sodium acetate, pH 5.2 ปริมาตร 0.1 เท่าของสารละลายใส ผสมให้เข้ากัน บ่มที่อุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ปั่นเหวี่ยงตกตะกอนกรดนิวคลิอิกท่ีความเร็ว 11300g เป็นเวลา 10 
นาที และล้างตะกอนด้วย 70% Ethanol ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ทิ้งตะกอนให้แห้งและละลายตะกอน
ด้วยน้ ากลั่นปราศจากไอออนปลอดเชื้อ 
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3.4.5.2 ศึกษาจีโนมแบคเทอริโอเฟจด้วยเทคนิค Restriction Fragment Length 
Polymorphism (RFLP) 

ตัดกรดนิวคลิอิกที่สกัดได้จากข้อ 3.4.4.1 ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 3 ชนิด ได้แก่ HinfI, BsnI 
และ BstHHI ความเข้มข้นสุดท้าย ปริมาตรสารและสภาวะที่ใช้ท าปฏิกิริยาแสดงดังตารางที่ 5 
หลังจากท าปฏิกิริยาแล้ว ตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนของกรดนิวคลิอิกด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโตร-
โฟเรซิส ด้วยอะกาโรสความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ใน TAE บัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ใช้
ศักย์ไฟฟ้า 50 โวลต์ และเวลา 80 นาที แล้วตรวจสอบรูปแบบชิ้นส่วนกรดนิวคลิอิกท่ีได้ 

3.4.6 ศึกษาลักษณะของแบคเทอริโอเฟจทางสัณฐานวิทยาของแบคเทอริโอเฟจด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 

เตรียมแบคเทอริโอเฟจความหนาแน่นประมาณ 109 PFU/ml หยดลงบนกริดทองแดงที่
เคลือบด้วยคาร์บอน ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วย้อมด้วย 2% uranyl acetate เป็นเวลา 2 นาที ส่องด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน Hitachi Hightech รุ่น HT7700 (ประเทศญี่ปุ่น) ที่
ก าลั งไฟฟ้า 80 kV (ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 ตารางที่ 5 องค์ประกอบและสภาวะส าหรับท า RFLP 

 HinfI BsnI BstHHI 
กรดนิวคลิอิก (ไมโครลิตร) 5 5 5 
เอนไซม์จัดจ าเพาะ (ยูนิต) 2 2 2 
บัฟเฟอร์ของเอนไซม์ (เท่า) 1 1 1 

น้ าปราศจากประจ ุ ปรับปริมาตรด้วยน้ าปราศจากประจุปลอดเชื้อให้ปริมาตร
สุดท้ายเท่ากับ 10 ไมโครลิตร 

อุณหภูมิส าหรับท าปฏิกิริยา  
(องศาเซลเซียส) 

37 37 50 

เวลาส าหรับท าปฏิกิริยา (ชั่วโมง) 3 3 3 
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บทที่ 4 

ผลการทดลอง 

4.1 คัดแยกแบคเทอริโอเฟจจากตัวอย่างน  าทิ ง 

จากตัวอย่างน้ าทิ้งทั้งหมด 20 ตัวอย่าง สามารถคัดเลือกพลาคเบื้องต้นรวมทั้งหมดได้ 97 
พลาค (ตารางที่ 6) โดยตัวอย่างน้ าในจังหวัดนครปฐม 12 ตัวอย่าง พบน้ าเสีย 9 ตัวอย่างมีเฟจที่
จ าเพาะต่อ S. Typhimurium ซึ่งคัดเลือกได้ทั้งหมด 42 พลาค จากลักษณะพลาคในตัวอย่างต่าง ๆ 
(รูปที่ 4) ดังนี้ 

1) น้ าจากท่อระบายน้ าในตลาดนครปฐมจุดที่ 1 คัดเลือกพลาค 5 พลาค มีลักษณะใสขอบ
เรียบและใสขอบขุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ถึง 1.5 มิลลิเมตร 

2) น้ าจากท่อระบายน้ าในตลาดนครปฐมจุดที่ 2 คัดเลือกพลาค 3 พลาค มีลักษณะใสขอบ
เรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ถึง 3 มิลลิเมตร 

3) น้ าจากท่อระบายน้ าในตลาดนครปฐมจุดที่ 3 คัดเลือกพลาค 5 พลาค มีลักษณะใสขอบ
เรียบและใสขอบขุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ถึง 2 มิลลิเมตร 

4) น้ าจากท่อระบายน้ าในตลาดนครปฐมจุดที่ 4 คัดเลือกพลาค 2 พลาค มีลักษณะใสขอบ
เรียบ เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร 
 5) น้ าจากท่อระบายน้ าในตลาดนครปฐมจุดที่ 5 คัดเลือกพลาค 5 พลาค มีลักษณะใสขอบ
เรียบ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ถึง 4 มิลลิเมตร 
 6) น้ าทิ้งจากร้านช าแหละไก่จุดที่ 1 คัดเลือกพลาค 7 พลาค มีลักษณะใสขอบเรียบและใส
ขอบขุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ถึง 5 มิลลิเมตร 

7) น้ าทิ้งจากร้านช าแหละไก่จุดที่ 2 คัดเลือกพลาค 4 พลาค มีลักษณะใสขอบเรียบและใส
ขอบขุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ถึง 1.5 มิลลิเมตร 
 8) น้ าจากแผงผัก คัดเลือกพลาค 4 พลาค มีลักษณะใสขอบขุ่นและไม่ใสขอบเรียบ ขนาดเส้น
ผ่านศนูย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ถึง 1.5 มิลลิเมตร 
 9) น้ าล้างซี่โครงไก่ ไม่พบเฟจที่จ าเพาะต่อ S. Typhimurium 
 10) น้ าล้างหมูชิ้น คัดเลือกพลาค 7 พลาค มีลักษณะใสขอบเรียบและใสขอบขุ่น ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ถึง 1.5 มิลลิเมตร 
 11) น้ าทิ้งจากร้านขายหมู ไม่พบเฟจที่จ าเพาะต่อ S. Typhimurium 
 12) น้ าจากแผงหอยแครง ไม่พบเฟจที่จ าเพาะต่อ S. Typhimurium 
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ส่วนตัวอย่างน้ าเสียในตลาดจังหวัดนนทบุรีทั้งหมด 8 ตัวอย่าง ตรวจพบเฟจที่จ าเพาะต่อ S. 
Typhimurium จ านวน 7 ตัวอย่าง และ S. Enteritidis จ านวน 8 ตัวอย่าง สามารถคัดเลือกพลาคได้ 
28 และ 27 พลาค ตามล าดับ โดยคัดเลือกพลาคจากลักษณะพลาคในตัวอย่างต่าง ๆ (รูปที่ 4) ดังนี้ 

1) น้ าจากแผงไก่ตลาดบางใหญ่ร้านที่ 1 เมื่อใช้  S. Typhimurium เป็นเซลล์เจ้าบ้านสามารถ
คัดเลือก พลาคได้ 3 พลาค มีลักษณะใสขอบขุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 .5 ถึง 2.5 
มิลลิเมตร และใช้ S. Enteritidis เป็นเซลล์เจ้าบ้านสามารถคัดเลือกพลาคได้ 5 พลาค มีลักษณะใส
ขอบเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ถึง 1.5 มิลลิเมตร 

2) น้ าจากแผงไก่ตลาดบางใหญ่ร้านที่ 2 เมื่อใช้  S. Typhimurium เป็นเซลล์เจ้าบ้านสามารถ
คัดเลือก พลาคได้ 2 พลาค มีลักษณะใสขอบเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และ
ใช้ S. Enteritidis เป็นเซลล์เจ้าบ้านสามารถคัดเลือกพลาคได้ 5 พลาค มีลักษณะใสขอบขุ่น ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ถึง 3 มิลลิเมตร 

3) น้ าจากแผงไก่ตลาดบางใหญ่ร้านที่ 3 เมื่อใช้  S. Typhimurium เป็นเซลล์เจ้าบ้านสามารถ
คัดเลือก พลาคได้ 4 พลาค มีลักษณะใสขอบเรียบและใสขอบขุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง
น้อยกว่า 1 ถึง 2.5 มิลลิเมตร และใช้ S. Enteritidis เป็นเซลล์เจ้าบ้านสามารถคัดเลือกพลาคได้ 3 
พลาค มีลักษณะใสขอบเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ถึง 1.5 มิลลิเมตร 

4) น้ าจากแผงไก่ตลาดบางใหญ่ร้านที่ 4 เมื่อใช้  S. Typhimurium เป็นเซลล์เจ้าบ้านสามารถ
คัดเลือก พลาคได้ 3 พลาค มีลักษณะใสขอบเรียบและใสขอบขุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
1.5 ถึง 2.5 มิลลิเมตร และใช้ S. Enteritidis เป็นเซลล์เจ้าบ้านสามารถคัดเลือกพลาคได้ 3 พลาค มี
ลักษณะใสขอบขุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ถึง 1.5 มิลลิเมตร 

5) น้ าทิ้งในตลาดบางใหญ่จุดที่ 1 เมื่อใช้  S. Typhimurium เป็นเซลล์เจ้าบ้านสามารถ
คัดเลือก พลาคได้ 5 พลาค มีลักษณะใสขอบขุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ถึง 2.5 
มิลลิเมตร และใช้ S. Enteritidis เป็นเซลล์เจ้าบ้านสามารถคัดเลือกพลาคได้ 3 พลาค มีลักษณะใส
ขอบขุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ถึง 1.5 มิลลิเมตร 

6) น้ าทิ้งในตลาดบางใหญ่จุดที่ 2 ไม่พบเฟจที่จ าเพาะต่อ  S. Typhimurium แต่เมื่อใช้ S. 
Enteritidis เป็นเซลล์เจ้าบ้านสามารถคัดเลือกพลาคได้ 2 พลาค มีลักษณะใสขอบขุ่น ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร 

7) น้ าทิ้งในตลาดบางใหญ่จุดที่ 3 เมื่อใช้  S. Typhimurium เป็นเซลล์เจ้าบ้านสามารถ
คัดเลือก พลาคได้ 5 พลาค มีลักษณะใสขอบขุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ถึง 3.5 
มิลลิเมตร และใช้ S. Enteritidis เป็นเซลล์เจ้าบ้านสามารถคัดเลือกพลาคได้ 3 พลาค มีลักษณะใส
ขอบขุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ถึง 1.5 มิลลิเมตร 
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8) น้ าทิ้งในตลาดบางใหญ่จุดที่ 4 เมื่อใช้ S. Typhimurium เป็นเซลล์เจ้าบ้านสามารถ
คัดเลือก พลาคได้ 6 พลาค มีลักษณะใสขอบขุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ถึง 5 
มิลลิเมตร และใช้ S. Enteritidis เป็นเซลล์เจ้าบ้านสามารถคัดเลือกพลาคได้ 4 พลาค มีลักษณะใส
ขอบขุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1 ถึง 1.5 มิลลิเมตร 

 

 

รูปที่ 4 ตัวอย่างพลาคลักษณะต่าง ๆ ในจานเพาะเชื้อเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร 
A คือตัวอย่างพลาคใสขอบเรียบขนาดน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร; B คือตัวอย่างพลาคใสขอบขุ่นขนาดน้อย
กว่า 1 มิลลิเมตร; a คือตัวอย่างพลาคใสขอบเรียบขนาดประมาณ 1.5 มิลลิเมตร; b คือตัวอย่างพลาค
ใสขอบเรียบขนาดประมาณ 2.5 มิลลิเมตร; c คือตัวอย่างพลาคใสขอบขุ่นขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร; 
d คือตัวอย่างพลาคใสขอบขุ่นขนาดประมาณ 1.5 มิลลิเมตร; e คือตัวอย่างพลาคใสขอบขุ่นขนาด
ประมาณ 2.5 มิลลิเมตร 

B 

c 

e 

d 
a b 

A 
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ตารางที่ 6 การคัดแยกแบคเทอริโอเฟจเบื้องต้นโดยคัดเลือกจากลักษณะพลาค 

เซลล์เจ้าบ้าน S. Typhimurium S. Enteritidis 
ตัวอย่าง จ านวน

พลาค 
ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 
(มิลลิเมตร) 

จ านวน
พลาค 

ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
(มิลลิเมตร) 

น้ าจากท่อระบายน้ าในตลาดนครปฐม
จุดที่ 1 

5 น้อยกว่า 1 ถึง 1.5 - - 

น้ าจากท่อระบายน้ าในตลาดนครปฐม
จุดที่ 2 

3 1.5 ถึง 3 - - 

น้ าจากท่อระบายน้ าในตลาดนครปฐม
จุดที่ 3 

5 น้อยกว่า 1 ถึง 2 - - 

น้ าจากท่อระบายน้ าในตลาดนครปฐม
จุดที่ 4 

2 น้อยกว่า 1 - - 

น้ าจากท่อระบายน้ าในตลาดนครปฐม
จุดที่ 5 

5 น้อยกว่า 1 ถึง 4 - - 

น้ าท้ิงจากร้านช าแหละจุดที่ 1 7 1 ถึง 5 - - 
น้ าท้ิงจากร้านช าแหละจุดที่ 2 4 น้อยกว่า 1 ถึง 1.5 - - 
น้ าจากแผงผัก 4 น้อยกว่า 1 ถึง 1.5 - - 
น้ าล้างโครงไก ่ 0 - - - 
น้ าล้างหมูชิ้น 7 น้อยกว่า 1 ถึง 1.5 - - 
น้ าจากถาดขายหมูสับ 0 - - - 
น้ าจากแผงหอยแครง 0 - - - 
น้ าจากแผงไกต่ลาดบางใหญ่ร้านท่ี 1 3 1.5 ถึง 2.5 4 น้อยกว่า 1 ถึง 1.5 
น้ าจากแผงไกต่ลาดบางใหญ่ร้านท่ี 2 2 น้อยกว่า 1 5 น้อยกว่า 1 ถึง 3 
น้ าจากแผงไกต่ลาดบางใหญ่ร้านท่ี 3 4 น้อยกว่า 1 ถึง 2.5 3 น้อยกว่า 1 ถึง 1.5 
น้ าจากแผงไกต่ลาดบางใหญ่ร้านท่ี 4 3 1.5 ถึง 2.5 3 น้อยกว่า 1 ถึง 1.5 
น้ าท้ิงในตลาดบางใหญ่จดุที่ 1 5 น้อยกว่า 1 ถึง 2.5 3 น้อยกว่า 1 ถึง 1.5 
น้ าท้ิงในตลาดบางใหญ่จดุที่ 2 0 - 2 น้อยกว่า 1 
น้ าท้ิงในตลาดบางใหญ่จดุที่ 3 5 1.5 ถึง 3.5 3 น้อยกว่า 1 ถึง 1.5 
น้ าท้ิงในตลาดบางใหญ่จดุที่ 4 6 น้อยกว่า 1 ถึง 5 4 น้อยกว่า 1 ถึง 1.5 

รวม 70  27  

- คือตัวอย่างที่ไม่ได้น ามาใช้คัดแยกแบคเทอริโอเฟจ 
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4.2 ท าบริสุทธิ์เฟจจากตัวอย่างพลาคที่คัดเลือกเบื องต้น 

 จากตัวอย่างพลาคทั้งหมด 97 พลาคที่คัดเลือกได้จากตัวอย่างน้ าเสีย 20 ตัวอย่าง เมื่อผ่าน
การท าบริสุทธิ์แล้ว สามารถคัดแยกเฟจได้ทั้งหมด 51 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นเฟจที่สร้างพลาคใสในการท า
บริสุทธิ์ทุก ๆ รอบ ส่วนเฟจ 46 ตัวอย่างไม่ถูกเลือกเพ่ือน ามาทดสอบต่อเนื่องจากพบการสร้างพลาค
ขุ่นในระหว่างการท าบริสุทธิ์  โดยตัวอย่างน้ าเสียในจังหวัดนครปฐมมีเฟจที่จ าเพาะต่อ S. 
Typhimurium (STy) 16 ตั วอย่ า ง เฟจ  ได้ แก่  STy_RN1, STy_RN2i1, STy_RN2i2, STy_RN3, 
STy_RN21i2, STy_RN5i1, STy_RN5i2, STy_RN59, STy_RN9s, STy_RN10i2, STy_RN11, 
STy_RN12i1, STy_RN12i2, STy_RN15i2, STy_RN16 และ STy_RN20 ตัวอย่างน้ าเสียในตลาด
จังหวัดนนทบุรี  พบเฟจที่จ าเพาะต่อ S. Typhimurium 15 ตัวอย่างเฟจ ได้แก่ STy_RN22, 
STy_RN23, STy_RN24, STy_RN25i1, STy_RN27i1, STy_RN27i2, STy_RN29, STy_RN30, 
STy_RN31, STy_RN32i1, STy_RN34, STy_RN36, STy_RN38, STy_RN40 และ STy_RN41 ส่วน
เฟจที่จ าเพาะต่อ S. Enteritidis (SEn) มี 20 ตัวอย่างเฟจ ได้แก่ SEn_RN42i1, SEn_RN42i2, 
SEn_RN43, SEn_RN44, SEn_RN45i1, SEn_RN45i2, SEn_RN57, SEn_RN58, SEn_RN47i1, 
SEn_RN56, SEn_RN48, SEn_RN49i1, SEn_RN49i2, SEn_RN50i2, SEn_RN51i1, SEn_RN51i2, 
SEn_RN52, SEn_RN53, SEn_RN54i1 และ SEn_RN54i2 เฟจทั้งหมดถูกน าไปเพ่ิมจ านวนเก็บเป็น
เฟจความหนาแน่นสูง (high titer stock) เพ่ือใช้ศึกษาลักษณะและทดสอบประสิทธิภาพต่อไป 

4.3 การเข้าติดเชื อของเฟจกับแบคทีเรีย 23 สายพันธุ์ (Host range test) 

 ผลการทดสอบการเข้าติดเชื้อของเฟจกับแบคทีเรียทั้ง 23 สายพันธุ์ ด้วยวิธี spot test (รูปที่ 
5) พบว่าไม่มีเฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ E. coli, L. monocytogenes และ S. aureus ได้ แต่สามารถ
เข้าติดเชื้อ Salmonella ซีโรวาร์ต่าง ๆ ได้ ยกเว้น S. Worthington ซึ่งไม่มีเฟจตัวอย่างใดเข้าติดเชื้อ
ได้ ผลการทดสอบสรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 7 และ 8) 

1) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Agona ได้ มี 17 ตัวอย่าง ได้แก่ STy_RN2i1, STy_RN3, 
STy_RN5i1, STy_RN9s, STy_RN10i2, STy_RN12i1, STy_RN12i2, STy_RN21i2, STy_RN22, 
STy_RN23, STy_RN24, STy_RN29, STy_RN34, STy_RN36, STy_RN38, STy_RN40 แ ล ะ 
STy_RN41 
 2) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Albany ได้ มี 3 ตัวอย่าง ได้แก่ STy_RN5i1, STy_RN29 
และ SEn_RN54i2 
 3) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Anatum ได้ มี 3 ตัวอย่าง ได้แก่ STy_RN2i1, STy_RN5i1 
และ STy_RN22 
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 4) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Blockley ได้ มี 4 ตัวอย่าง ได้แก่ STy_RN5i1, STy_RN12i1, 
STy_RN12i2 และ STy_RN29 
 5) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Corvallis ได้ มี 11 ตัวอย่าง ได้แก่ STy_RN2i1, STy_RN3, 
STy_RN5i1, STy_RN9s, STy_RN10i2, STy_RN12i1, STy_RN12i2, STy_RN21i2, STy_RN22, 
STy_RN40 และ STy_ RN41 
 6) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Derby ได้ มี 2 ตัวอย่าง ได้แก่ STy_RN2i1 และ STy_RN5i1 

7) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Emek ได้ มี 11 ตัวอย่าง ได้แก่ STy_RN3, STy_RN9s, 
STy_RN10i2, STy_RN12i1, STy_RN12i2, STy_RN21i2, STy_RN22, STy_RN23, STy_RN24, 
STy_RN38 และ STy_RN 40 
 8) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Enteritidis ได้ มี 40 ตัวอย่าง แบ่งเป็นเฟจที่ใช้ S. Enteritidis 
เป็นเซลล์เจ้าบ้าน (ตัวอย่างเฟจ SEn) เพ่ือคัดแยก 20 ตัวอย่าง และเฟจที่ใช้ S. Typhimurium เป็น
เซลล์ เจ้ าบ้ าน (ตั วอย่ าง เฟจ STy) 20 ตั วอย่ าง  ได้แก่  STy_RN1, STy_RN2i1, STy_RN2i2, 
STy_RN5i1, STy_RN5i2, STy_RN10i2, STy_RN11, STy_RN12i1, STy_RN12i2, STy_RN15i2, 
STy_RN16, STy_RN20, STy_RN21i2, STy_RN25i1, STy_RN27i1, STy_RN27i2, STy_RN29, 
STy_RN30, STy_RN34 และ STy_RN59 
 9) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Give ได้ มี 4 ตัวอย่าง ได้แก่ STy_RN2i1, STy_RN5i1, 
STy_RN21i2 และ STy_RN24 
 10) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Hadar ได้ มี 18 ตัวอย่าง ได้แก่ STy_RN5i1, STy_RN9s, 
STy_RN10i2, STy_RN12i1, STy_RN12i2, STy_RN21i2, STy_RN22, STy_RN23, STy_RN29, 
STy_RN36, STy_RN40, STy_ RN41, SEn_RN42i1, SEn_RN44, SEn_RN45i2, SEn_RN47i1, 
SEn_RN50i2 และ SEn_RN56 
 11) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Heidelberg ได้  มี  15 ตัวอย่าง ได้แก่  STy_RN2i1, 
STy_RN3, STy_RN5i1, STy_RN10i2, STy_RN12i1, STy_RN12i2, STy_RN21i2, STy_RN22, 
STy_RN23, STy_RN 24, STy_RN29, STy_RN36, STy_RN38, STy_RN40 และ STy_RN41 
 12) เฟจที่ สามารถเข้ าติด เชื้ อ  S. Lexington ได้  มี  16 ตั วอย่ าง  ได้แก่  STy_RN2i1, 
STy_RN2i2, STy_RN5i1, STy_RN9s, STy_RN10i2, STy_RN11, STy_RN12i1, STy_RN12i2, 
STy_RN22, STy_RN29, SEn_RN42i1, SEn_RN44, SEn_RN45i2, SEn_RN53, SEn_RN54i2 และ 
SEn_RN56 
 13) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Newport ได้ มี 15 ตัวอย่าง ได้แก่ STy_RN3, STy_RN5i1, 
STy_RN9s, STy_RN10i2, STy_RN11, STy_RN12i1, STy_RN12i2, STy_RN22, STy_RN23, 
STy_RN 24, STy_RN29, STy_RN36, STy_RN38, STy_RN40 และ STy_RN41 
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 14) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Panama ได้ มี 6 ตัวอย่าง ได้แก่ STy_RN5i1, STy_RN10i2, 
STy_RN12i1, STy_RN25i1, STy_RN34 และ SEn_RN48 
 15) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Rissen ได้ มี 6 ตัวอย่าง ได้แก่ STy_RN2i1, STy_RN5i1, 
SEn_RN45i2 และ SEn_RN56 
 16) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Stanley ได้ มี 15 ตัวอย่าง ได้แก่ STy_RN2i1, STy_RN3, 
STy_RN5i1, STy_RN9s, STy_RN10i2, STy_RN12i1, STy_RN12i2, STy_RN21i2, STy_RN22, 
STy_RN23, STy_RN24, STy_RN36, STy_RN38, STy_RN40 และ STy_RN41 

17) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Typhimurium ได้ มีทั้งหมด 46 ตัวอย่าง แบ่งเป็นตัวอย่าง
เฟจ STy 31 ตัวอย่าง และตัวอย่างเฟจ SEn 15 ตัวอย่าง ได้แก่ SEn_RN42i1, SEn_RN42i2, 
SEn_RN43, SEn_RN45i1, SEn_RN48, SEn_RN50i2, SEn_RN 51i1, SEn_RN51i2, SEn_RN52, 
SEn_RN53, SEn_RN54i1, SEn_RN54i2, SEn_RN56, SEn_RN57 และ SEn_RN58 
 18) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Virchow ได้ มีทั้งหมด 12 ตัวอย่าง ได้แก่ STy_RN2i1, 
STy_RN5i1, STy_RN9s, STy_RN10i2, STy_RN12i1, STy_RN12i2, STy_RN21i2, STy_RN29, 
SEn_RN44, SEn_RN50i2, SEn_RN51i2 และ SEn_RN56 
 19) เฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ S. Weltevreden ได้ มีทั้งหมด 10 ตัวอย่าง ได้แก่ STy_RN2i1, 
STy_RN5i1, STy_RN12i1, STy_RN12i2, STy_RN21i2, STy_RN22, STy_RN24, STy_RN29, 
SEn_RN44 และ SEn_RN45i2 
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A คือเกิดบริเวณใสทั้งหมด (+++); B คือเกิดบริเวณใสบางส่วน (++); C คือเกิดพลาคเดี่ยว (+); D คือ
เกิดบริเวณขุ่น (o); E คือไม่พบการเปลี่ยนแปลง (-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ตัวอย่างผลการทดสอบความจ าเพาะของเฟจกับแบคทีเรียด้วยวิธี spot test 
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จากผลการทดสอบความจ าเพาะของเฟจ (host range test) เฟจ 4 ตัวอย่างคือ STy_RN5i1, 

STy_RN12i1, STy_RN25i1 และ STy_RN29 ถูกเลือกเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการติดเชื้อและการ
ระบุชนิดเนื่องจากเฟจทั้ง 4 ตัวอย่างสามารถเข้าติดเชื้อ Salmonella ซีโรวาร์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ครอบคลุม  
 เฟจ STy_RN5i1 เป็นเฟจที่สามารถเข้าติดเชื้อ Salmonella ได้มากถึง 18 จาก 20 ซีโรวาร์ 
เ ฟจท า ใ ห้ เ กิ ดบ ริ เ ว ณ ใส ทั้ ง ห มด กั บ  S. Anatum, S. Enteritidis, S. Give, S. Lexington, S. 
Typhimurium และ S. Virchow และเกิดบริเวณใสบางส่วนกับ S. Derby และ S. Rissen 
 เฟจ STy_RN12i1 สามารถเข้าติดเชื้อ Salmonella ได้ 14 ซีโรวาร์ โดยท าให้เกิดบริเวณใส
ทั้งหมดกับ S. Agona, S. Corvallis, S. Heidelberg, S. Stanley และ S. Typhimurium และเกิด
บริเวณใสบางส่วนกับ S. Newport  
 เฟจ STy_RN25i1 เข้าติดเชื้อ Salmonella ได้ เ พียง 3 ซี โรวาร์คือ S. Enteritidis, S. 
Panama และ S. Typhimurium แต่เป็นเฟจที่ถูกเลือกเพียงตัวอย่างเดียวที่ท าให้เกิดบริเวณใสเมื่อ
ทดสอบกับ S. Panama 
 เฟจ STy_RN29 สามารถเข้าติดเชื้อ Salmonella ได้ 11 ซีโรวาร์ ซึ่งท าให้เกิดบริเวณใสกับ 
S. Albany และ S. Hadar ได้ดีกว่าเฟจที่ถูกเลือกตัวอย่างอ่ืน 
 ส าหรับ S. Blockley, S. Emek และ S. Weltevreden เมื่อทดสอบกับเฟจ STy_RN5i1, 
STy_RN12i1 และ STy_RN29 พบว่าเฟจ STy_RN5i1 และ STy_RN29 เข้าติดเชื้อ S. Blockley 
และ S. Weltevreden ส่วน STy_RN12i1 สามารถเข้าติดเชื้อได้ทั้ง 3 ซีโรวาร์ ซึ่งเกิดบริเวณขุ่น
ทั้งหมด 

4.4 ประสิทธิภาพของแบคเทอริโอเฟจส าหรับท าลายเชื อ Salmonella ซีโรวาร์ต่างกันโดยวิธี 
Efficiency of plating (EOP) 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเฟจทั้ง 4 ตัวอย่าง พบว่าเฟจแต่ละตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการท าลายเชื้อทดสอบต่างกันเมื่อวิเคราะห์จากค่า EOP (ตารางที่ 9) ซึ่งค่า EOP ก าหนดได้ดังนี้   
- ค่า EOP มากกว่า 0.5 หมายถึง เฟจมีประสิทธิภาพในการท าลายเชื้อทดสอบสูง 
- ค่า EOP อยู่ในช่วง 0.2 ถึง 0.5 หมายถึง เฟจมีประสิทธิภาพในการท าลายเชื้อทดสอบปานกลาง 
- ค่า EOP อยู่ในช่วง 0.001 ถึง 0.2 หมายถึง เฟจมีประสิทธิภาพในการท าลายเชื้อทดสอบต่ า 
- ค่า EOP ต่ ากว่า 0.001 หมายถึง เฟจไม่มีประสิทธิภาพในการท าลายเชื้อทดสอบ 
โดยเฟจ STy_RN5i1 สามารถท าลาย S. Agona, S. Albany, S. Hadar, S. Heidelberg, S. Newport 
และ S. Stanley ได้ค่า EOP เท่ากับ 0.215, 0.368, 0.015, 0.187, 0.111 และ 0.048 ตามล าดับ 
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เฟจ STy_RN12i1 สามารถท าลาย S. Agona, S. Corvallis, S. Heidelberg, S. Newport และ S. 
Stanley ได้ค่า EOP เท่ากับ 2.700, 0.071, 0.177, 0.043 และ 0.040 ตามล าดับ เฟจ STy_RN25i1 
สามารถท าลาย S. Enteritidis ได้ค่า EOP เท่ากับ 0.780 และเฟจ STy_RN29 สามารถท าลาย S. 
Agona, S. Albany, S. Emek, S. Enteritidis, S. Hadar, S. Heidelberg, S. Newport และ  S. 
Stanley ไ ด้ ค่ า  EOP เ ท่ า กั บ  0.461, 0.957, 0.542, 2.662, 3.824, 0.408, 0.011 และ  0.003 
ตามล าดับ    
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4.5 อัตราส่วนของแบคเทอริโอเฟจที่เหมาะสมต่อการติดเชื อ Salmonella (Multiplicity of 
infection, MOI) 

การทดสอบอัตราส่วนของแบคเทอริโอเฟจที่ เหมาะสมต่อการติดเชื้อ Salmonella 
ด าเนินการทดสอบที่ค่า MOI 10, 1 และ 0.1 จากผลการทดสอบสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 เฟจ STy_RN5i1 สามารถลดความหนาแน่นของ Salmonella ได้ทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไป 1 
ชั่วโมง ที่ MOI 10 และ 1 ส่วนที่ MOI 0.1 เฟจสามารถลดความหนาแน่นของเชื้อลงได้ต่ าสุดที่ชั่วโมง
ที่ 2 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม พบการเจริญ (regrowth) ของ Salmonella ในชั่วโมงที่ 5 ที่ MOI 10 
ซึ่งเพ่ิมขึ้น 2.75 log CFU/mL (รูปที่ 6) ส่วนความหนาแน่นของเฟจเพ่ิมขึ้นทุก MOI ส าหรับ MOI 1 
เฟจเพ่ิมขึ้นในชั่วโมงแรกและคงที่จนถึงชั่วโมงที่ 5 และ MOI 0.1 เฟจเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใน 2 
ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นคงที่จนถึงชั่วโมงสุดท้าย โดยเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.04 และ 3.37 log PFU/mL 
ตามล าดับ ส่วนที่ MOI 10 เฟจมีความหนาแน่นสูงสุดที่ชั่วโมงที่ 3 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากชั่วโมงที่ 0 เท่ากับ 
1.40 log PFU/mL และลดลงเล็กน้อยในชั่วโมงท่ี 4 เป็นต้นไป 
 เฟจ STy_RN12i1 สามารถลดความหนาแน่นของเชื้อที่ชั่วโมงท่ี 2 ได้มากถึง 6.05, 6.41 และ 
6.52 log CFU/mL ที่ค่า MOI 10, 1 และ 0.1 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับตัวอย่างเชื้อควบคุม ส่วน
ชั่วโมงแรกเฟจสามารถลดเชื้อได้ประมาณ 5.5 log CFU/mL ที่ทุก ๆ ค่า MOI นอกจากนี้ที่ MOI 1 
และ 0.1 พบการเจริญของเชื้อ (regrowth) เพ่ิมขึ้นหลังจากชั่วโมงที่ 3 และที่ MOI 10 พบการเจริญ
ของเชื้อเพ่ิมขึ้นหลังจากชั่วโมงที่ 4 (รูปที่ 7) อย่างไรก็ตาม ความหนาแน่นของ Salmonella ที่ชั่วโมง
ที่ 5 เมื่อทดสอบกับเฟจนั้นต่ ากว่าตัวอย่างเชื้อควบคุมประมาณ 4.2 log CFU/mL ส่วนความ
หนาแน่นของเฟจเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่ทุก MOI ส าหรับ MOI 1 เฟจมีความหนาแน่นเพ่ิมขึ้นใน
ชั่วโมงแรกและคงที่จนถึงชั่วโมงที่ 5 ซึ่งเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.97 log PFU/mL ส าหรับ MOI 0.1 ความ
หนาแน่นเฟจเพ่ิมขึ้น 3.93 log PFU/mL และลดลงเล็กน้อยที่ชั่วโมงที่ 3 แล้วจึงคงที่จนถึงชั่วโมงที่ 5 
นอกจากนี้พบการลดลงของเฟจตั้งแต่ชั่วโมงที่ 2 ส าหรับการทดสอบที่ MOI 10 ในชั่วโมงแรกความ
หนาแน่นของเฟจเพ่ิมขึ้น 1.45 log PFU/mL จากความหนาแน่นเริ่มต้นเท่ากับ 8.15 log PFU/mL 
เมื่อถึงชั่วโมงที่ 5 ความหนาแน่นของเฟจเพ่ิมขึ้นจากชั่วโมงที่ 0 เท่ากับ 0.5 log PFU/mL ซึ่งลดลง
จากชั่วโมงท่ี 1 เท่ากับ 0.95 log PFU/mL 

เฟจ STy_RN25i1 มีแนวโน้มการลดความหนาแน่นของเชื้อใกล้เคียงกับ STy_RN12i1 คือ
สามารถลดเชื้อลงได้มากที่สุดที่ชั่วโมงที่ 2 ส าหรับทุก ๆ ค่า MOI โดยที่ MOI 10, 1 และ 0.1 ความ
หนาแน่นของ Salmonella ลดลง 3.27, 2.92 และ 2.85 log CFU/mL ตามล าดับ ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 3 
เป็นต้นไปพบการเจริญของเชื้อเพ่ิมขึ้น ในชั่วโมงสุดท้ายของการทดสอบ ความหนาแน่นของเชื้อที่ 
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MOI 0.1 ใกล้เคียงกับตัวอย่างเชื้อควบคุมอย่างมาก (รูปที่ 8) ซึ่งลดลงเพียง 0.06 log CFU/mL ส่วน
ที่ MOI 10 และ 1 ความหนาแน่นของเชื้อลดลง 0.50 log CFU/mL เมื่อเทียบกับตัวอย่างเชื้อควบคุม 
ส าหรับความหนาแน่นของเฟจที่ MOI 10 เพ่ิมข้ึนสูงที่สุดที่ชั่วโมงที่ 3 โดยเพิ่มขึ้น 1.82 log PFU/mL 
จากนั้นลดลงเล็กน้อยในชั่วโมงที่ 4 และเพ่ิมขึ้นอีกครั้งที่ชั่วโมงที่ 5 ซึ่งเพ่ิมจากความหนาแน่นเริ่มต้น 
1.87 log PFU/mL ส าหรับ MOI 1 เฟจมีความหนาแน่นเพ่ิมขึ้นในชั่วโมงแรกและคงที่จนถึงชั่วโมงที่ 
3 จากนั้นลดลงในชั่วโมงที่ 4 และเพ่ิมขึ้นที่ชั่วโมงที่ 5 เช่นเดียวกับที่ MOI 10 ส่วนที่ MOI 0.1 ความ
หนาแน่นของเฟจเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในชั่วโมงท่ี 2 และคงที่จนถึงชั่วโมงท่ี 5 โดยเพิ่มขึ้นจากความหนาแน่น
เริ่มต้นประมาณ 4.25 log PFU/mL 

เฟจ STy_RN29 ที่ค่า MOI 10 และ 1 เฟจสามารถลดความหนาแน่นของเชื้อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคือสามารถลดเชื้อได้หมดที่ชั่วโมงที่ 1 และ 2 ตามล าดับ และที่ MOI 0.1 เฟจสามารถ
ลดเชื้อได้ต่ าที่สุดที่ชั่วโมงที่ 3 (รูปที่ 9) หลังจากนั้นพบการเจริญของเชื้อเพ่ิมขึ้นในทุกการทดสอบ ที่ 
MOI 10 เชื้อเริ่มเจริญเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ชั่วโมงที่ 1 ส่วน MOI 1 และ 0.1 พบการเจริญของเชื้อเพ่ิมขึ้นที่
ชั่วโมงที่ 3 อย่างไรก็ตาม ความหนาแน่นของเชื้อที่ชั่วโมงสุดท้ายต่ ากว่าตัวอย่างเชื้อควบคุมถึง 5.61, 
5.91 และ 5.75 log CFU/mL ที่ค่า MOI 10, 1 และ 0.1 ตามล าดับ ส าหรับเฟจที่ MOI 10 และ 1 
พบว่าความหนาแน่นของเฟจเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ชั่วโมงแรกและคงที่ไปจนถึงชั่วโมงสุดท้าย โดยเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 2.11 และ 2.69 log PFU/mL ตามล าดับ ส่วนที่ MOI 0.1 ความหนาแน่นของเฟจเพ่ิมขึ้น
มากที่สุดเมื่อเทียบกับ MOI อ่ืน ๆ ซึ่งเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องใน 2 ชั่วโมงแรก จากนั้นคงที่จนถึงชั่วโมงที่ 5 
ส าหรับชั่วโมงที่ 1 ความหนาแน่นของเฟจเพ่ิมขึ้น 2.16 log PFU/mL และเพ่ิมขึ้นอีก 2.24 log 
PFU/mL ในชั่วโมงที่ 2 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดสอบ ความหนาแน่นของเฟจเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.34 
log PFU/mL ซึ่งมากกว่าการทดสอบที่ MOI 10 และ 1 ประมาณ 2 และ 1.6 เท่า ตามล าดับ 

จากผลการทดสอบของเฟจทั้ง 4 ตัวอย่างพบว่า STy_RN5i1 สามารถลดความหนาแน่นของ 
Salmonella ได้หมดตั้งแต่ชั่วโมงที่ 1 ส าหรับ MOI 10 และ 1 ส่วนที่ MOI 0.1 เฟจสามารถลดเชื้อ
ได้ต่ าที่สุดที่ชั่วโมงที่ 2 โดยพบการเจริญของเชื้อ (regrowth) ที่ MOI 10 ในชั่วโมงที่ 5 ส่วนเฟจ 
STy_RN12i1 และ STy_RN25i1 สามารถลดความหนาแน่นของเชื้อได้มากที่สุดที่ชั่ วโมงที่  2 
ส าหรับเฟจ STy_RN29 ที่ค่า MOI 10 และ 1 เฟจสามารถลดเชื้อได้หมดภายใน 2 ชั่วโมงแรก ส าหรับ
การทดสอบที่ MOI 0.1 เฟจสามารถลดเชื้อได้ต่ าที่สุดที่ชั่วโมงท่ี 3 อย่างไรก็ตาม พบการเจริญของเชื้อ
ที่ทุก MOI เมื่อทดสอบกับเฟจ STy_RN12i1, STy_RN25i1 และ STy_RN29 ส่วนเฟจทั้งหมดมีความ
หนาแน่นเพ่ิมข้ึนที่ทุกค่า MOI ซึ่งที่ MOI 0.1 มีความหนาแน่นของเฟจเพิ่มขึ้นมากที่สุด 
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รูปที่ 6 ผลการทดสอบอัตราส่วนของเฟจ STy_RN5i1 ที่เหมาะสมต่อการติดเชื้อ S. Typhimurium 

รูปที่ 7 ผลการทดสอบอัตราส่วนของเฟจ STy_RN12i1 ที่เหมาะสมต่อการติดเชื้อ S. Typhimurium 
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รูปที่ 9 ผลการทดสอบอัตราส่วนของเฟจ STy_RN25i1 ที่เหมาะสมต่อการติดเชื้อ S. Typhimurium 

รูปที่ 8 ผลการทดสอบอัตราส่วนของเฟจ STy_RN29 ที่เหมาะสมต่อการติดเชื้อ S. Typhimurium 
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4.6 ศึ กษ า จี โ น มขอ งแ บค เ ทอ ริ โ อ เ ฟจด้ ว ย เ ทค นิ ค  Restriction Fragment Length 
Polymorphism (RFLP) 

 เมื่อตัดจีโนมของเฟจทั้ง 4 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 3 ชนิดคือ HinfI, BsnI และ 
BstHHI พบว่ารูปแบบการตัดดีเอ็นเอของเฟจทั้ง 4 ชนิดแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด (รูปที่ 10) สามารถ
จัดกลุ่มได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเฟจ STy_RN5i1, STy_RN12i1, STy_RN25i1 และ 
STy_RN29 เป็นเฟจต่างชนิดกัน และสามารถสรุปได้ว่าเฟจทั้ง 4 ตัวอย่างมีดีเอ็นเอสายคู่ (dsDNA) 
เป็นสารพันธุกรรมเนื่องจากสามารถตัดได้ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 

 

 

รูปที่ 10 รูปแบบดีเอ็นเอเฟจจากการตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ 3 ชนิด 

ช่อง 1 ถึง 4 คือดีเอ็นเอเฟจ STy_RN5i1, STy_RN12i1, STy_RN25i1 และ STy_RN29 ที่ตัดด้วย
เอนไซม์ตัดจ าเพาะ HinfI; ช่องที่ 5 ถึง 8 คือดีเอ็นเอเฟจ STy_RN5i1, STy_RN12i1, STy_RN25i1 
และ STy_RN29 ที่ตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ BsnI; ช่องที่ 9 ถึง 12 คือดีเอ็นเอเฟจ STy_RN5i1, 
STy_RN12i1, STy_RN25i1 และ STy_RN29 ที่ตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ BstHHI; M คือ lambda 
DNA/HindIII marker 
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4.7 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคเทอริโอเฟจ 

เมื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคเทอริโอเฟจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องผ่าน (TEM) สามารถจ าแนกเฟจได้ 2 วงศ์คือ Podoviridae และ Siphoviridae เฟจในวงศ์ 
Podoviridae ได้แก่ เฟจ STy_RN5i1 (รูปที่ 11A) และ STy_RN12i1 (รูปที่ 11B) มีลักษณะหัวเป็น
ทรงยี่สิบหน้า สิบสองมุม ( icosahedra) หางสั้นและไม่สามารถยืดหดได้  ส่วนเฟจในวงศ์  
Siphoviridae ได้แก่ เฟจ STy_RN25i1 (รูปที่ 11C) และ STy_RN29 (รูปที่ 11D) ขนาดหัวและหาง
ของเฟจแสดงดังตารางที่ 10 โดยวัดขนาดของเฟจแต่ละชนิดจากภาพจ านวน 10 ภาพ (n =10) 

ตารางที่ 10 ขนาดของแบคเทอริโอเฟจจากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 

ตัวอย่างเฟจ 
ความกว้างหัว 
(นาโนเมตร) 

ความยาวหัว 
(นาโนเมตร) 

ความกว้างหาง 
(นาโนเมตร) 

ความยาวหาง 
(นาโนเมตร) 

วงศ์ (family) 

STy_RN5i1 51.7 ± 3.0 55.6 ± 2.6 11.8 ± 1.9 12.1 ± 1.9 Podoviridae 
STy_RN12i1 55.0 ± 3.6 55.7 ± 3.6 11.3 ± 2.4 10.8 ± 1.9 Podoviridae 
STy_RN25i1 47.8 ± 1.3 49.5 ± 2.1 7.5 ± 0.6 90.9 ± 6.6 Siphoviridae 
STy_RN29 56.4 ± 4.8 56.7 ± 4.3 8.5 ± 1.4 205.5 ± 17.8 Siphoviridae 
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A คือเฟจ STy_RN5i1; B คือเฟจ STy_RN12i1; C คือเฟจ STy_RN25i1; D คือเฟจ STy_RN29 

รูปที่ 11 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคเทอริโอเฟจการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องผ่าน 
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บทที่ 5 

วิจารณ์ผลการทดลอง 

 ในการศึกษานี้ เฟจจ านวน 97 ตัวอย่างคัดแยกได้น้ าทิ้งจากตลาดและน้ าที่คาดว่าเป็นแหล่ง
ของเชื้อ Salmonella โดยใช้ S. Typhimurium และ S. Enteritidis เป็นเซลล์เจ้าบ้าน การคัดแยก
แบคเทอริโอเฟจจากตัวอย่างในธรรมชาติควรค านึงถึงแหล่งของเซลล์เจ้าบ้านเป็นหลัก Salmonella 
เป็นแบคทีเรียก่อโรคท่ีมีอาหารเป็นสื่อกลาง สามารถแยกได้จากแหล่งธรรมชาติ น้ าเสีย ล าไส้ของสัตว์ 
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์เช่น น้ า ดิน มูลสัตว์ ซากสัตว์เป็นต้น รวมไปถึงน้ าทิ้งจากตลาด
สด เนื่องจากในตลาดสดมีเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผักและผลไม้จ าหน่ายเป็นจ านวนมากซึ่งต้องท าความ
สะอาดสินค้าก่อนจ าหน่ายเช่น การล้างเลือด ดินหรือสิ่งสกปรกที่ติดมากับสินค้า ในบางกรณีผู้
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ได้ช าแหละชิ้นส่วนของสัตว์แล้วล้างท าความสะอาดทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ช าแหละ
ในบริเวณดังกล่าวด้วย น้ าจากกระบวนการท าความสะอาดเหล่านี้ถูกทิ้งตามรางน้ าทิ้งไปรวมกันที่บ่อ
พักน้ าส่งผลให้มีแบคทีเรียสะสมอยู่จ านวนมาก นอกจากนี้การวางจ าหน่ายเนื้อสัตว์รวมกันในภาชนะ
โลหะหรือพลาสติกท าให้มีน้ าขังซึ่งเป็นน้ าที่มาจากน้ าท าความสะอาดและจากเนื้อสัตว์ เนื่องจาก
เนื้อสัตว์มีทั้งส่วนของเหลวและเนื้อที่เละได้ง่ายจึงกลายเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียได้  (Gouvêa 
et al., 2016) อย่างไรก็ตาม ประเภทของตัวอย่างที่ใช้คัดแยกเฟจอาจเป็นอีกข้อหนึ่งที่ควรพิจารณา
ด้วย Callaway และคณะรายงานช่วงของเซลล์เจ้าบ้าน (host range) ของเฟจที่คัดแยกได้จาก
ตัวอย่างอุจจาระในฟาร์มเลี้ยงหมูโดยทดสอบกับ S. Derby, S. Typhimurium, S. Dublin, S. 
Enteritidis, S. Cholerasuis, S. Montevideo, S. Mbandaka, E. coli F18, E. coli K88, E. coli 
O157:H7, E. faecalis และ E. faecium พบว่าเฟจที่คัดแยกโดยใช้ S. Typhimurium เป็นเซลล์เจ้า
บ้านเริ่มต้นไม่สามารถท าลายแบคทีเรียทดสอบได้ ยกเว้น S. Derby ซึ่งผู้วิจัยสรุปว่าเฟจที่คัดแยกได้นี้
มีช่วงของเซลล์เจ้าบ้านที่แคบมาก (very narrow host range) (Callaway et al., 2007) Moreno 
Switt และคณะคัดแยกเฟจจากตัวอย่างปุ๋ยคอก (manure) และตัวอย่างจากบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ 
(animal holding area) ในฟาร์มโคนมที่มีประวัติการพบการปนเปื้อนของ Salmonella และศึกษา
รูปแบบการท าลายเซลล์ (lysis profile) ของเฟจที่คัดแยกได้กับ E. coli 1 สายพันธุ์และ Salmonella 
25 ไอโซเลท พบว่าสามารถคัดแยกเฟจได้ 108 ไอโซเลท ซึ่งเฟจร้อยละ 51 (55/108) สามารถท าลาย
แบคทีเรียทดสอบได้เพียง 1 ถึง 3 สายพันธุ์ (narrow host range) ส่วนเฟจที่เหลือร้อยละ 49 
(53/108) สามารถท าลายแบคทีเรียทดสอบได้ 4 ถึง 18 สายพันธุ์ (broad host range) จะเห็นได้ว่า
เฟจที่มีช่วงของเซลล์เจ้าบ้านแคบสามารถพบได้มากกว่าเฟจที่มีช่วงของเซลล์เจ้าบ้านกว้าง ในอีกทาง
หนึ่ง เฟจที่คัดแยกได้จากตัวอย่างน้ าเสียหรือสิ่งปฏิกูลสามารถท าลายแบคทีเรียได้ในช่วงกว้าง 
(Moreno Switt et al., 2013) Bao และคณะคัดแยกเฟจจากสิ่งปฏิกูลจากไก่โดยใช้ S. Enteritidis 
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เป็นเซลล์เจ้าบ้าน ได้เฟจ 2 ไอโซเลทคือ PA13076 และ PC2184 แล้วทดสอบ host range กับ 
Salmonella 311 ไอโซเลท พบว่าเฟจทั้ง 2 ไอโซเลทสามารถท าลาย Salmonella ได้ร้อยละ 71.4 
(222/311) และ 95.8 (298/311) ตามล าดับ (Bao et al., 2015) Akhtar และคณะได้กล่าวว่า
ตัวอย่างน้ าเสียถือเป็นตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพส าหรับคัดแยกเฟจที่มีช่วงของเซลล์เจ้าบ้านกว้าง  
(Akhtar et al., 2014) ดังนั้นน้ าทิ้งจากตลาดสดและน้ าที่คาดว่าเป็นแหล่งของเชื้อ Salmonella จึง
เป็นแหล่งตัวอย่างที่น่าสนใจส าหรับการคัดแยกเฟจที่จ าเพาะต่อ Salmonella จากตัวอย่างน้ าทิ้งใน
การศึกษานี้สามารถใช้เพ่ือคัดแยกเฟจที่จ าเพาะต่อ S. Typhimurium และ S. Enteritidis ได้ร้อยละ 
85 (17/20) และ 100 (12/12) ตามล าดับ พบว่ามีตัวอย่างน้ าทิ้ง 3 ตัวอย่างที่ไม่สามารถแยกเฟจที่
จ าเพาะต่อ S. Typhimurium ได้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากตัวอย่างน้ าที่เก็บได้ไม่มีเฟจที่จ าเพาะต่อสาย
พันธุ์ของแบคทีเรียที่ใช้เป็นเซลล์เจ้าบ้าน 

เฟจทั้งหมด 97 ตัวอย่างที่คัดแยกเบื้องต้นถูกน ามาท าบริสุทธิ์และคัดเลือกได้เฟจจ านวน 51 
ตัวอย่าง ที่สร้างพลาคลักษณะเป็นจุดใส (clear plaques) บนสนามของแบคทีเรีย (lawn) ซึ่งเป็น   
ไวรูเรนจ์เฟจ (virulent phage) ซึ่งจากนั้นน ามาศึกษาการเข้าติดเชื้อของเฟจกับแบคทีเรียสายพันธุ์
ต่าง ๆ (host range test) พบว่าเฟจที่ใช้ S. Typhimurium และ S. Enteritidis เป็นเซลล์เจ้าบ้าน
ส าหรับคัดแยก สามารถเข้าติดเชื้อ Salmonella ได้มากกว่า 1 ซีโรวาร์ แต่ไม่สามารถเข้าติดเชื้อ E. 
coli, L. monocytogenes และ S. aureus ได้ O’Flynn และคณะรายงานถึงการเข้าติดเชื้ออย่าง
จ าเพาะของเฟจที่คัดแยกได้โดยใช้ E. coli เป็นเซลล์เจ้าบ้าน เมื่อน าเฟจที่คัดแยกได้มาทดสอบ host 
range ผลการทดสอบพบว่าเฟจ e11/2, pp01 และ e4/1c สามารถเข้าติดเชื้อ E. coli ได้บางสาย
พันธุ์ แต่ไม่สามารถเข้าติดเชื้อ Salmonella ซีโรวาร์ต่าง ๆ และ Pseudomonas fluorescens ซึ่ง
เป็นแบคทีเรียแกรมลบ (O'Flynn et al., 2004) ต่อมาในปี 2006 Carey-Smith และคณะคัดแยก
เฟจโดยใช้ Salmonella ผสมจ านวน 3 สายพันธุ์คือ S. Typhimurium PT160, S. Typhimurium 
LT2 และ S. Infantis เป็นเซลล์เจ้าบ้าน เฟจที่คัดแยกได้มี 2 ตัวอย่างคือ FGCSSa1 และ FGCSSa2 
อย่างไรก็ตาม เมื่อทดสอบการสร้างพลาคของเฟจกับเชื้อแต่ละสายพันธุ์ เฟจทั้ง 2 ตัวอย่างจ าเพาะกับ 
S. Typhimurium 2 สายพันธุ์ ยกเว้น S. Infantis จากนั้นทดสอบ host range กับ Salmonella 8 
สายพันธุ์ และ E. coli 2 สายพันธุ์ พบว่า FGCSSa1 และ FGCSSa2 สามารถเข้าติดเชื้อ Salmonella 
ได้ 6 และ 3 สายพันธุ์ ตามล าดับ แต่ไม่มีเฟจตัวอย่างใดที่สามารถเข้าติดเชื้อ E. coli ได้  (Carey-
Smith et al., 2006) ในทางกลับกัน การศึกษาของ Viazis และคณะซึ่งรายงานถึงการติดเชื้อข้ามสปี-
ชีส์ของเฟจ (cross-species infectivity) โดยน าเฟจจ านวน 8 ตัวอย่างที่จ าเพาะต่อ E. coli มา
ทดสอบด้วยวิธี spot test กับ Salmonella 27 สายพันธุ์ พบว่าเฟจนั้นสามารถเข้าติดเชื้อกับ 
Salmonella ได้ร้อยละ 0 ถึง 47 (Viazis et al., 2011) มีการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวรับบนผิวที่
จ าเพาะของเฟจโดย Shin และคณะคัดแยกเฟจโดยใช้ S. Typhimurium เป็นเซลล์เจ้าบ้าน จากนั้น
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แบ่งกลุ่มเฟจทั้งหมด 25 ตัวอย่างที่คัดแยกได้เป็น 3 กลุ่มโดยอาศัยตัวรับของแบคทีเรีย (specific 
receptor) ที่จ าเพาะต่อเฟจได้แก่ เฟจกลุ่ม F คือเฟจที่ใช้ตัวรับบริเวณแฟลกเจลลา (FliC และ FljB) 
ซึ่งแบ่งออกอีก 2 กลุ่มคือ F-I และ F-II เฟจกลุ่ม B คือเฟจที่ใช้ตัวรับบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ส าหรับขนส่ง
วิ ต า มิ นบี  12 (BtuB) และ เฟจกลุ่ ม  L คื อ เฟจที่ ใ ช้ ตั ว รั บ บ ริ เ ว ณลิ โ พพอลิ แ ซ็ ก ค า ไ ร ด์  
(lipopolysaccharide, LPS) เป็นตัวรับส าหรับยึดเกาะกับเซลล์ เมื่อน าเฟจทั้งหมดทดสอบ host 
range กับ Salmonella 21 สายพันธุ์ E. coli 5 สายพันธุ์ แบคทีเรียแกรมลบ 5 สายพันธุ์ และ
แบคทีเรียแกรมบวก 4 สายพันธุ์ พบว่าเฟจกลุ่ม F และกลุ่ม L ไม่สามารถเข้าติดเชื้อแบคทีเรียสาย
พันธุ์ อ่ืน ๆ นอกจาก Salmonella ได้ แต่เฟจกลุ่ม B สามารถเข้าติดเชื้อ E. coli และ Shigella 
flexneri ได้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า Salmonella, E. coli และ Shigella flexneri มีลักษณะโปรตีน 
ButB ที่คล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยวิเคราะห์ล าดับกรดอะมิโนของโปรตีน BtuB ของ S. Typhimurium LT2, 
E. coli MG1655 และ Shigella flexneri 2a strain 2457T พบว่าโปรตีน BtuB ของเชื้อทั้งสามมี
ล าดับกรดอะมิโนคล้ายคลึงกันมากกว่าร้อยละ 87 จากผลการวิเคราะห์ล าดับกรดอะมิโนนี้สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ (Shin et al., 2012) ดังนั้นการติดเชื้อข้ามสปีชีส์ของเฟจอาจเกิดจากความ
คล้ายคลึงกันของตัวรับที่จ าเพาะกับเฟจ ซึ่งแตกต่างจากผลที่ได้จากการศึกษานี้เฟจทั้ง 51 ตัวอย่างไม่
สามารถเข้าติดเชื้อแบคทีเรียสกุลอ่ืนได้นอกจาก Salmonella แต่สามารถติดเชื้อ Salmonella ซีโร-
วาร์ต่างกันได้แสดงให้เห็นว่า Salmonella แต่ละซีโรวาร์ที่เฟจสามารถติดเชื้อได้อาจมีตัวรับที่
คล้ายคลึงกัน 

อย่างไรก็ตาม วิธี spot test ยังไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมส าหรับการคัดเลือกเฟจที่มีช่วงเซลล์เจ้า
บ้านกว้าง (broad host range) ดังรายงานของ Pereira และคณะ เมื่อน าเฟจ phSE-1, phSE-2 
และ phSE-5 ที่คัดแยกโดยใช้ S. Typhimurium เป็นเซลล์เจ้าบ้านมาทดสอบ host range กับ
แบคทีเรีย 42 สายพันธุ์ พบว่าเฟจทั้งสามสามารถเข้าติดเชื้อแบคทีเรียได้ 25 ถึง 27 สายพันธุ์ จากนั้น
ทดสอบประสิทธิภาพการท าลายแบคทีเรียสายพันธุ์ต่าง ๆ (EOP) ผลการทดลองเป็นที่น่าประหลาดใจ 
เนื่องจากเฟจทั้งหมดสามารถท าลายเชื้อแบคทีเรียได้เพียง 3 สายพันธุ์เท่านั้นได้แก่ E. coli AE11, 
Bioluminescent E. coli และ Citrobacter freundii 10I ไม่รวมเซลล์เจ้าบ้านที่ใช้ส าหรับคัดแยก
เฟจ (Pereira et al., 2016) ซึ่งสอดคล้องกับผลของการศึกษานี้เมื่อทดสอบความจ าเพาะของเฟจต่อ
แบคทีเรีย 23 สายพันธุ์ พบว่าเฟจเข้าติดเชื้อ Salmonella ได้เพียงสกุลเดียวและไม่มีเฟจตัวอย่างใด
ที่ ส ามารถ เ ข้ า ติ ด เ ชื้ อ  E. coli, L. monocytogenes และ  S. aureus ได้  เ ฟจ  STy_RN5 i1 , 
STy_RN12i1, STy_RN25i1 และ STy_RN29 สามารถเข้าติดเชื้อ Salmonella ได้ 18, 14, 3 และ 
11 ซีโรวาร์ ตามล าดับ จากนั้นน าเฟจทั้ง 4 ตัวอย่างมาทดสอบ EOP พบว่าเฟจมีประสิทธิภาพท าลาย 
Salmonella ได้ 7, 7, 2 และ 9 ซีโรวาร์ ตามล าดับ Mirzael และ Nilsson ได้รายงานเหตุการณ์
เช่นเดียวกันนี้ไว้ เฟจที่คัดแยกโดยใช้ E. coli เป็นเซลล์เจ้าบ้านจ านวน 6 ตัวอย่างจาก 25 ตัวอย่างถูก
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คัดเลือกด้วยวิธี spot test โดยเลือกจากช่วงของเซลล์เจ้าบ้านที่เฟจสามารถเข้าติดเชื้อได้ เฟจทั้ง 6 
ตัวอย่างได้แก่ SU10, SU16, SU27, SU32, SU57 และ SU63 สามารถเข้าติดเชื้อ E. coli ได้ 30, 43, 
32 , 18 , 11 และ 36 สายพันธุ์จาก 72 สายพันธุ์  ตามล าดับ เมื่อทดสอบ EOP พบว่าเฟจมี
ประสิทธิภาพการท าลายเชื้อ 22, 28, 19, 9, 3 และ 20 สายพันธุ์ ตามล าดับ ซึ่งจ านวนสายพันธุ์เฉลี่ย
ที่เฟจเข้าติดเชื้อได้จากผล EOP มีประมาณครึ่งหนึ่งของผล host range (Mirzaei and Nilsson, 
2015) ในการทดสอบช่วงของเซลล์เจ้าบ้าน (host range test) เฟจที่น ามาทดสอบควรท าบริสุทธิ์
แล้วอย่างน้อย 3 ครั้งเพ่ือป้องกันการมีเฟจมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งอาจส่งผลให้เข้าติดเชื้อแบคทีเรียได้มาก
เกินจริงและเข้าใจผิดว่าเฟจมีช่วงเซลล์เจ้าบ้านกว้าง โดยวิธีที่สามารถใช้ทดสอบ host range มีหลาย
วิธีซึ่งแต่ละวิธีมีข้อจ ากัดต่างกัน ดังนั้นควรรายงานวิธีที่ใช้ทดสอบ host range ด้วย เนื่องจากผลการ
ทดสอบ host range ขึ้นอยู่กับเทคนิคและสภาวะที่ใช้ ดังเช่นการทดสอบด้วยวิธี spot test เป็นวิธีที่
ใช้ทดสอบช่วงเซลล์เจ้าบ้านของเฟจได้รวดเร็วและง่าย อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบที่ได้จากวิธี spot 
test อาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถให้ผลการทดสอบได้ถึงแม้การเข้าติดเชื้อของ
เฟจอาจไม่สมบูรณ์ เช่น การเกิด lysis from without หรือ abortive infection system ดังนั้น วิธี 
EOP จึงจ าเป็นส าหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท าลายแบคทีเรียของเฟจต่อจากวิธี spot test 
(Abedon, 2011; Hyman and Abedon, 2010) ในอีกทางหนึ่ง การใช้วิธี agar overlay เป็นวิธีที่
ให้ความแม่นย าได้มากกว่าวิธี spot test ส าหรับทดสอบช่วงเซลล์เจ้าบ้านของเฟจ 

แม้ว่าเฟจที่ทดสอบไม่สามารถเข้าท าลาย Salmonella ได้ทุกซีโรวาร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาถึงซีโรวาร์ที่พบได้บ่อยที่สุดในอาหาร เนื้อหมู เนื้อไก่ ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง สัตว์ฟันแทะและ
ตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ในประเทศไทย พบว่า S. Rissen, S. Stanley, S. Anatum, S. Corvallis, S. 
Typhimurium, S. Hadar และ S. Enteritidis ถูกตรวจพบได้มากในหลายงานวิจัย (Angkititrakul 
et al., 2005; Bodhidatta et al., 2013; Chotinun et al., 2014; Ribas et al., 2016) ดังนั้น เฟจ
ที่คัดแยกได้ในงานวิจัยนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือควบคุม Salmonella ในประเทศไทยได้ 

อัตราส่วนที่เหมาะสมของเฟจต่อแบคทีเรีย (Multipicity of infection, MOI) เป็นสิ่งที่ควร
ทดสอบก่อนน าเฟจไปประยุกต์ใช้จริง ในการศึกษานี้ ทดสอบ MOI ที่อัตราส่วน 10, 1 และ 0.1 พบ
ว่าเฟจ STy_RN5i1, STy_RN12i1 และ STy_RN29 สามารถลดความหนาแน่นของ Salmonella ได้
ดีที่สุดที่ MOI 1 ส่วน STy_RN25i1 ลดความหนาแน่นของเชื้อได้ดีที่ MOI 10 เฟจแต่ละตัวอย่างมี
ความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการเข้าท าลายเชื้อแบคทีเรียที่จ าเพาะ การใช้เฟจที่ความหนาแน่นสูง
อาจช่วยลดความหนาแน่นของเชื้อได้อย่างรวดเร็ว แต่บางครั้งเฟจที่มากเกินไปอาจจะกระตุ้นระบบ
ภูมิต้านทานเฟจ (phage-immune system) และท าให้แบคทีเรียต้านการติดเชื้อของเฟจได้ (Shen 
et al., 2012) อย่างไรก็ตาม มีรายงานการพบการเจริญของเชื้อแบคทีเรียเพ่ิมขึ้นในสภาวะที่มีเฟจ 
(regrowth) Kocharunchitt และคณะศึกษาประสิทธิภาพของเฟจ SSP5 และ SSP6 ส าหรับท าลาย 
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S. Oranienburg ที่ค่า MOI ประมาณ 70 จากการทดสอบพบว่า เฟจ SSP5 สามารถลดความ
หนาแน่นของเชื้อได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่ 12 ส่วนเฟจ SSP6 สามารถลดเชื้อได้
ประมาณ 2 ถึง 3 log CFU/mL ภายใน 2 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นพบการเจริญของเชื้อจนถึงชั่วโมงที่ 

12 (Kocharunchitt et al., 2009) เช่นเดียวกับการทดสอบประสิทธิภาพของเฟจ φkm18p ในการ
ท าลายเชื้อ A. baumannii KM18 โดยศึกษาที่ MOI 10, 1, 0.1 และ 0.01 เฟจสามารถลดความ
หนาแน่นของเชื้อได้มากที่สุดภายใน 1.5 ชั่วโมงส าหรับทุกค่า MOI จากนั้นเชื้อเริ่มเจริญเพ่ิมขึ้นตั้งแต่
ชั่วโมงที่ 2 มากไปกว่านั้นในชั่วโมงที่ 10 เป็นต้นไปความหนาแน่นของเชื้อที่ทดสอบกับเฟจเพ่ิมมาก
จนไม่มีความแตกต่างกับตัวอย่างเชื้อควบคุม (Shen et al., 2012) การศึกษาประสิทธิภาพของเฟจ 
PA709 กับ  Pseudomonas aeruginosa ที่  MOI 50, 10 และ 0.5 พบว่ าที่  MOI 50 และ 10 
สามารถลดความหนาแน่นของเชื้อได้ 2 log CFU/mL ในชั่วโมงที่ 4 ส่วนที่ MOI 0.5 เฟจสามารถลด
ความหนาแน่นของเชื้อลงได้มากที่สุดที่ชั่วโมงที่ 8 อย่างไรก็ตาม พบการเจริญของเชื้อเพ่ิมขึ้นอีกครั้ง
ในทุกค่า MOI หลังจากความหนาแน่นของ P. aeruginosa ลดลงต่ าที่สุด (Vieira et al., 2012) Lu 
และ Breidt ได้ผลการทดสอบเช่นเดียวกับการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการ

ท าลาย E. coli O157:H7 ด้วยเฟจ φ241 ที่ MOI 10, 3 และ 0.3 เฟจสามารถลดความหนาแน่นของ
เชื้อได้ภายใน 1 ชั่วโมงส าหรับการทดสอบที่ MOI 10 และ 3 ส่วน MOI 0.3 ความหนาแน่นของเชื้อ
ลดลงมากที่สุดที่ชั่วโมงที่ 2 หลังจากนั้นเชื้อทดสอบเจริญมากขึ้นตั้งแต่ชั่วโมงที่ 2 เมื่อทดสอบที่ค่า 
MOI 3 และ 0.3 ส่วน MOI 10 พบการเจริญของเชื้อเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ชั่วโมงที่ 1 เมื่อทดสอบต่อเนื่อง
พบว่าความหนาแน่นของเชื้อทดสอบมีค่าใกล้เคียงกับความหนาแน่นของตัวอย่างเชื้อควบคุม (Lu 
and Breidt, 2015) ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้รับจากการศึกษานี้ จากการทดสอบอัตราส่วนที่เหมาะสม
ต่อการท าลาย Salmonella ของเฟจ STy_RN5i1, STy_RN12i1, STy_RN25i1 และ STy_RN29 
พบการกลับมาเจริญอีกครั้งของเชื้อหลังจากทดสอบกับเฟจทุกตัวอย่าง เหตุการณ์เหล่านี้อาจเกี่ยวข้อง
กับการเกิดขึ้นของแบคทีเรียที่ต้านเฟจ (phage-resistant bacteria) ซึ่งเกิดได้ทั้งการป้องกันการเข้า
ยึดเกาะของเฟจ (preventing phage adsorption) การป้องกันการผ่านของกรดนิวคลิอิกของเฟจ
เข้าสู่เซลล์ (Preventing phage DNA entry) การตัดกรดนิวคลิอิกของเฟจ (Cutting phage nucleic 
acids) และ Abortive infection system (Labrie et al., 2010) Pereira และคณะศึกษาการต้าน
เฟจของแบคทีเรีย โดยน าเฟจและเซลล์เจ้าบ้านมาท า agar overlay แล้วบ่มเพลทที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นเลือกโคโลนีที่เจริญในพลาคซึ่งเป็นโคโลนีที่เกิดจาก
แบคทีเรียที่ต้านเฟจ (resistant mutants) จ านวน 10 โคโลนี น ามาเพาะบนอาหารแข็ง SS แล้วบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โคโลนีเหล่านี้ถูกน ามาทดสอบด้วยเทคนิค mid – 
infrared spectroscopy (MIR) เทียบกับโคโลนีของแบคทีเรียที่ ไม่ต้านเฟจ (phage-sensitive 
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bacteria) จากผลการทดสอบพบว่า พีคที่ได้จากการท า MIR ของแบคทีเรียที่ต้านและไม่ต้านเฟจนั้น
แตกต่างกันมาก เมื่อวิเคราะห์ลักษณะพีคที่เกิดขึ้นพบว่า โปรตีนบริเวณโครงสร้างหุ้มเซลล์ของ
แบคทีเรียที่ต้านเฟจ (bacterial cellular envelope) ถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ท าให้เฟจไม่สามารถ
เข้ายึดเกาะกับเซลล์แบคทีเรียได้ ส่งผลให้แบคทีเรียรอดพ้นจากการเข้าติดเชื้อของเฟจ เนื่องจาก
บริเวณโครงสร้างหุ้มเซลล์ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นตัวรับของเฟจได้อีก (receptor for phages) ซึ่ง
การปรับเปลี่ยนตัวรับที่จ าเพาะกับเฟจถือเป็นกลไกการต้านเฟจของแบคทีเรียอย่างหนึ่ง (Pereira et 
al., 2016) ดังนั้นการใช้เฟจผสม (phage cocktail) จึงเป็นอีกทางหนึ่งส าหรับประยุกต์ใช้เพ่ือท าลาย
แบคทีเรีย (Örmälä and Jalasvuori, 2013) 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเฟจสามารถศึกษาได้จากการส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope, TEM) ในการศึกษานี้ เฟจสามารถจ าแนกได้ 
2 กลุ่มตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Ackermann, 2009) เฟจ STy_RN5i1 และ STy_RN12i1 จัด
อยู่ในวงศ์ Podoviridae เนื่องจากมีลักษณะหัวเป็นทรงยี่สิบหน้า สิบสองมุม ( icosahedra) หางสั้น
และไม่สามารถยืดหดได้ ส่วนเฟจ STy_RN25i1 และ STy_RN29 มีลักษณะหัวเช่นเดียวกับเฟจ 
STy_RN5i1 และ STy_RN12i1 และมีหางที่ไม่สามารถยืดหดได้ แต่มีความยาวหางมากกว่าจึงจัดอยู่
ในวงศ์ Siphoviridae ตัวอย่างเฟจที่แยกได้โดยใช้ Salmonella เป็นเซลล์เจ้าบ้านมักพบว่าอยู่ในวงศ์ 
Siphoviridae และ Myoviridae เป็นส่วนมากและมีสารพันธุกรรมเป็นดีเอ็นเอเนื่องจากสามารถย่อย
ได้ด้วยเอนไซม์ Dnase I และเอนไซม์ตัดจ าเพาะ (Akhtar et al., 2014; Carey-Smith et al., 2006; 
Kocharunchitt et al., 2009; O'Flynn et al., 2006; Pereira et al., 2016; Wang et al., 2017; 
Wong et al., 2014) ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้รับจากงานวิจัยนี้  ดี เอ็นเอของเฟจ STy_RN5i1, 
STy_RN12i1, STy_RN25i1 และ STy_RN29 ถูกย่อยได้ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะที่ใช้ทดสอบ อย่างไร
ก็ตาม Shin และคณะรายงานถึงการพบเฟจในวงศ์ Podoviridae และ Siphoviridae เมื่อใช้ S. 
Typhimurium เป็นเซลล์เจ้าบ้านส าหรับคัดแยกเฟจ (Shin et al., 2012) ส าหรับเฟจในวงศ์เดียวกัน
จากแต่ละรายงานพบว่ามีขนาดของหัวและหางต่างกันออกไป ซึ่งบ่งบอกถึงชนิดของเฟจที่มีอยู่อย่าง
หลากหลายในธรรมชาติได้ 
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บทที่ 6 

สรุปผลการทดลอง 

ตัวอย่างน้ าทิ้งจากตลาดในจังหวัดนครปฐมและนนทบุรีและตัวอย่างน้ าทิ้งที่คาดว่าเป็นแหล่ง
ของ Salmonella จ านวน 20 ตัวอย่างสามารถใช้เพ่ือคัดแยกแบคเทอริโอเฟจได้ทั้งหมด 97 ตัวอย่าง 
โดยใช้ S. Typhimurium และ S. Enteritidis เป็นเซลล์เจ้าบ้าน หลังจากท าบริสุทธิ์และคัดเลือก
เฉพาะไวรูเรนท์เฟจพบว่าเฟจจาก 97 ตัวอย่างสามารถสร้างพลาคใสได้จ านวน 51 ตัวอย่างแบ่งเป็น
เฟจที่จ าเพาะต่อ S. Typhimurium จ านวน 31 ตัวอย่าง และเฟจที่จ าเพาะต่อ S. Enteritidis จ านวน 
20 ตัวอย่าง 

การทดสอบการเข้าติดเชื้อแบคทีเรีย 23 สายพันธุ์ (host range test) ของเฟจทั้งหมด 51 
ตั ว อย่ า งพบว่ า ไ ม่ มี เ ฟจ ตั ว อย่ า ง ใ ดที่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ติ ด เ ชื้ อ  S. Worthington, E. coli, L. 
monocytogenes และ S. aureus ได้ แต่เฟจที่ทดสอบสามารถเข้าติดเชื้อ Salmonella ซีโรวาร์
ต่าง ๆ ได้ จากผลการทดสอบ host range สามารถเลือกตัวแทนเฟจได้ 4 ตัวอย่างได้แก่ STy_RN5i1, 
STy_RN12i1, STy_RN25i1 และ STy_RN29 โดยเลือกจากช่วงเซลล์เจ้าบ้านของเฟจ อย่างไรก็ตาม 
เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการท าลาย Salmonella ของเฟจ (EOP) พบว่า ผลที่ได้รับไม่สอดคล้องกับ
ผลจากการทดสอบ host range โดยเฟจ STy_RN5i1, STy_RN12i1, STy_RN25i1 และ STy_RN29 
สามารถเข้าติดเชื้อ Salmonella ได้ 18, 14, 3 และ 11 ซีโรวาร์ ตามล าดับ ส่วนผลการทดสอบ EOP 
ของเฟจทั้ง 4 ตัวอย่าง EOP พบว่าเฟจมีประสิทธิภาพท าลาย Salmonella ได้ 7, 7, 2 และ 9 ซีโร-
วาร์ ตามล าดับ 

อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเข้าท าลาย Salmonella ของเฟจ STy_RN5i1, STy_RN12i1 
และ STy_RN29 คือ MOI 1 ส่วนเฟจ STy_RN25i1 คือ MOI 10 อย่างไรก็ตาม พบการกลับมาเจริญ
ของเชื้ออีกครั้ง (regrowth) หลังจากความหนาแน่นของเชื้อลดลงต่ าที่สุด 

จากการศึกษาจีโนมของเฟจพบว่า เฟจทั้งหมดมีสารพันธุกรรมเป็นดีเอ็นเอสายคู่ (dsDNA) 
และจากการจ าแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเฟจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
พบว่า เฟจ STy_RN5i1 และ STy_RN12i1 จัดอยู่ในวงศ์ Podoviridae ส่วนเฟจ STy_RN25i1 และ 
STy_RN29 จัดอยู่ในวงศ์ Siphoviridae  

น้ าทิ้งหรือน้ าเสียที่เป็นแหล่งของเชื้อแบคทีเรียเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับใช้เพ่ือคัดแยกแบคเทอ-
ริโอเฟจที่มีช่วงเซลล์เจ้าบ้านกว้าง (broad host range) ซึ่งสามารถทดสอบเบื้องต้นได้ด้วยวิธี spot 
test อย่างไรก็ตาม วิธี spot test อาจให้ผลช่วงของเซลล์เจ้าบ้านที่คลาดเคลื่อน การใช้วิธี agar 
overlay อาจให้ผลการทดสอบที่แม่นย ามากกว่า นอกจากนี้ ถึงแม้เฟจจะมีช่วงของเซลล์เจ้าบ้านกว้าง
แต่ไม่สามารถเข้าติดเชื้อและท าลายแบคทีเรียได้ทุกสายพันธุ์ ดังนั้นการใช้เฟจผสม (phage cocktail) 
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อาจเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการพัฒนาเฟจเพ่ือใช้เป็นตัวควบคุมแบคทีเรียทางชีวภาพ เพราะนอกจาก
เฟจผสมจะช่วยเพ่ิมโอกาสการท าลายแบคทีเรียได้หลายสายพันธุ์แล้วยังช่วยลดการต้านเฟจของ
แบคทีเรีย (phage-resistant bacteria) อีกด้วย 

ส าหรับเฟจทั้ง  4 ตัวอย่างที่คัดเลือกได้ ผู้วิจัยจะไม่น าเฟจ STy_RN25i1 ไปศึกษาใน
การศึกษาอ่ืน ๆ เนื่องจากประสิทธิภาพการเข้าติดเชื้อไม่ดีเท่าที่ควรและมีช่วงเซลล์เจ้าบ้านแคบ โดย
งานวิจัยต่อจากนี้ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการอยู่รอดของเฟจในสภาวะต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความ
เป็นกรดด่าง รวมทั้งการศึกษาการควบคุม Salmonella ในผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเฟจชนิดเดียว
และเฟจผสมเพ่ือหาสภาวะการใช้เฟจที่เหมาะสม และคุณสมบัติที่ส าคัญอ่ืน ๆ เพ่ือให้แน่ใจถึงความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เฟจก่อนน าไปประยุกต์ใช้จริงในผลิตภัณฑ์อาหารและอุปกรณ์ส าหรับประกอบ
อาหาร
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