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บทคัดย่อ
เอนโดไฟต์คอื จุลนิ ทรีย์ท่อี าศัยในเนื้อเยื่อพืชโดยไม่ก่อโรค เป็ นแหล่งผลิตสารสาคัญในธรรมชาติท่ี
พัฒนาเป็ นยาใหม่ได้ ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญของไทย เอนโดไฟต์จากข้าวสามารถเป็ นแหล่งทีด่ ใี นการ
พัฒนาเป็ นยาใหม่สาหรับรักษาโรค ซึ่งรวมถึงยาปฏิชวี นะ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อแยกและศึกษา
ฤทธิในการต้
านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Bacillus
์
subtilis, Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa ของเอนโดไฟต์ทพ่ี บในราก ลาต้น และใบของต้น
ข้าว โดยแยกเอนโดไฟต์มาจากต้นข้าว 2 บริเวณ เพาะเลีย้ งแล้วสกัดน้ าเลีย้ งเชือ้ ด้วยตัวทาละลายเอทานอล
ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ นามาทดสอบฤทธิต้์ านแบคทีเรียด้วยวิธี agar well diffusion และหาค่าความ
เข้มข้นต่ าสุดในการฆ่าแบคทีเรีย (MBC) ด้วยวิธี broth-macrodilution ในการศึกษานี้แยกเอนโดไฟต์จากต้น
ข้าวได้ 44 ไอโซเลต จากการคัดกรองเบือ้ งต้นพบตัวอย่างทีม่ ฤี ทธิต้์ านแบคทีเรีย 27 ไอโซเลต (ร้อยละ 61.63)
คัดเลือกเอนโดไฟต์ทดสอบในขัน้ ต่อไป 3 ไอโซเลต คือ S133, S232 และ R214 โดยสารสกัดน้าเลีย้ งเชือ้ ของ
เอนโดไฟต์ทงั ้ สามชนิดมีฤทธิต้์ านแบคทีเรียทดสอบทุกชนิด ให้โซนใสระหว่าง 7.09 ถึง 13.25 มิลลิเมตร ค่า
MBC ระหว่าง 16.67 ถึงมากกว่า 33.33 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร แสดงให้เห็นว่าเอนโดไฟต์จากต้นข้าวเป็ นอีก
แหล่งหนึ่งของสารต้านจุลชีพทีส่ ามารถพัฒนาได้ต่อไป
คาสาคัญ : ข้าว; เอนโดไฟต์; ฤทธิต้์ านแบคทีเรีย

Abstract
Endophytes are microorganisms that live inside the living plant tissues without causing any
apparent disease symptoms in the host. The endophytes are known to produce various natural
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products, which could be a consistent and successful source of drugs. Rice ( Oryza sativa L. ) is the
most important crop in Thailand. Endophytes from rice could be the great sources of new therapeutic
compounds including antibiotics. The purpose of this study was to isolate endophytes from roots,
leaves and stems of rice plant, and investigate their antibacterial activity against Staphylococcus
aureus, methicillin- resistant Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli and
Pseudomonas aeruginosa. The endophytes were isolated from the plants collected from 2 areas, and
ethanolic extracts of culture medium were screened for antibacterial activity using agar well diffusion
method. Minimum bactericidal concentration ( MBC) was investigated using broth- macrodilution
method. The screening of antibacterial activity was found in 27 isolates (61.63 %), out of all 44 isolates.
Three isolates with high activity were selected for further investigation including S133, S232 and R214.
Inhibitory effects were observed in all 3 endophytes against tested bacteria with clear zone of 7.09 to
13.25 mm. and MBC 16.67 to more than 33.33 mg/ml. These indicated that endophytes isolated from
rice plant could be a promising source of antimicrobial substances.
Keywords: Oryza sativa L.; endophyte; antibacterial activity

1. คานา

ต้านมะเร็งทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ซึง่ ดัง้ เดิมสกัดได้จากพืช สาร
ต้านอนุ มูลอิสระ สารกดภูมิคุ้มกัน สารที่มีฤทธิลด
์
น้าตาลในเลือด สารต้านไวรัส รา และแบคทีเรียชนิด
ต่าง ๆ เป็ นต้น (Sun et al., 2014; Jia et al., 2016;
Martinez-Klimova et al., 2017) จึงทาให้เอนโดไฟต์
เป็ นแหล่งสาคัญทางธรรมชาติแหล่งหนึ่งที่นักวิจยั
ให้ความสนใจในค้นหาสารออกฤทธิต่์ าง ๆ รวมทัง้
ส า ร ที่ มี ฤ ท ธิ ์ต้ า น จุ ล ชี พ ( Porras- Alfaro and
Bayman, 2011; Mousa and Raizada, 2013) ซึ่ ง
ปั จจุบนั ปั ญหาเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพเป็ นปั ญหาระดับ
โลกที่มีแนวโน้ มสูง ขึ้น เรื่อ ย ๆ รวมทัง้ ในประเทศ
ไทย ก่ อ ให้เ กิด ความสูญ เสีย ทางเศรษฐกิจ อย่ า ง
มหาศาล (สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข, 2555) ยา
ต้ า นจุ ล ชี พ หลายชนิ ด ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จจุ บ ัน นั ้น ไม่
สามารถรักษาโรคติดเชื้อ ที่ด้อื ยาเหล่านี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การค้นหายาต้านจุลชีพชนิดใหม่ จึง
ยั ง ค ง เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ที่ ท้ า ท า ย ข อ ง นั ก วิ จั ย
(Laxminarayan et al., 2013)
ข้าว (Oryza sativa L.) เป็ นพืชเศรษฐกิจที่

เอนโดไฟต์เป็ นจุลินทรีย์ท่อี าศัยในเนื้อเยื่อ
พืชทีเ่ ป็ นโฮสต์ โดยไม่ทาอันตรายหรือส่งผลเสียต่อ
โฮสต์นัน้ สามารถพบได้ทุกส่วนของพืชทุกวงศ์ทวั ่
โลก เป็ นได้ทงั ้ แบคทีเรีย ยีสต์ และรา การอยู่ร่วมกัน
ของเอนโดไฟต์ แ ละต้ น พืช จะช่ ว ยให้ ท ัง้ พืช และ
เอนโดไฟต์ ไ ด้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น โดยพื ช ให้
สารอาหารกับเอนโดไฟต์ใช้ในการเจริญเติบโต ส่วน
เอนโดไฟต์ช่วยปกป้ องพืชจากจุลชีพก่อโรค ช่วยใน
การดูดซึมแร่ธาตุและอาหาร ช่วยการเจริญเติบโต
และทาให้พชื ทนต่อสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ได้ดขี น้ึ (Martinez-Klimovat et al., 2017) ดังนัน้ จึง
ทาให้เชื่อว่าต้นพืชทีม่ เี อนโดไฟต์อยู่จะเจริญเติบโต
และแข็งแรงกว่าต้นพืชทีไ่ ม่มเี อนโดไฟต์ จากสารที่
เอนโดไฟต์สร้างขึน้ ซึง่ เรียกว่าสารทุตยิ ภูมิ เป็ นสาร
ที่สามารถน ามาใช้ใ นทางเภสัช กรรม การแพทย์
รวมทัง้ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตัวอย่างสาร
ที่เ อนโดไฟต์สร้า งขึ้น ได้แ ละมีป ระโยชน์ ท างการ
แพทย์ ได้แก่ แพคลิแท๊กเซิล (paclitaxel) ซึง่ เป็ นยา
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สาคัญมากของไทย มีผู้รายงานว่าพบเอนโดไฟต์
หลายชนิดในต้นข้าว (Mano และ Morisaki, 2008)
มีการศึกษาฤทธิทางชี
์ วภาพของเอนโดไฟต์จากต้น
ข้าวทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
เช่ น งานวิจ ัย ของ สายทอง (2557) สามารถแยก
Trichoderma sp. ทีย่ บั ยัง้ เชือ้ ก่อโรคไหม้ของข้าวได้
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ อนันต์ (2557) พบเอนโด
ไฟต์ไอโซเลต GR03 ที่สามารถยับยัง้ ราสาเหตุโรค
ข้าว 6 ชนิด และยังส่งเสริมการเจริญของกล้าข้าวได้
เอนโดไฟต์ทแ่ี ยกโดย Naik และคณะ (2009) มีฤทธิ ์
ยับยัง้ เชือ้ ก่อโรคข้าว 5 ชนิด ที่ใช้ทดสอบ งานวิจยั
เหล่านี้เป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั เกี่ยวกับฤทธิของ
์
เอนโดไฟต์จากข้าวในการยับยัง้ จุลชีพก่อโรคในข้าว
และการส่งเสริมการเจริญของต้นข้าว ส่วนฤทธิต้์ าน
เชื้อ ก่ อ โรคในมนุ ษ ย์นัน้ แม้มีก ารศึก ษาในเอนโด
ไฟต์ทแ่ี ยกจากพืชหลายชนิด แต่ยงั มีการศึกษาน้อย
ในเอนโดไฟต์ทแ่ี ยกจากข้าว ผูว้ จิ ยั พบเพียงงานวิจยั
ของ Supong และคณะ (2016) โดยพบว่ า เอนโด
ไฟต์จากข้าวสามารถสร้างสารที่มฤี ทธิต้์ านเชื้อก่อ
โรคมาลาเรีย สายพัน ธุ์ด้ือ ยา เชื้อ ก่ อ โรควัณ โรค
Bacillus cereus และเชื้อ อื่น ๆ ดัง นั น้ เอนโดไฟต์
จากต้นข้าวอาจเป็ นแหล่งค้นพบสารต้านจุลชีพทีม่ ี
ศัก ยภาพในการพัฒ นาเป็ นยาใหม่ ไ ด้ ต่ อ ไป ใน
การศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จึงสนใจแยกเอนโดไฟต์จาก
ข้า วและคัด กรองฤทธิต์ ้านแบคทีเ รียเบื้องต้นของ
สารทีเ่ อนโดไฟต์สร้างขึน้

ทดลองภายใน 24 ชัวโมง
่
หลังจากเก็บตัวอย่างมา
2.2 แบคทีเรียทดสอบ
ทดสอบฤทธิต้์ านแบคทีเรีย 5 ชนิด ได้แก่
Staphylococcus aureus DMST8440, methicillinresistant Staphylococcus aureus (MRSA) DMST
20652, Bacillus subtilis DMST15896, Escherichia
coli ATCC25922 และ Pseudomonas aeruginosa
DMST4739 ซื้อ จากกรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
เพาะเลีย้ งใน tryptic soy agar (TSA) บ่มทีอ่ ุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส นาน 18-24 ชัวโมง
่ ก่อนนาไปใช้
ในการทดสอบ
2.3 การแยกเอนโดไฟต์
นาใบ ลาต้น และรากมาทาความสะอาด
โดยเปิ ดน้ าไหลผ่าน แล้วตัดให้มขี นาดประมาณ 1
เซนติเ มตร และท าความสะอาดโดยใช้เ อทานอล
ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร)
2 นาที สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (มีความ
เข้มข้นของคลอรีนปลดปล่อยอิสระจากสารละลาย 2
เปอร์ เ ซ็น ต์ ) 5 นาที เอทานอลความเข้ม ข้น 70
เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่ อปริมาตร) 30 วินาที และ
ล้า งด้ว ยน้ า กลัน่ ปราศจากเชื้อ 2 ครัง้ จากนัน้ น า
ชิน้ ส่วนทีท่ าความสะอาดแล้วมาวางในจานเพาะเชือ้
ที่ใส่ potato dextrose agar (PDA) ที่เติมคลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol) ความเข้มข้น 50 มิลลิ
กรัม ต่ อ มิล ลิลิต ร เพื่อ ยับ ยัง้ การเจริญ เติบ โตของ
แบคทีเรียทีอ่ าจหลงเหลืออยู่ผวิ นอกของเนื้อเยื่อพืช
แล้วนาไปบ่มที่ 28 องศาเซลเซียส นาน 1-12 วัน
โดยสังเกตจากการเจริญเติบโตของเชือ้ ใช้เข็มเขีย่
ตัดเก็บส่วนปลายเส้นใยของเชือ้ หรือเก็บโคโลนีของ
เชื้อ แต่ ละชนิ ด ที่มีลัก ษณะแตกต่ า งกัน แล้ว เพาะ
แยกลงบน PDA บ่มต่ออีก 1-12 วัน โดยสังเกตจาก
การเจริญ เติบ โตของเชื้อ แยกเพาะเลี้ย งเชื้อ ที่มี
ลัก ษณะแตกต่ า งกัน ลงใน PDA ต่ อ ไปจนได้เ ชื้อ
บริสทุ ธิ ์ การกาหนดรหัสของเอนโดไฟต์บริสทุ ธิ ์ เป็ น
ดัง นี้ ชิ้น ส่ว น/บริเ วณที่/ ลาดับ ที่ข องเชื้อ ที่แ ยกได้

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการวิ จยั
2.1 ตัวอย่างและแหล่งเก็บตัวอย่าง
ต้ น ข้า วพัน ธุ์ ข าวดอกมะลิ 105 อายุ 3
เดือ น เก็บ ในเดือ นกัน ยายน พ.ศ. 2557 จาก 2
บริเ วณ ซึ่ง ห่ า งกัน ประมาณ 20 เมตร ในแปลง
เดียวกัน อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านดอนหน่ อง ตาบลขาม
เรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้
ทัง้ ต้นโดยแยกส่วนเป็ นราก ลาต้น และใบ เริม่ การ
360
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2.5 การสกัดเพื่อให้ได้สารสกัดหยาบของ
น้าเลี้ยงเชื้อเอนโดไฟต์
เพาะเลี้ ย งเอนโดไฟต์ ใ น PDB 200
มิลลิลิตร บ่มในตู้บ่มแบบเขย่า ความเร็วรอบ 120
รอบต่อนาที ทีอ่ ุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
7 วัน แล้วสกัดน้ าเลี้ยงเชื้อดังนี้ นาน้ าเลี้ยงเชื้อมา
เติ ม ด้ ว ยเอทานอลความเข้ม ข้น 70 เปอร์ เ ซ็น ต์
(ปริมาตรต่อปริมาตร) ปริมาตร 200 มิลลิลติ ร ทิง้ ไว้
นาน 1 คืน จากนัน้ นามาสกัดด้วยเครื่องโซนิเคเตอร์
ขนาดกาลังของความถี่ 55 วัตต์ นาน 15 นาที กรอง
ด้วยกระดาษกรอง กาจัดตัวทาละลายด้วยเครื่อ ง
ระเหยสารแบบหมุน ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
นาสารละลายทีเ่ หลือไปทาให้แห้งด้วยเครื่องทาแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง เก็บสารสกัดที่ -20 องศาเซลเซียส
จนกว่ า จะน าไปทดสอบต่ อ ไป ค านวณร้ อ ยละ
ผลผลิตสารสกัดหยาบจากสมการ
ร้อยละ น้าหนักสารสกัดหยาบ (กรัม)
=
x 100
ผลผลิต
น้าหนักน้าเลีย้ งเชือ้ (กรัม)
2.6 การทดสอบฤทธิ์ ต้ า นเชื้ อ เบื้ อ งต้ น
ของสารสกัดหยาบของน้าเลี้ยงเอนโดไฟต์
ทดสอบโดยวิธี agar well diffusion เช่น
เดียวกับการคัดกรองฤทธิต์ ้า นแบคทีเรีย เบื้อ งต้น
ของเอนโดไฟต์ แต่สารทดสอบเป็ นสารละลายสาร
สกัด หยาบของน้ า เลี้ย งเอนโดไฟต์ท่ีเ ตรีย มให้ไ ด้
ความเข้ ม ข้ น 100 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ตั ว ท า
ละลายสารสกัดและตัวควบคุมผลลบคือ PDB ทีม่ ไี ด
เมทิ ล ซัล ฟอกไซด์ ความเข้ ม ข้น 5 เปอร์ เ ซ็น ต์
(ปริมาตรต่อปริมาตร)
2.7 การหาค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ า สุ ด ที่
สามารถฆ่ า แบคที เ รี ย (minimum bactericidal
concentration, MBC)
ผสมสารสกัดหยาบในระดับความเข้มข้น
33.33, 16.67, 8.33, 4.17 และ 2.08 มิล ลิก รัม ต่ อ
มิลลิลติ ร กับเชือ้ ทดสอบความเข้มข้นคงทีท่ ุกหลอด
ประมาณ 107 ซีเอฟยูต่อมิลลิลติ ร อาหารเลี้ยงเชื้อ

โดย L คือ ส่วนใบ, R คือ ส่วนราก และ S คือ ส่วน
ลาต้น จากนัน้ จึงศึกษาลักษณะเบือ้ งต้นของเอนโด
ไฟต์ทแ่ี ยกได้ดว้ ยกล้องจุลทรรศน์
2.4 การคัด กรองฤทธิ์ ต้ า นแบคที เ รี ย
เบือ้ งต้นของเอนโดไฟต์
การเลีย้ งเชือ้ ในอาหารเหลวเพื่อทดสอบ
ฤทธิต้์ านแบคทีเรียเบือ้ งต้น โดยเพาะเชือ้ บริสทุ ธิใน
์
อาหาร potato dextrose broth (PDB) 20 มิลลิลติ ร
บ่มเชือ้ ในตูบ้ ่มแบบเขย่า ความเร็วรอบ 120 รอบต่อ
นาที ทีอ่ ุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส แล้วเก็บตัวอย่าง
น้าเลีย้ งเชือ้ ในวันที่ 7 โดยไม่ผ่านกรรมวิธใี ด ๆ เพื่อ
นาไปทดสอบฤทธิต์ ้านแบคทีเรียเบื้องต้น โดยวิธี
agar well diffusion ในวันเดียวกัน
การทดสอบโดยวิธี agar well diffusion
ทา 1 ครัง้ ครัง้ ละมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ซ้า มีวธิ ที า
ดังนี้ นาแบคทีเรียทดสอบทีบ่ ่มไว้ 1 คืน กระจายตัว
ในสารละลายโซเดีย มคลอไรด์ ความเข้ม ข้น 0.9
เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนักต่อปริมาตร) 1 มิลลิลติ ร ให้มี
ความขุ่ น เทีย บเท่ า ระดับ 0.5 ของสารมาตรฐาน
แมคฟาร์ แ ลนด์ (McFarland standard No. 0.5)
ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร เกลี่ยให้ทวผิ
ั ่ วหน้ าอาหาร
เลี้ย งเชื้อ Muller Hinton agar (MHA) ที่เ ตรีย มไว้
เจาะหลุมในวุน้ เลีย้ งเชือ้ แล้วเติมน้าเลีย้ งเชือ้ เอนโดไฟต์ หลุมละ 70 ไมโครลิตร มีคลอแรมเฟนิคอล 5
มิลลิกรัมต่ อมิลลิลิตร เป็ นตัวควบคุม ผลบวก และ
PDB เป็ น ตัว ควบคุ ม ผลลบ น าไปบ่ ม ที่ 37 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 18-24 ชัวโมง
่
อ่านผลโดยการ
วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใส (inhibition zone)
จากนัน้ จึงคัดเลือกเอนโดไฟต์ 3 ไอโซเลต ทีม่ ฤี ทธิที์ ่
ดีในการต้านแบคทีเรีย ไปเพาะเลี้ยงเพิ่มปริม าณ
แล้วจึงนาอาหารเพาะเลี้ยงมาสกัดสารสกัดหยาบ
ทดสอบฤทธิต์ ้ า นแบคทีเ รีย ซ้ า และหาค่ า ความ
เข้ม ข้น ต่ า สุ ด ที่ส ามารถฆ่ า แบคทีเ รีย (minimum
bactericidal concentration, MBC) ด้ ว ยวิ ธี broth
macrodilution
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คือ tryptic soy broth ปริมาตรรวมในหลอดทดลอง
เท่ า กับ 1.5 มิล ลิลิต ร หลอดควบคุ ม ผลบวก คือ
คลอแรมเฟนิคอลความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิ
ลิต ร หลอดควบคุ ม ผลลบ คือ เชื้อ ในอาหารเลี้ยง
หลอดควบคุมความปราศจากเชือ้ ประกอบด้วยสาร
สกัดในอาหารเลี้ยงเชื้อแต่ ไม่มีเชื้อ นาไปบ่มที่ 37
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 18-24 ชัวโมง
่
จากนัน้ นา
หลอดที่ใสหรือไม่พบการเจริญของเชื้อเมื่อสังเกต
ด้วยตาเปล่าเมื่อเทียบกับหลอดควบคุม มาเพาะเพื่อ
นั บ จ านวนโคโลนี โ ดยวิธีก ารนั บ จุ ลิน ทรีย์ใ นจาน
อาหารเลีย้ งเชือ้ (plate count) เพื่อหาค่า MBC โดย
ใช้อาหาร TSA นาไปบ่มที่ 37 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 18-24 ชัวโมง
่
จานเพาะเชือ้ ของหลอดทีไ่ ม่พบ
การเจริญของเชื้อ หรือมีจานวนเชื้อไม่เกินร้อยละ
0.1 ของปริมาณเชือ้ ตัง้ ต้น ถือว่าเป็ นหลอดทีม่ คี วาม
เข้ ม ข้ น ของสารสกั ด เท่ า กั บ ค่ า MBC (Clinical
laboratory standards institute, 1999) ทดสอบครัง้
ละ 1 หลอดต่อ 1 ความเข้มข้น จานวน 3 ครัง้
2.8 การวิ เคราะห์ทางสถิ ติ
ค่ า โซนใสและค่ า MBC ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ไอโซเลต รวมเอนโดไฟต์ทม่ี ฤี ทธิยั์ บยัง้ เชือ้ จากการ
คัด กรองเบี้อ งต้ น จ านวน 27 ไอโซเลต (ร้ อ ยละ
61.36) ดังแสดงในตารางที่ 1
จากการคัดกรองฤทธิเบื
์ อ้ งต้น พิจารณา
ไอโซเลตทีใ่ ห้โซนใสกับเชือ้ ทดสอบมากกว่า 1 ชนิด
รวมทั ง้ MRSA และมี ข นาดโซนใสที่ ก ว้ า ง ได้
คัดเลือกเอนโดไฟต์จานวน 3 ไอโซเลต เพื่อทดสอบ
ในขัน้ ต่อไป คือ S133 ซึง่ มีฤทธิต้์ าน MRSA, E. coli
และ B. subtilis ได้ ดี S232 และ R214 ซึ่ง มีฤ ทธิ ์
ต้าน S. aureus และ MRSA ได้ดี ทัง้ นี้มีไอโซเลต
อื่นอีกที่แสดงฤทธิที์ ่ดใี นการคัดกรองเบื้องต้นด้วย
เช่ น S221, R211 แต่ ไ ม่ ส ามารถเพาะเลี้ย งเพิ่ม
ปริมาณได้และเชื้อที่เก็บไว้ใช้งาน (stock culture)
ตายระหว่างการทดสอบ จึงไม่สามารถนามาทดสอบ
ในขัน้ ต่อไป
ลัก ษณะของเอนโดไฟต์บนอาหารแข็ง
พบว่า S133 มีสขี าวแกมเขียว ขอบเรียบ ผิวเรียบ
ส่วน R214 มีสขี าวครีม ขอบนูนขึน้ เป็ นเส้น ผิวตรง
กลางเรียบ และ S232 สีขาวครีมเป็ นมัน ขอบเรียบ
ผิวขรุขระ เมื่อดูใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าทัง้ 3 ไอโซเลต มี ลั ก ษณะเป็ นเซลล์ เ ดี่ ย ว รู ป ร่ า งรี คล้ า ย
แบคทีเรีย เมื่อย้อมแกรมจะติดสีแดง (รูปที่ 1)
เมื่อนาทัง้ 3 ไอโซเลต มาเพาะเลีย้ งเพิม่
ปริ ม าณ และน าน้ า เลี้ ย งเชื้ อ มาสกัด ได้ ร้ อ ยละ
ผลผลิตเท่ากับ 1.73 ถึง 2.58 ดังแสดงในตารางที่ 2
และเมื่อนาสารสกัดหยาบมาทดสอบยืนยันฤทธิต้์ าน
แบคทีเรีย พบว่าสามารถยับยัง้ เชือ้ ทดสอบทุกชนิด
ให้โซนใสระหว่าง 7.09 ถึง 13.25 มิลลิเมตร และค่า
MBC อยู่ระหว่าง 16.67 ถึงมากกว่า 33.33 มิลลิกรัม
ต่ อมิลลิลิตร ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4
จากผลโซนใสและค่ า MBC พบว่ า สารสกัด หยาบ
จากน้ า เลี้ย งเชื้อ ของทัง้ 3 ไอโซเลต มีฤ ทธิย์ บั ยัง้
แบคทีเรียทัง้ แกรมบวกและแกรมลบ รวมทัง้ MRSA
ที่เ ป็ น เชื้อ ดื้อยา ไอโซเลต R214 ยับ ยัง้ B. Subtilis
ได้ดที ส่ี ดุ และ S232 ยับยัง้ P. aeruginosa ได้ดที ส่ี ดุ

3. ผลการวิ จยั
3.1 ผลการแยกเอนโดไฟต์และฤทธิ์ ต้าน
แบคทีเรีย
การศึกษานี้สามารถแยกเอนโดไฟต์ได้
ทัง้ หมด 44 ไอโซเลต แยกได้จากใบ 14 ไอโซเลต
(ร้อยละ 31.82) ในจานวนนี้เป็ นไอโซเลตทีใ่ ห้โซนใส
กับเชื้อทดสอบอย่างน้อย 1 ชนิด 8 ไอโซเลต แยก
ได้ จ ากล าต้ น 18 ไอโซเลต (ร้ อ ยละ 40.91) ใน
จ านวนนี้ เ ป็ น ไอโซเลตที่ใ ห้โซนใสกับเชื้อ ทดสอบ
อย่างน้อย 1 ชนิด 12 ไอโซเลต และแยกได้จากราก
12 ไอโซเลต (ร้อยละ 27.27) ในจานวนนี้เป็ นไอโซเลตที่ให้โซนใสกับเชื้อทดสอบอย่างน้อย 1 ชนิด 7
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ตารางที่ 1 ฤทธิต้์ านแบคทีเรียเบือ้ งต้นของเอนโดไฟต์ 27 ไอโซเลต แสดงค่าเฉลีย่ โซนใส ± ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (มิลลิเมตร)
ลาดับที่
ไอโซเลต
1
L111
2
L112
3
L113
4
L121
5
L131
6
L211
7
L222
8
L233
9
S113
10
S122
11
S132
12
S133
13
S211
14
S221
15
S222
16
S223
17
S231
18
S232
19
S233
20
S235
21
R111
22
R121
23
R211
24
R213
25
R214
26
R232
27
R234
คลอแรมเฟนิคอล
(5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร)
PDB

S. aureus
NZ
NZ
NZ
6.33±0.60
NZ
NZ
7.30±0.44
5.48±0.45
6.56±1.15
NZ
10.25±3.28
8.28±1.55
17.28±1.25
14.16±4.04
11.61±4.42
9.62±0.82
13.68±2.03
13.22±2.31
15.72±1.84
9.88±5.33
7.22±0.34
8.17±2.71
16.73±6.26
NZ
15.63±4.47
NZ
NZ

MRSA
NZ
NZ
NZ
6.89±0.38
NZ
NZ
6.72±0.91
6.75±0.17
9.78±3.74
NZ
10.52±2.78
10.76±4.26
11.15±3.57
13.79±3.07
12.51±2.00
6.73±0.73
7.10±0.14
11.10±5.36
12.20±6.08
8.92±3.6
10.17±0.32
9.42±0.68
12.66±5.70
NZ
12.76±5.73
NZ
NZ

E. coli
5.31±0.42
5.13±0.70
NZ
NZ
5.30±0.70
NZ
NZ
4.95±0.52
NZ
5.53±0.50
15.11±1.81
14.96±0.99
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
4.68±0.33
4.91±0.26
NZ
4.93±0.40
5.96±0.15
4.63±0.04
7.20±1.05
NZ
NZ
NZ

33.39±3.52 33.49±2.66 34.48±3.78
4.57±0.25
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B. subtilis P. aeruginosa
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
7.16±1.25
NZ
NZ
NZ
NZ
11.73 ± 0.75 7.57±3.12
9.50 ± 0.26
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
12.50 ± 1.19
NZ
15.23 ± 3.93 10.95±1.34
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
NZ
10.97±0.56
7.18±1.73
NZ
10.34±0.544
NZ
NZ
NZ
22.28±1.64
8.88±0.78
NZ
25.92±1.59

17.83±1.38
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หมายเหตุ : NZ = ไม่เกิดโซนใส; PDB = potato dextrose broth

(ก) S133

(ข) S232

(ค) R214

รูปที่ 1 (ก) S133 (ข) S232 (ค) R214 ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ กาลังขยาย 400 เท่า
ตารางที่ 2 ร้อยละผลผลิตสารสกัดหยาบจากน้าเลีย้ งเชือ้ เอนโดไฟต์
ไอโซเลต
S133
S232
R214

น้าหนักน้าเลีย้ งเชือ้ (กรัม)
103.22
106.74
104.73

น้าหนักสารสกัดหยาบ (กรัม)
1.79
2.28
2.70

ร้อยละผลผลิต
1.73
2.14
2.58

ตารางที่ 3 โซนใสแสดงเป็ นค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน หน่ วยมิลลิเมตร ของสารสกัดหยาบจาก
น้าเลีย้ งเชือ้ เอนโดไฟต์ S133, S232 และ R214
สารสกัดหยาบจากน้าเลีย้ งเชือ้ (100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร)
คลอแรมเฟนิคอล
(5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร)
S133
S232
R214
7.09±2.01
13.03±0.72
13.25±1.02
33.39±3.51
S. aureus
MRSA
9.98±0.20
11.70±1.65
10.05±0.99
33.49±2.66
9.24±0.09
11.14±1.03
11.50±1.11
25.92±1.59
B. subtilis
10.21±0.40
9.48±0.38
10.49±0.52
34.48±3.78
E. coli
7.14±0.62
8.51±1.28
8.61±0.43
17.83±1.38
P. aeruginosa
หมายเหตุ : เส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมเท่ากับ 4.57±0.25 มิลลิเมตร; ทดสอบ 1 ครัง้ ครัง้ ละมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3 ซ้า
เชือ้ ทดสอบ

4. วิ จารณ์

เพาะแยกเอนโดไฟต์ดว้ ยวิธที วไปในปั
ั่
จจุบนั อาจไม่
สามารถค้นพบได้หมดทุกชนิดทีม่ ใี นพืชตัวอย่าง ซึง่
จากการคัดกรองฤทธิเ์ บื้องต้นพบว่าเอนโดไฟต์ท่ี
แยกได้ครัง้ นี้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.36) มีฤทธิต้์ าน
แบคทีเรีย เป็ นทีท่ ราบกันว่าเอนโดไฟต์มกั สร้างสาร

การศึกษานี้ สามารถแยกเอนโดไฟต์จากข้าว
ทัง้ หมด 44 ไอโซเลต แต่การอาศัยอยู่และเจริญของ
เอนโดไฟต์ในโฮสต์มคี วามซับซ้อนและยังไม่มคี วาม
เข้าใจทีช่ ดั เจน (Brader และคณะ, 2014) ทาให้การ
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ตารางที่ 4 ค่า MBC แสดงเป็ นค่าเฉลีย่ ± ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน หน่ วยมิลลิกรัม
ต่อมิลลิลติ ร ของสารสกัดหยาบจาก
น้าเลีย้ งเชือ้ เอนโดไฟต์ S133, S232
และ R214
เชือ้ ทดสอบ
S. aureus
MRSA
B. subtilis
E. coli
P. aeruginosa

S133
33.33±0
33.33±0
> 33.33
> 33.33
33.33±0

S232
33.33±0
33.33±0
> 33.33
33.33±0
16.67±0

ไอโซเลตที่แ สดงฤทธิท์ ่ีดีใ นการคัด กรอง
เบื้อ งต้น คือ มีฤ ทธิย์ ับ ยัง้ เชื้อ ทดสอบมากกว่ า 1
ชนิด รวมทัง้ MRSA และมีขนาดโซนใสที่กว้าง จะ
ถู ก คัด เลือ กเพื่อ น ามาเพาะเลี้ย งเพิ่ม ปริม าณและ
ทดสอบในขัน้ ตอนต่ อไป ในการศึกษาครัง้ นี้แม้จะ
ไอโซเลตเหล่านัน้ สามารถถูกแยกได้ในอาหารแข็ง
แต่บางไอโซเลตไม่สามารถเพิม่ จานวนได้ในอาหาร
เหลว รวมทัง้ สภาวะการเก็บเชื้อในอาหารแข็งชนิด
PDA ใ นตู้ เ ย็ น ที่ มี อุ ณ หภู มิ ป ระ มา ณ 4 อง ศา
เซลเซียส และต่อเชือ้ หรือเปลีย่ นอาหารใหม่ทุก 1-2
สัปดาห์ ไม่สามารถคงสภาพความมีชวี ติ ได้ จึงเหลือ
เพียงไอโซเลต S133, S232 และ R214 ที่สามารถ
ใช้ในการศึกษาต่อไปได้
ขัน้ ตอนการคัดแยกเพื่อให้ได้ราเอนโดไฟต์
จากชิน้ ส่วนต้นข้าว มีการเติมคลอแรมเฟนิคอล ซึง่
เป็ นสารยับยัง้ แบคทีเรียในอาหารเพาะเลีย้ ง แต่เมื่อ
ศึ ก ษาลัก ษณะใต้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ พ บว่ า S133,
S232 และ R214 มีลัก ษณะคล้า ยแบคทีเ รีย ซึ่ง มี
ความเป็ น ไปได้ว่ า เชื้อ ดื้อ ต่ อ ยาคลอแรมเฟนิคอล
การศึกษาของ Jhala และคณะ (2014) และ Kumar
และคณะ (2015) พบว่าเอนโดไฟต์แบคทีเรียบาง
ชนิ ด ที่แ ยกได้จ ากพืช ดื้อ ต่ อ ยาคลอแรมเฟนิ ค อล
และการศึกษาของ Celador-Lera และคณะ (2016)
สามารถแยกและเพาะเอนโดไฟต์แ บคทีเรีย ได้ใ น
อาหารทีม่ คี ลอแรมเฟนิคอล
ผลผลิต สารสกัด จากน้ า เลี้ย งเอนโดไฟต์ ท่ี
คัด เลือ กมาทดสอบ ได้ป ริม าณไม่สูง นัก แสดงให้
เห็นว่ายังต้องการการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับปั จจัยที่
เกี่ย วข้อ งกับ การผลิต สาร หากต้ อ งการน าไปใช้
ในทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
ผลการนาสารสกัดหยาบทดสอบยืนยันฤทธิ ์
พบว่ายังมีฤทธิยั์ บยัง้ แบคทีเรียทดสอบทัง้ 5 ชนิด
แบคทีเรียทีใ่ ช้ในการศึกษานี้ ได้แก่ S. aureus เป็ น
แบคทีเ รีย แกรมบวก ซึ่ง เป็ นเชื้อ ที่พ บได้ ท ัว่ ไป
โดยเฉพาะร่างกายมนุ ษย์ ก่อโรคฝี หนอง และโรค

R214
> 33.33
33.33±0
16.67±0
> 33.33
> 33.33

ทุตยิ ภูมเิ พื่อช่วยในการเจริญของพืช หรือตอบสนอง
ต่ อปั จจัยต่ าง ๆ ในสิง่ แวดล้อมของพืชที่ อาศัย อยู่
เช่น ศัตรูพชื เชือ้ ก่อโรคพืช ดังนัน้ เอนโดไฟต์จงึ เป็ น
แหล่งสร้างสารทุตยิ ภูมอิ กี แหล่งหนึ่งทีน่ ักวิจยั สนใจ
ศึกษา (Brader et al., 2014) และมีหลายการศึกษา
รายงานการค้นพบเอนโดไฟต์ท่สี ร้างสารออกฤทธิ ์
ทางชีวภาพ เช่น สารทีม่ ฤี ทธิต้์ านออกซิเดชัน ฤทธิ ์
ต้านมะเร็ง รวมทัง้ ฤทธิต์ ้านจุลชีพ (Venugopalan
and Srivastava, 2015) มีการศึกษาราเอนโดไฟต์
จาพวก Penicillium sp. และ Strepto-myces sp. ที่
แยกได้จากต้นข้าวสาลี (Triticum durum) พบว่ามี
ฤทธิต์ ้ า นแบคทีเ รีย Bacillus sp., S. Aureus, E.
coli แ ล ะ P. aeruginosa ( Nouari et al., 2013)
เช่ น เดี ย วกับ การศึ ก ษาครัง้ นี้ นอกจากนี้ มี อี ก
การศึ ก ษาหนึ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนถึ ง
ศักยภาพของสารสาคัญที่ได้จากเอนโดไฟต์ท่แี ยก
ได้จากต้นข้าวในการวิจยั และพัฒนายาใหม่ โดยเป็ น
เอนโดไฟต์ในจีนัส Streptomyces สายพัน ธุ์ BCC
72023 สามารถแยกสารออกฤทธิได้
์ หลายชนิด ซึง่ มี
ฤทธิต้์ านเชือ้ ก่อโรคมาลาเรียสายพันธุด์ อ้ื ยา เชือ้ ก่อ
โรควัณโรค B. cereus และเชื้ออื่น ๆ และยังมีฤทธิ ์
ต้านเซลล์มะเร็งด้วย (Supong et al., 2016)
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อื่น ๆ ได้ MRSA เป็ น S. aureus ที่ด้ือ ต่ อ ยาเมทิ
ซิลลินและยาอื่นในกลุ่มเดียวกัน จึงทาให้ยากต่อการ
รักษาเมื่อติดเชื้อนี้ และ B. subtilis เป็ นแบคทีเรีย
แกรมบวกซึง่ มีความทนทานต่อสิง่ แวดล้อมสูงเพราะ
โครงสร้า งที่มีแ คปซู ล และสามารถสร้า งสปอร์ไ ด้
ส่วนแบคทีเรียแกรมลบ ได้แก่ E. coli ซึง่ มักก่อโรค
ทางเดิ น อาหารและมั ก ใช้ บ่ ง ชี้ สุ ข ลั ก ษณะทาง
สุข าภิบ าล และ P. aeruginosa ที่พ บปนเปื้ อ นได้
ทัวไปและมั
่
กก่อโรคฉวยโอกาสในโรงพยาบาลและ
ผู้ ป่ วยที่มีภู มิต้ า นทานต่ า (อิส ยา และวัช ริน ทร์,
2551) เมื่อ พิจ ารณาจากค่ า MBC พบว่ า R214 มี
ฤทธิฆ์ ่ า B. subtilis ได้ดี และ S232 มีฤ ทธิฆ์ ่า P.
aeruginosa ไ ด้ ดี ทั ้ ง S133, S232 แ ล ะ R214
สามารถฆ่ า MRSA ได้ อีก ด้ ว ย การมีฤ ทธิต์ ่ อ ทัง้
แบคทีเรียแกรมบวกและลบแสดงให้เห็นถึงสมบัติ
ของสารต้านจุลชีพแบบออกฤทธิกว้
์ าง สารออกฤทธิ ์
ทางชีวภาพทีม่ ใี นสารสกัดอาจเป็ นได้หลายกลุ่ม ซึง่
หากเป็ นสารสกัดเอทานอล สารทีไ่ ด้มแี นวโน้มอยู่ใน
กลุ่มโพลีฟีนอล แทนนิน โพลีอะเซทิลนี ฟลาโวนอล
เทอร์ปี น อยด์ สเตอรอล และอัลคาลอยด์ (Tiwari
และคณะ, 2011) จากการสังเกตของผูว้ จิ ยั พบว่าน้า
เลีย้ งเชือ้ ทีน่ ามาคัดกรองฤทธิเบื
์ อ้ งต้นด้วยวิธี agar
well diffusion ก็ให้โซนใสในขนาดต่าง ๆ ค่อนข้าง
ชัดเจน (ตารางที่ 1) แม้จะมีความเข้มข้นน้อยกว่า
การทดสอบโดยใช้ ส ารสกั ด ดั ง นั ้น จึ ง คาดว่ า
สารส าคัญ ที่เ ชื้อ สร้า งขึ้น บางส่ ว นอาจสูญ เสีย ไป
ระหว่างกระบวนการสกัด และอาจไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
สารทีก่ ล่าวข้างต้น เช่น สารกลุ่มเปปไทด์ หากมีการ
สกัดแยกส่วนหรือแยกสารออกฤทธิบ์ ริสุทธิต์ ่ อ ไป
อาจค้นพบสารใหม่ท่นี ่ าสนใจและมีฤทธิแรงขึ
์ น้ คือ
มีค่ า MBC ต่ า ลง ทัง้ นี้ ปั จ จัย ในการเจริญ และการ
สร้างสารของเอนโดไฟต์มหี ลายปั จจัย นอกจากชนิด
ของสารอาหาร อุณหูมิ ความเป็ นกรด-ด่าง ระยะ
เวลาในการเพาะเลีย้ งแล้ว ยังมีอกี หลายการศึกษาที่
แสดงถึงปั จจัยด้านอื่น ๆ เช่น การเลี้ยงในอาหารที่

เป็ นของเหลวและของแข็ ง ให้ ผ ลผลิ ต ต่ า งกั น
(Paranagama et al., 2007) การเพาะเลีย้ งร่วมกัน
ของเอนโดไฟต์มากกว่า 1 ชนิด ให้ผลผลิตที่ดกี ว่า
เพาะเลีย้ งแบบเดีย่ ว (Kusari et al., 2012) และการ
เลี้ย งแบบเดี่ย วท าให้ผ ลผลิต ลดลงเรื่อ ย ๆ ตาม
จานวนครัง้ ของการเปลีย่ นอาหารใหม่ (Kusari และ
คณะ, 2014) การเพิม่ ปริมาณผลผลิตโดยเพาะเลีย้ ง
เอนโดไฟต์ร่วมกับเซลล์พชื เจ้าบ้าน (Li et al., 2009)
ดัง้ นัน้ การศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับสภาวะและปั จจัยที่
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเอนโดไฟต์เพื่อให้สร้าง
สารทุ ติย ภู มิไ ด้อ ย่า งมีประสิทธิภ าพยัง ต้อ งศึกษา
ต่อไป

5. สรุป
การศึกษาครัง้ นี้สามารถแยกเอนโดไฟต์จาก
ต้นข้าวได้จากทัง้ ราก ลาต้น และใบ พบว่าเอนโดไฟต์ท่แี ยกได้จากต้นข้าวสามารถสร้างสารทีม่ ฤี ทธิ ์
ต้าน S. Aureus, MRSA, B. Subtilis, E. coli และ P.
aeruginosa โดย R214 มีแ นวโน้ ม ต้า นแบคทีเ รีย
แกรมบวกได้ดี และ S232 มีแนวโน้มต้านแบคทีเรีย
แกรมลบได้ดี ผลการศึกษาในครัง้ นี้เป็ นการพิสูจน์
ให้เห็นว่าเอนโดไฟต์เป็ นแหล่งทางธรรมชาติสาหรับ
การผลิต สารต้านจุลชีพที่สาคัญแหล่ งหนึ่ ง หากมี
การศึกษาพิสจู น์เอกลักษณ์เชือ้ ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการ
สร้างสาร การสกัดแยกสารออกฤทธิบ์ ริสุทธิ ์ และ
ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของสกัดทีไ่ ด้น้ีต่อไปใน
อนาคต จะได้สารทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาเป็ นยา
ต้านจุลชีพชนิดใหม่ท่มี ีประสิทธิภาพและสามารถ
แก้ปัญหาเชือ้ ดือ้ ยาได้ต่อไป
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