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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินวิธีการตรวจสอบ V. parahaemolyticus  เชิงปริมาณ โดยอาศัย

คุณสมบัติในการสรางสัญญาณควอรัมเซนซิงชนิดเอซิลโฮโมซีรีนแลกโทน (AHL) การทดลองเริ่มจากการตรวจ

ยืนยันการสราง AHL โดยการวิเคราะหสารสกัดจากโคโลนีของ V. parahaemolyticus ดวย HPLC ผลการ

ทดลองบงชี้ไดวาแบคทีเรียชนิดนี้สรางสาร AHL ชนิด 3-hydroxyl-C4-HSL จากนั้นประเมินวิธีการตรวจสอบ 

AHL ดวยวิธี colorimetry โดยการตรวจวัดสารประกอบสีที่เกิดจากปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซอน 

Ferric(III)-hydroxamate พบวาสารประกอบสีที่เกิดขึ้นมีคาการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 520 นาโนเมตร ซึ่งเหมือนกับ

การทดสอบดวยสารมาตรฐาน (3-oxo-C6-HSL) และผลการทดลองยังยืนยันไดวาสารประกอบสีที่เกิดขึ้นในคัล

เจอรของ V. parahaemolyticus เกิดจากการทําปฏิกิริยาที่จําเพาะระหวาง FeCl3 กับ AHL เทานั้น องคประกอบ

ของอาหารเลี้ยงเชื้อหรือเมตาบอไลตอื่นที่เชื้อสรางขึ้นไมรบกวนตอระบบการตรวจสอบดวยวิธี colorimetry นี้ 

ตอมาจึงนําวิธี colorimetry ที่ประเมินไดมาใชในการตรวจสอบสมบัติการสราง AHL ของ V. parahaemolyticus 

ที่เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไมเติมเกลือ และเติมเกลือ 6% และ 8% ตามลําดับ พบวา V. 

parahaemolyticus สามารถเจริญใน nutrient broth ที่ไมเติมเกลือไดดีที่สุด (μ = 1.56 generation/hr) และ

เจริญในสภาวะเกลือ 6% และ 8% ไดต่ํากวา (μ = 1.13 และ 0.13) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ

ระหวางจํานวนเซลลกับปริมาณ AHL ในแตละระบบ พบวาเซลลที่เล้ียงในสภาวะที่มีเกลือจะสราง AHL ไดสูง

กวา เมื่อประเมินความสัมพันธระหวางอัตราการเจริญกับการสราง AHL ในระบบเกลือ 6% ที่แปรจํานวนเซลล

เร่ิมตนเปน 2 logCFU/ml และ 4 logCFU/ml ผลการทดลองพบวาเซลลทั้งสองระบบมีอัตราการเจริญที่ไม

แตกตางกัน (μ = 1.10 และ 1.13) นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนเซลลและปริมาณ AHL ในชวง log phase มี

ความสัมพันธกันเปนเสนตรงในทั้งสองระบบ โดยมีคา r2 ไมแตกตางกัน (0.9226 และ 0.9471) ซึ่งผลการทดลอง

แสดงใหเห็นวาปริมาณ AHL สามารถใชเปนตัวบงชี้จํานวนเซลลของ V. parahaemolyticus ได และขอมูล

เหลานี้สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบ V. parahaemolyticus เชิงปริมาณในระบบอาหาร

ตอไปได 
 

คําสําคัญ : V. parahaemolyticus  เอซิลโฮโมซีรีนแลกโทน  เกลือ 
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ABSTRACT 
 This study aimed to evaluate the methods for quantitative determination of V. 

parahaemolyticus based on its quorum sensing; acyl homoserine lactone (AHL) production property. 

Initially the production of AHL from V. parahaemolyticus was confirmed by HPLC analysis. The results 

indicated that V. parahaemolyticus could produce 3-hydroxyl-C4-HSL. Subsequently, the colorimetric 

method for the detection of AHL from V. parahaemolyticus  was evaluated by the determination of 

coloring complex resulting from Ferric(III)-hydroxamate complex formation using spectrophotometry. 

It was found that the coloring complex had the maximum absorbance wavelength at 520 nm (λmax = 

520 nm) which were similar to the standard substance (3-oxo-C6-HSL). In addition, the result also 

indicated that the coloring complex in the culture of V. parahaemolyticus was generated from the 

specific reaction between FeCl3 and AHL. The medium composition and metabolites secreted from V. 

parahaemolyticus could not interfere the detection system of colorimetry. The colorimetry as 

evaluated was then use for the determination of AHL production property of V. parahaemolyticus 

cultured in nutrient broth which were not added and added with 6% and 8%NaCl. The result showed 

that V. parahaemolyticus cultured in nutrient broth which was not added with NaCl had the highest 

growth rate (μ = 1.56 generation/hr). The growth rate of V. parahaemolyticus cultured in nutrient broth 

added with 6% and 8%NaCl were lower (μ = 1.13 and 0.13), respectively. When the relationship 

between cell number of V. parahaemolyticus and AHL content in each cultivation system was 

evaluated, it demonstrated that the cell cultivated under NaCl conditions could generate higher AHL. 

When the relationship between growth rate and AHL production of V. parahaemolyticus that initial cell 

populations  was varied to 2 log and 4 logCFU/ml and cultivated in 6%NaCl were evaluated, it was 

found that the growth rate of cell cultured in both systems were not different (μ = 1.10 and 1.13). In 

addition, the cell numbers and AHL concentrations during log phase of both systems would be 

related in linear line and the coefficient of determination (R2) was similar (0.9226 and 0.9471). This 

demonstrated that AHL content could be used as an indicator of cell number of V. parahaemolyticus 

in the broth culture system. Consequently this information could be use as a guideline for the 

development of a method for quantitative determination of V. parahaemolyticus in food system.     
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คํานํา 
 ในปจจุบันการตรวจสอบ V. parahaemolyticus ในอาหารทะเล ประกอบดวยขั้นตอนการเลี้ยงใน

อาหารเหลวแบบ pre-enrichment และ selective enrichment แลวจึงเลี้ยงบนอาหารแข็งแบบ selective 

plating เพื่อแยกโคโลนี และทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของโคโลนี สวนการตรวจสอบระดับการปนเปอนจะใช
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วิธีทดสอบแบบ Most Probable Numbers (MPN) ซึ่งทั้งสองวิธีใชระยะเวลาในการตรวจสอบนานถึง 5 วัน 

ส้ินเปลืองแรงงานและคาใชจาย และในปจจุบันก็ยังไมมีวิธีตรวจสอบ V. parahaemolyticus ที่รวดเร็วสําหรับใช

ตรวจสอบการปนเปอนในกระบวนการผลิตอาหาร ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการพัฒนาวิธีที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพสําหรับใชในการตรวจแบคทีเรียดังกลาว มีรายงานวาเซลลจุลินทรียสามารถสื่อสารกันดวยการสง

สัญญาณทางเคมีที่เรียกวาควอรัมเซนซิง ซึ่งเปนสารเคมีที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก เมื่อจุลินทรียสรางสัญญาณควอรัม

เซนซิงมากถึงระดับหนึ่งจะทําใหเกิดการเหนี่ยวนํากระบวนการทางพันธุกรรมและกอใหเกิดการแสดงออกของฟ

โนไทปในรูปแบบตางๆ เชน การเจริญเพิ่มจํานวนเซลล การสรางสปอร การเกิดไบโอฟลม และการผลิตเอนไซม

หลั่งออกมานอกเซลล เปนตน (Gobbetti และคณะ, 2007)  จุลินทรียแตละชนิดจะสรางสัญญาณควอรัมเซนซิงที่

มีรูปแบบและปริมาณแตกตางกันออกไป โดยกลุมของสัญญาณควอรัมเซนซิงที่มีการศึกษากันอยางกวางขวาง

โดยเฉพาะในกลุมจุ ลินทรียกอโรคในอาหารคือ  สัญญาณในกลุมเอซิลโฮโมซี รีนแลกโทน  (AHL) V. 

parahaemolyticus  เปนจุลินทรียที่สราง AHL ชนิด 3-hydroxyl-C4-HSL (Henke และ Bassler, 2004) มี

รายงานวาสารในกลุมเอซิลโฮโมซีรีนแลกโทนนี้สามารถตรวจวัดไดโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีใหเกิดเปน

สารประกอบเชิงซอนสีที่ตรวจวัดได (Yang และคณะ, 2006) งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินวิธีการ

ตรวจสอบ AHL ที่สรางจาก V.parahaemolyticus ดวยวิธีทางเคมี สําหรับใชในการพัฒนาเปนวิธีที่รวดเร็วที่ใชใน

การตรวจสอบ V. parahaemolyticus เชิงปริมาณตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ  
 

1. วิเคราะหสาร AHL ที่สรางโดย V. parahaemolyticus ดวย HPLC 
 สกัด AHL จากโคโลนีของ V. parahaemolyticus DMST 22092 และ V. parahaemolyticus DMST 

22093 ดวยวิธีที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ (ไมแสดงวิธีสกัด)  แลวนําไปวิเคราะหดวย HPLC โดยใช N-(β-

ketocaproyl)-homoserine lactone (3-oxo-C6-HSL) (Sigma-Aldrich, Germany) เปนสารมาตรฐาน และใช

สารสกัดจากโคโลนีของ Salmonella sp. ATCC 13811 เปนตัวอยางควบคุมลบ (negative control)  คอลัมนที่

ใชในการทดลองคือ Luna C18 II column, 100A 150 x 4.6 mm (Phenomenex), Ultraviolet-Visible detector ; 

Waters 2487 Dual Absorbance เฟสเคลื่อนที่คือ water-CH3CN gradient system  ปริมาณสารที่ฉีด 

(injection volume) คือ 10 ไมโครลิตร อัตราการไหล (flow rate) เทากับ 1.5 มิลลิลิตรตอนาที อุณหภูมิที่ใชใน

การวิเคราะห 25 องศาเซลเซียส 
 

2. ประเมนิวิธีการตรวจสอบ AHL จาก V. parahaemolyticus ดวยวิธี colorimetry  
 นําคัลเจอรของ V. parahaemolyticus DMST 22093 ใน nutrient broth (NB) (Himedia, USA) ที่มี

เกลือ 3 เปอรเซ็นต เล้ียงที่อุณหภูมิ 37°C เปนเวลา 12 ชั่วโมง แยกเซลลออกดวยวิธีการปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 

13,000 rpm อุณหภูมิ 4°C เปนเวลา 10 นาที และนําไปตรวจสอบ AHL ดวยวิธี colorimetry ที่ดัดแปลงจากวิธี

ของ Yang และคณะ (2006) โดยการนําสารสกัด AHL มาทําปฏิกิริยากับ FeCl3 ดวยการทําปฏิกิริยาการเกิด

สารประกอบเชิงซอน Ferric(III)-hydroxamate แลวนําไปตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงของสารสีที่เกิดขึ้นดวย
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เครื่อง spectrophotometer (Lambda 25 UV/VIS spectrometer, PerkinElmer, USA) โดยใช N-(β-

ketocaproyl)-homoserine lactone (3-oxo-C6-AHL) (Sigma-Aldrich, Germany) เปนสารมาตรฐาน และใช

คัลเจอรของ Salmonella sp. ATCC 13811 ที่แยกเซลลออกแลวเปนตัวอยางควบคุมลบ  

 ประเมินความถูกตองของวิธีแบบ partial method validation (USFDA guideline, 2001) โดย

ตรวจสอบคาพารามิเตอรตางๆ คือ ความถูกตอง ความแมนยํา ความจําเพาะ และความไว 

 

3. ศึกษาการสรางสาร AHL ของ V. parahaemolyticus ภายใตสภาวะที่มีเกลือ 
3.1 เพาะเลี้ยง V. parahaemolyticus DMST 22093 ที่มีจํานวนเซลลเร่ิมตน 4 logCFU/ml ใน nutrient 

broth ที่ไมเติมเกลือ  และเติมเกลือ 6% และ 8% ตามลําดับ ตรวจสอบจํานวนประชากรดวยวิธีการ spread 

plate และปริมาณ  AHL ที่สรางดวยวิธี colorimetry ที่ประเมินไดจากขอ 2 ทุกๆ 2 ชั่วโมง เปนเวลา 28 ชั่วโมง 

และประเมินอัตราการเจริญในคาของอัตราการเจริญจําเพาะของจุลินทรีย (specific growth rate; μ) 

3.2 นําสภาวะการเลี้ยงที่เหมาะสมที่ประเมินไดจาก 3.1 มาศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนเซลล

เร่ิมตน (2 logCFU/ml กับ 4 logCFU/ml) กับอัตราการเจริญและการสราง AHL ประเมินอัตราการเจริญในคา 

specific growth rate (μ) และประเมินความสัมพันธระหวางเวลาในการเพาะเลี้ยง จํานวนเซลล และปริมาณ 

AHL โดยใชสมการทางคณิตศาสตร  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติการสรางสาร AHL ของ V. parahaemolyticus โดยเริ่มตนจากการตรวจยืนยัน

การสราง AHL โดยการวิเคราะหดวย HPLCและประเมินวิธีในการตรวจสอบ AHL ดวยวิธี colorimetry จากนั้น

จึงนําวิธี colorimetry ที่ไดไปใชในการตรวจสอบสมบัติการสราง AHL ของ V. parahaemolyticus ที่สภาวะตางๆ 

ผลการทดลองเปนดังตอไปน้ี 
 

1. วิเคราะหสาร AHL ที่สรางโดย V. parahaemolyticus ดวย HPLC 
 จากโครมาโตแกรมของสารมาตรฐาน 3-oxo-C6-HSL ที่แสดงในรูปที่ 1(a) พบวาพีคของสารดังกลาว

ปรากฏที่เวลา 9.95 นาที สวนโครมาโตแกรมของสารสกัดจาก V. parahaemolyticus ทั้ง 2 สายพันธุ ที่แสดงใน

รูปที่ 1(c) และ 1(d) นั้นพบวามีพีคปรากฏขึ้นที่เวลา 6.2 นาที ซึ่งพีคดังกลาวมีแนวโนมวานาจะเปนสารในกลุม

ของ   เอซิลโฮโมซีรีนแลกโทน ที่มีสายโซเอซิลที่ส้ันกวา 3-oxo-C6-HSL ที่ใชเปนสารมาตรฐาน ทั้งนี้มีรายงานวา 

V. parahaemolyticus สรางสัญญาณ AI-1 ชนิด 3-hydroxybutanoyl-homoserine lactone (3-hydroxyl-C4-

HSL) เปนชนิดหลัก (Henke และ Bassler, 2004) ซึ่งมีความยาวของสายโซเอซิลที่ส้ันกวาสารมาตรฐาน 3-oxo-

C6-HSL สารที่มีโมเลกุลสายสั้นกวาจะถูกชะดวยเฟสเคลื่อนที่ออกมากอน ดังนั้นพีคของโครมาโตแกรมในรูปที่ 

1(c) และ 1(d) จึงนาจะเปนพีคของสาร AHL ที่มีโมเลกุลสายสั้นกวา เชน  3-hydroxyl-C4-HSL และเมื่อ

พิจารณาที่โครมาโตแกรมของ Salmonella sp. ATCC 13811 แสดงดังรูปที่ 1(b) พบวาไมปรากฏพีคใดๆ ซึ่ง

สอดคลองกับรายงานที่วา Salmonella sp. เปนแบคทีเรียที่ไมสรางสารในกลุม AHL (Walters และคณะ, 2006) 

สวนพีครบกวนอื่นๆที่ปรากฏในโครมาโตแกรมของสารสกัดจากแบคทีเรียทั้งสามชนิด นาจะเกิดจากสารอื่นๆที่

ปนเปอนมาจากโคโลนี ดังนั้นจากผลการทดลองนี้จึงบงชี้ไดวา V. parahaemolyticus ทั้งสองสายพันธุนี้นาจะ
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สรางสาร AHL ชนิด 3-hydroxyl-C4-HSL อยางไรก็ตามควรตรวจสอบยืนยันโครงสรางของสารนี้ตอไปดวยเครื่อง 

Liquid Chromatograph Mass Spectrometer (LCMS) 
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รูปที่ 1 โครมาโตแกรมของสาร AHL มาตรฐาน 3-oxo-C6-HSL (a), สารสกัดจากโคโลนีของ Salmonella sp.  

 ATCC 13811 (b), สารสกัดจากโคโลนีของ V. parahaemolyticus DMST 22092 (c) และสารสกัดจาก 

 โคโลนีของ V. parahaemolyticus DMST 22093 (d) 

 

2. ประเมนิวิธีการตรวจสอบ AHL จาก V. parahaemolyticus ดวยวิธี colorimetry 
 การประเมินเริ่มตนโดยการทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซอน Ferric(III)-hydroxamate ที่

เกิดขึ้นระหวาง AHL กับสารละลาย FeCl3 โดยตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงของสารประกอบสีที่เกิดขึ้นดวย 

spectrophotometer ผลการทดลองพบวาเมื่อนําสารมาตรฐาน 3-oxo-C6-HSL ที่ละลายในน้ํากลั่นแลวนําไปทํา

ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซอน Ferric(III)-hydroxamate เมื่อตรวจสอบสารประกอบสีที่เกิดขึ้น พบวา

สารประกอบดังกลาวดูดกลืนแสงสูงสุด (λmax) ที่ความยาวคลื่นประมาณ 520 นาโนเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 และ

เมื่อนําสารมาตรฐาน 3-oxo-C6-HSL ละลายใน nutrient broth แลวนําไปทําปฏิกิริยาแบบเดียวกัน เมื่อ

ตรวจสอบคาการดูดกลืนแสง พบวายังคงมีคา λmax ที่ประมาณ 520 นาโนเมตรเพียงจุดเดียวเชนกัน ซึ่งแสดงให

เห็นวาสารประกอบตางๆใน NB ไมทําปฏิกิริยากับ FeCl3 ดังนั้นจึงทดลองตรวจสอบการสรางสาร AHL ของ V. 

parahaemolyticus โดยนําสวนใสจากคัลเจอรของ V. parahaemolyticus DMST 22093 ที่แยกเซลลออกโดย

การปนเหวี่ยงมาทําปฏิกิริยากับ FeCl3 เมื่อเปรียบเทียบสารประกอบสีที่เกิดขึ้น พบวามีคา λmax  เทากับสาร

มาตรฐาน อยางไรก็ตามเพื่อยืนยันวาสารประกอบสีที่ไดจากคัลเจอรของ V. parahaemolyticus เกิดจากการทํา

ปฏิกิริยาของ AHL หรือเกิดจากเมตาบอไลตอื่นๆที่เกิดขึ้นระหวางการเจริญของเซลล จึงทดลองนําสวนใสจากคัล

เจอรของ Salmonella sp. ATCC 13811 ซึ่งเปนแบคทีเรียในกลุมที่มีรายงานวาไมสราง AHL (Walters และคณะ

, 2006) มาทําปฏิกิริยากับ FeCl3 พบวาไมพบสารประกอบสีลักษณะเดียวกับการทดสอบในคัลเจอรของ V. 

parahaemolyticus ซึ่งจากผลการทดลองนี้ยืนยันไดวาสารประกอบสีที่เกิดขึ้นในคัลเจอรของ V. 

time (minute) 

time (minute) 

  (c) 

(a) 

time (minute) 

(b) 

 (d) 

time (minute) 

6.2 นาที 
6.2 นาที 

9.95 นาที 
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parahaemolyticus เกิดจากการทําปฏิกิริยาที่จําเพาะระหวาง FeCl3 กับ AHL เทานั้น ดังนั้นวิธีนี้นาจะนําไปใชใน

การตรวจสอบ AHL ที่สรางจากเซลล V. parahaemolyticus ในระบบอาหารเลี้ยงเชื้อได และเมื่อทําการประเมิน

ความถูกตองของวิธีตามที่ไดกลาวเอาไวในวิธีการทดลอง พบวาวิธีนี้มีความถูกตอง ความแมนยํา ความจําเพาะ 

และความไวอยูในระดับที่ยอมรับได นอกจากนี้ยังไดทดลองศึกษาปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการเจริญและการ

สราง AHL ของ V. parahaemolyticus ไดแก ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ อุณหภูมิ และความเขมขนเกลือ พบวา อาหาร

เล้ียงเชื้อและอุณหภูมิไมมีอิทธิพลตอการสราง AHL แตพบวาความเขมขนเกลือมีอิทธิพลตอสมบัติการสราง AHL 

(ไมแสดงผลการทดลอง)  

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปที่ 2  คาการดูดกลืนแสงของสารประกอบสทีี่เกิดจากการทําปฏิกริิยาระหวาง FeCl3 กับ สารมาตรฐาน  

 3-oxo-C6-HSL ที่ละลายในน้ํากลั่น  (  ),  สารมาตรฐาน 3-oxo-C6-HSL ละลายใน nutrient broth  

 ( ) สวนใสจากคลัเจอรของ V. parahaemolyticus DMST 22093 (AHL positive) (·······) และ  

 สวนใสจากคัลเจอรของ Salmonella sp. ATCC 13811 (AHL negative) ( )  
 
3. ศึกษาสมบัติการสรางสาร AHL ของ V. parahaemolyticus ภายใตสภาวะที่มีเกลือ  

3.1 V. parahaemolyticus เปนจุลินทรียที่ชอบเจริญในสภาวะที่มีเกลือ จงึมักพบการปนเปอนในอาหาร

ทะเลอยูเสมอ ตามมาตรฐานของ Bacteriological analytical manual online (BAM), USFDA, (May 2004) มี

การใชเกลือที่ความเขมขนตางๆในการแยก species ภายใน genus Vibrio  และเกลือยังสามารถใชแยก

แบคทีเรียใน genus อืน่ๆออกจากระบบไดดวย ดวยเหตุนี้จึงประเมินสมบัติการสราง AHL ของ V. 

parahaemolyticus ในสภาวะที่มีเกลือโดยทําการทดลองเลี้ยง V. parahaemolyticus ในอาหาร nutrient broth 

ซึ่งแบงเปน 3 สภาวะ คือ ไมเติมเกลือ, เติมเกลือ 6% และ 8% ตามลําดับ แลวประเมินอัตราการเจริญในคา 

specific growth rate (μ) และอัตราการสราง AHL ทุกๆ 2 ชั่วโมง เปนเวลา 28 ชั่วโมง ผลการทดลองแสดงดังรูป

ที่ 3(a) และ 3(b) พบวา V. parahaemolyticus สามารถเจริญใน nutrient broth ที่ไมเติมเกลือไดดีที่สุด (1.56 

generation/hr) และเจริญในสภาวะที่มีเกลือ 6% และ 8% ไดต่ํากวา มคีา μ เทากับ 1.13 และ 0.13 ตามลําดับ 

เนื่องจากที่สภาวะเกลือ 8% อัตราการเจริญของเชื้อต่ํามาก ทําให AHL ที่สรางมีปริมาณนอยจนไมสามารถ

ตรวจสอบดวยวิธีทางเคมีได (ไมแสดงผลการทดลอง) และเมื่อพิจารณาความสัมพนัธระหวางจํานวนเซลลกับ

ปริมาณ AHL ในแตละระบบ พบวามีความแตกตางกัน โดยเซลลที่เล้ียงในสภาวะที่มีเกลือจะสราง AHL ไดสูง

กวา เชน ในสภาวะเกลือ 6% เมื่อเซลลเจริญถึง 9.3 logCFU/ml จะสราง AHL (OD520 = 0.113) สูงกวาคา AHL 

λmax = 520 nm 
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ที่สรางจากจํานวนเซลล 9.7 logCFU/ml ในสภาวะที่ไมมีเกลือ (OD520 = 0.070)  ซึ่งบงชี้ใหเห็นวาการมีเกลืออยู

ในระบบ นาจะเกี่ยวของกับการกระตุนการสราง AHL ของ V. parahaemolyticus ได อยางไรก็ตามยังไมมี

รายงานสําหรับใชอางอิงไดวาเกลือสามารถกระตุนการสราง AHL ไดจริง และจากผลการทดลองนี้จึงเลือกสภาวะ

ที่มีเกลือ 6% ไปศึกษาความสัมพันธระหวางเวลาในการเพาะเลี้ยง จํานวนเซลล และปริมาณ AHL โดยการ

ประเมินดวยสมการทางคณิตศาสตรตอไป  
 

    

รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางจํานวนประชากร (logCFU/ml) ปริมาณ AHL (OD520) และเวลา (ชั่วโมง) ใน 

 สภาวะที่ไมเติมเกลือ (a) และเติมเกลือ 6% (b) 
 

3.2 ในการทดลองนี้ศึกษาอัตราการเจริญของ V. parahaemolyticus  ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเกลือ 6% 

โดยแปรจํานวนเซลลเร่ิมตนเปน 2 logCFU/ml และ 4 logCFU/ml และประเมินความสัมพันธระหวางอัตราการ

เจริญกับการสราง AHL ผลการทดลองดังแสดงในรูปที่ 4(a) และ 4(b) พบวาในระบบการเลี้ยงเชื้อที่มีจํานวน

เซลลเร่ิมตนตางกัน V. parahaemolyticus  จะยังคงมีอัตราการเจริญและการสราง AHL ไมแตกตางกัน โดย

อัตราการเจริญในระบบที่มีจํานวนเซลลเร่ิมตน 2 logCFU/ml มีคา μ เทากับ 1.10 สวนในระบบที่มีจํานวนเซลล

เร่ิมตน 4 logCFU/ml มีคา μ เทากับ 1.13 และยังพบวาเมื่อเชื้อเจริญจนมีจํานวนเซลลเทากัน คา AHL ที่ตรวจวัด

ได (OD520 = 0.1 ขึ้นไป) จะมีคาไมแตกตางกัน เชน เมื่อเชื้อในทั้งสองระบบเจริญจนมีจํานวนเซลลมากถึง 9.3 

logCFU/ml คา OD520 ที่วัดไดจะมีคา 0.11 เทากัน   และเมื่อประเมินคาความสัมพันธระหวางจํานวนเซลลและ

การสราง AHL ของทั้งสองระบบ พบวามีความสัมพันธกันเปนแบบเสนตรงเหมือนกัน โดยมีคา r2 ที่ไมแตกตางกัน 

(0.9226 และ 0.9471) แสดงในรูปที่ 5(a) และ 5(b) 

 

    

รูปที่ 4 อัตราการเจริญและการสรางสัญญาณ AHL ที่ตรวจวัดดวยวิธี colorimetry ของ V. parahaemolyticus  

 DMST 22093 ที่จํานวนเซลลเร่ิมตน 2 logCFU/ml (a) และ 4 logCFU/ml (b)   

(a) (b) 

(a) (b) 

μ = 1.56  μ = 1.13

μ = 1.10 
r2 = 0.9858 

μ = 1.13 
r2 = 0.9746 
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รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางจํานวนเซลล (logCFU/ml) กับปริมาณ AHL (OD520) ที่จํานวนเซลลเร่ิมตน                  

 2 logCFU/ml (a) และ 4 logCFU/ml (b)   
 

จากผลการทดลองนี้บงชี้ไดวา ปริมาณ AHL ที่เกิดขึ้นในระบบนั้นสามารถนําไปประยุกตใชในการ

ทํานายจํานวนเซลล V. parahaemolyticus ได โดยจะตองศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนเซลลเร่ิมตนและ

เวลาที่ใชในการเจริญจนมีจํานวนเซลลมากถึงระดับท่ีสราง AHL ถึงปริมาณที่ตรวจวัดได (OD520 = 0.1 ขึ้นไป) ซึ่ง

อาจแสดงในคาของ Detection time และขอมูลเหลานี้สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบ V. 

parahaemolyticus เชิงปริมาณในระบบอาหารตอไปได 
 

สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองสรุปไดวา V. parahaemolyticus มีคุณสมบัติในการสราง AHL ชนิด 3-hydroxyl-

C4-HSL ซึ่งสามารถทําปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซอน Ferric(III)-hydroxamate เกิดเปนสารประกอบสีที่

ดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร และจากผลการประเมินวิธี colorimetry ในการตรวจสอบ 

AHL ในคัลเจอรของ V. parahaemolyticus พบวา สารประกอบสีที่เกิดขึ้นเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอยางจําเพาะ

ระหวาง AHL กับ FeCl3 และไมมีการรบกวนจากองคประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนเมตาบอไลตอื่นๆที่

เชื้อสรางขึ้น เมื่อประเมินสมบัติการสราง AHL ในเกลือความเขมขนตางๆ พบวา การเพาะเลี้ยงในสภาวะเกลือ 

6% มีความเหมาะสมตออัตราการเจริญและอัตราการสราง AHL มากที่สุด และเมื่อประเมินความสัมพันธ

ระหวางจํานวนเซลลและปริมาณ AHL โดยแปรจํานวนเซลลเร่ิมตนเปน 2 logCFU/ml และ 4 logCFU/ml พบวา

มีอัตราการเจรญิที่ไมแตกตางกัน (μ = 1.10 และ 1.13) และพบวาจํานวนเซลลและปริมาณ AHL ในชวง log 

phase มีความสัมพันธกันเปนเสนตรง มีคา r2 ไมแตกตางกัน (0.9226 และ 0.9471) และขอมูลที่ไดจากการ

ทดลองนี้สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบ V. parahaemolyticus เชิงปริมาณในระบบ

อาหารตอไปได 
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