บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย

3.1 อุปกรณ์ และวัสดุทใี่ ช้ ในการทดลอง
3.1.1 เครื่ องแก้ว
1) หลอดทดลอง (Test tube) ยีห่ อ้ Pyrex บริ ษทั Bibby ประเทศอังกฤษ
2) หลอดทดลองฝาเกลียว (Screwcap tube) ยีห่ อ้ Pyrex บริ ษทั Bibby ประเทศ
อังกฤษ
3) บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 50 100 250 500 และ 1000 มิลลิลิตร ยีห่ อ้
Pyrex บริ ษทั Bibby ประเทศอังกฤษ
4) จานอาหารเลี้ยงเชื้ อ (Petri dish or Plate) ยีห่ อ้ Pyrex บริ ษทั Bibby
ประเทศอังกฤษ
5) ขวดรู ปชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 250 และ 500 มิลลิลิตร ยีห่ อ้
Pyrex บริ ษทั Bibby ประเทศอังกฤษ
6) ขวดวัดปริ มาตร (Volumetric flask) ขนาด 100 และ 1000 มิลลิลิตร ยีห่ อ้
Pyrex บริ ษทั Bibby ประเทศอังกฤษ
7) ปิ เปต (Pipette) ขนาด 1 2 5 10 มิลลิลิตร ยีห่ อ้ Pyrex บริ ษทั Bibby
ประเทศอังกฤษ
8) บิวเรต (Buret) และขาตั้งบิวเรต
9) กรวยแก้ว (funnel)
10) กระบอกตวง (Graduate cylinder) ขนาด 10 100 250 มิลลิลิตร ยีห่ อ้
Pyrex บริ ษทั Bibby ประเทศอังกฤษ
11) ขวดใส่ อาหารเลี้ยงเชื้ อ
12) แท่งแก้ว (Stirring rod) ยีห่ อ้ Pyrex บริ ษทั Bibby ประเทศอังกฤษ
13) หลอดหยดสาร (Dropper) ยีห่ อ้ Pyrex บริ ษทั Bibby ประเทศอังกฤษ
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3.1.2 อุปกรณ์
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ห่วงเขี่ยเชื้ อ (Loop)
ตะแกรงใส่ หลอดทดลอง (Test tube rack)
ปากคีบ (Forcept)
ช้อนตักสาร (Spatular)
หลอดไมโคร (Micro tube)
เครื่ องวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH meter) รุ่ น Testr 10 บริ ษทั Oakton

ประเทศอังกฤษ
7) กระดาษฟอยล์ (Foil paper)
8) พาราฟิ ล์ม (Para film)
9) สาลี
10) ตะเกียงแอลกฮอล์
11) เครื่ องชัง่ ละเอียด (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) รุ่ น AE - 200 บริ ษทั Mettler
ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
12) กล้องจุลทรรศน์ (microscope compound)
13) ตูอ้ บลมร้อน (Hot air oven)
14) ตูเ้ ขี่ยเชื้ อ (Laminar flow)
15) ตูบ้ ่มเชื้ อ (Incubator)
16) ตูเ้ ย็น (Refrigerator)
17) ห ม้ อ นึ่ งฆ่ าเชื้ อ (Autoclave) รุ่ น LS-2D บ ริ ษั ท Rexell Industries
ประเทศไต้หวัน
18) กระบอกใส่ ปิเปต (Pipette container)
19) กล่องใส่ จานอาหารเลี้ยงเชื้อ
20) ขวดน้ ากลัน่
21) แปรงล้างขวดและน้ ายาล้างจาน
22) เครื่ องสแปคโตโฟโตมิเตอร์ (Spectophotometer) รุ่ น Spectronic 21
บริ ษทั Milton Rok Company ประเทศสหรัฐอเมริ กา
23) เครื่ องปั่ นเหวีย่ งความเร็ วสู ง พีเค 131อาร์ (centrifuge PK 131 R)
ประเทศฝรั่งเศส
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24) ค๊อคบอเลอร์ (Cork borer)
25) ไมโครปิ เปต (Micro pipette) ยีห่ อ้ Eppendorf ประเทศเยอรมัน
3.1.3 สารเคมี และน้ ายาทดสอบ
1) โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) บริ ษทั วิทยาศรม จากัด ประเทศไทย
2) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) บริ ษทั วิทยาศรม จากัด ประเทศไทย
3) ไฮโดรคลอริ ก (HCl) บริ ษทั วิทยาศรม จากัด ประเทศไทย
4) ค ริ ส ตั ล ไ ว โ อ เล ต (Crystal violet) บ ริ ษั ท Fluka Chemie ป ร ะ เท ศ
สวิสเซอร์แลนด์
5) ไอโอดีน (Iodine) บริ ษทั APS Ajex Finechem ประเทศออสเตรเลีย
6) แอลกอฮอล์เข้มข้น (Alcohol) 95 เปอร์เซนต์ โรงกลัน่ อยุธยา
7) ซาฟรานิน โอ (Safranin O) บริ ษทั Fluka Chemie ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์
8) น้ ามันอิมเมอชัน่ (Immersion oil) บริ ษทั Carlo erba
9) กลีเซอรอล (Glycerol) บริ ษทั APS Ajex Finechem ประเทศออสเตรเลีย
10) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 3 เปอร์เซนต์ บริ ษทั Carlo erba
3.1.4 อาหารเลี้ยงเชื้อ
1) อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดดีแมนโรโกซาเชฟ (เอ็มอาร์ เอส) อาการ์ (de Mann
Rogosa Sharpe (MRS) agar) บริ ษทั Hi Media Laboratories ประเทศอินเดีย
2) อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวดีแมนโรโกซาเชฟ (เอ็มอาร์เอส) บรอท (de Mann
Rogosa Sharpe (MRS) broth) บริ ษทั Hi Media Laboratories ประเทศอินเดีย
3) อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดนิ วเทรี ยน (เอ็นเอ) อาการ์ (Nutrient agar (NA)) บริ ษทั
Hi Media Laboratories ประเทศอินเดีย
4) อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดนิ วเทรี ยน (เอ็นบี) บรอท (Nutrient broth (NB)) Hi
Media Laboratories ประเทศอินเดีย
3.1.5 เชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ทดสอบ
1) Escherichia coli TISTR 073
2) Bacillus subtilis TISTR 001
3) Staphylococcus aureus TISTR 517
3.1.6 ตัวอย่างที่ใช้ในการแยกแบคทีเรี ยแลคติก
1) หอยดอง มาจากในห้างสรรพสิ นค้า ฟิ วเจอร์ปาร์คบางแค
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2)
3)
4)
5)

แหนม มาจากบริ เวณข้างห้างสรรพสิ นค้า เดอะ มอลล์ บางแค
แหนม ยีห่ ้อ ห้วยแก้ว
ปลาส้ม ยีห่ อ้ คุณยายทองวัน
ไส้กรอกอีสาน มาจากบริ เวณข้างห้างสรรพสิ นค้า เดอะ มอลล์ บางแค

3.2 วิธีการทดลอง
3.2.1 การแยกแบคทีเรี ยแลคติกจากตัวอย่างอาหาร และการทาเชื้ อให้บริ สุทธิ์
3.2.1.1 นาตัวอย่างอาหาร 25 กรัมหรื อมิลลิลิตร ใส่ ในสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ เข้มข้น 0.85 เปอร์ เซนต์ (0.85% NaCl) ปริ มาตร 225 มิ ลลิ ลิตร ด้วยเทคนิ คปลอดเชื้ อ
จะได้ความเจือจางที่ 10-1
3.2.1.2 ทาการเจือจางจนได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมด้วยสารละลายโซเดี ยม
คลอไรด์ 0.85 เปอร์เซนต์
3.2.1.3 ทาการโพเพลท (pour plate) ในอาหารเอ็มอาร์ เอสอาการ์ บ่มที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24-48 ชัว่ โมง
3.2.1.4 รี สตีท (restreak) อี กครั้งหนึ่ ง บ่มที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 24-48 ชัว่ โมง
3.2.1.5 นาไปตรวจดูลกั ษณะทางสัณฐานวิทยา (Bell et al., 2005)
3.2.2 การเก็บรักษาแบคทีเรี ยแลคติกโดยการแช่แข็ง
3.2.2.1 เลือกเชื้ อโคโลนี เดี่ยวๆ เลี้ยงไว้บนอาหารเอ็มอาร์ เอสอาการ์ บ่มเชื้ อที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24-48 ชัว่ โมง เก็บไว้ที่ 4-10 องศาเซลเซี ยส ในห้องเย็น หรื อ
ตูเ้ ย็น
3.2.2.2 เลื อกโคโลนี เดี่ ยวๆ ใส่ ในกลี เซอรอล ความเข้มข้น 30 เปอร์ เซนต์ ที่
ผ่านการฆ่าเชื้อ เก็บไว้ที่ –20 องศาเซลเซียส
3.2.3 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เตรี ยมเชื้ อโดยการเลี้ยงในอาหารเอ็มอาร์เอสอาการ์ บ่มไว้ที่ 37 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 24-48 ชัว่ โมง นาโคโลนี เดี่ยว (single colony) มาตรวจสอบการติดสี แกรม (Bell et al.,
2005) สังเกตรู ปร่ างและการจัดเรี ยงตัวของเซลล์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์กาลังขยาย 1,000 เท่า
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3.2.4 ศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซม์แคตาเลส
นาลูป (loop) เขี่ยโคโลนีที่เจริ ญบนอาหารเอ็มอาร์เอสอาการ์ บ่มไว้ที่ 37 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 24-48 ชัว่ โมง ลงบนสไลด์ที่สะอาด หยดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
เข้มข้น 3 เปอร์ เซนต์ ลงบนโคโลนีของเชื้อทดสอบ
ถ้ามีฟองก๊าซเกิดขึ้น ให้ผลเป็ นบวก แสดงว่าเชื้ อสามารถผลิตเอนไซม์
แคตาเลส
ถ้าไม่มีฟองก๊าซเกิดขึ้น ให้ผลเป็ นลบ แสดงว่าเชื้อไม่สามารถผลิตเอนไซม์
แคตาเลส
3.2.5 การตรวจหาแบคทีเรี ยแลคติกที่สามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อทดสอบ
นาแบคทีเรี ยที่คดั แยกได้จากข้อ 3.2.1 นามาทดสอบความสามารถในการสร้าง
สารยับ ยั้ง เชื้ อ โดยทดสอบด้ว ยวิ ธี เวลล์ ดิ ฟ ฟิ วชัน แอสเซย์ ดัด แปลงมาจากวิธี ข อง Tagg and
McGiven (1971)
3.2.5.1 การเตรี ยมเชื้ อทดสอบ
เชื้อที่ใช้ทดสอบได้แก่ Escherichia coli, Bacillus subtilis และ
Staphylococcus aureus
3.2.5.1.1 เลี้ ยงเชื้ อ ทดสอบในอาหารนิ ว เทรี ย นบรอท ปริ ม าตร 50
มิลลิลิตร บ่มที่ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24-48 ชัว่ โมง
3.2.5.1.2 เจื อ จางเชื้ อ ให้ มี ป ริ ม าณเชื้ อ เริ่ ม ต้น มี ค่ า ความขุ่ น (optical
density (O.D.)) ที่ ค วามยาวคลื่ น 660 นาโนเมตร เท่ ากับ 0.3 แล้วน าเชื้ อทดสอบที่ เจื อจางแล้ว
ปริ มาตร 1 มิ ลลิลิตร ไปท าการโพเพลท บนอาหารนิ วเทรี ยนอาการ์ และนามาบ่ม ไว้ที่ 37 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 24-48 ชัว่ โมง
3.2.5.2 การเตรี ยมสารยับยั้งจากแบคทีเรี ยแลคติก
3.2.5.2.1 น าเชื้ อ แบคที เรี ยแลคติ ก ที่ แ ยกได้ จ ากข้อ 3.2.1 เลี้ ยงใน
อาหารเอ็มอาร์ เอสบรอท ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24-48
ชัว่ โมง
3.2.5.2.2 นาเชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่เลี้ ยงในอาหารเอ็มอาร์ เอสบรอท จากข้อ
3.2.5.2.1 วัด ค่ าความขุ่ น ที่ ค วามยาวคลื่ น 660 นาโนเมตร เจื อจางด้วยอาหารเอ็ม อาร์ เอสบรอท
จนได้ค่าความขุ่น เท่ากับ 0.3
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3.2.5.2.3 ปิ เปตสารละลายเชื้ อ 3 มิ ลลิ ลิตร ลงในอาหารเอ็มอาร์ เอส
บรอท ปริ มาตร 100 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24-48 ชัว่ โมง ทาการปั่ น
เหวี่ยงเอาเซลล์จุลินทรี ยอ์ อกไปด้วยความเร็ ว 9,000 รอบ/นาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
10 นาที นาส่ วนใสไปทาการทดสอบต่อไป
3.2.5.3 การทดสอบคุ ณสมบัติในการยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อทดสอบโดยวิธี
เวลล์ดิฟฟิ วชันแอสเซย์ ดัดแปลงมาจากวิธีของ Tagg and McGiven (1971)
3.2.5.3.1 ในการทดสอบจะใช้ค๊อคบอเลอร์ เจาะวุน้ จากจานอาหารเลี้ยง
เชื้ อที่ทาการสเพรดเพลด (spread plate) เชื้ อทดสอบ (มีเส้นผ่านศูนย์กลาง เท่ากับ 0.5 เซนติเมตร)
แล้วใช้ไ มโครปิ เปตดู ดสารละลายเชื้ อ (ในข้อ 4.5.2.3) ใส่ ล งในหลุ ม 50 ไมโครลิ ตร ปล่ อยให้
สารละลายส่ วนใสซึ มเข้าไปในวุน้ บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24-48 ชัว่ โมง
3.2.5.3.2 ตรวจสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริ ญของเชื้อ โดย
วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริ เวณยั้บยั้ง (Inhibition zone)
3.2.6 การหาความเข้มข้นของกรดแลคติกที่เชื้ อผลิตได้
3.2.6.1 นาแบคทีเรี ยแลคติกที่ แยกได้จากวิธีการทดลองในข้อ 3.2.5 เลี้ ยงใน
อาหารเอ็มอาร์ เอส บรอท ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24-48
ชัว่ โมง วัดค่าความขุ่นที่ความยาวคลื่ น 660 นาโนเมตร เจือจางด้วย เอ็มอาร์ เอส บรอท จนได้ค่า
ความขุ่น เท่ากับ 0.3
3.2.6.2 ปิ เปตสารละลายเชื้ อ จากข้ อ 3.2.6.1 ปริ ม าตร 3 มิ ล ลิ ลิ ต ร ลงใน
อาหารเอ็มอาร์ เอสบรอท ปริ มาตร 100 มิลลิ ลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24-48
ชั่วโมง ท าการปั่ นเหวี่ยงเอาเซลล์ จุลินทรี ยอ์ อกไปด้วยความเร็ ว 9,000 รอบ/นาที อุณ หภูมิ 4
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 10 นาที นาส่ วนใสไปทาการทดสอบต่อไป
3.2.6.3 นาส่ วนใสในข้อ 3.2.6.2 นาไปไตเตรทด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ เข้มข้น 0.1 นอร์มอล (AOAC., 1990)โดยใช้ฟีนอลทาลีนเป็ นอินดิเคเตอร์
คานวณหาเปอร์ เซนต์ กรด
เปอร์ เซนต์ ก รดแลคติ ก = (น้ าหนั ก โมเลกุ ล ของกรดแลคติ ก x ปริ ม าตรสารละลายโซเดี ย ม
ไฮดรอกไซด์ ที่ ใช้ x ความเข้มข้นของสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ x 100)/(1,000 x ปริ มาตร
ของตัวอย่างที่ใช้)
3.2.7 ศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยทดสอบโดยกรดแลคติกบริ สุทธิ์
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เตรี ยมกรดแลคติกบริ สุทธิ์ ความเข้มข้นตามที่เชื้ อบริ สุทธิ ผลิตได้ ทาการทดสอบคุ ณสมบัติในการ
ยับ ยั้งการเจริ ญของเชื้ อทดสอบ โดยท าการทดลองเช่ นเดี ยวกับ ในข้อ 3.2.5 โดยใช้ก รดแลคติ ก
บริ สุทธิ์ แทนสารละลายเชื้อแบคทีเรี ยแลคติก
3.2.8 ศึกษาความสามารถในการผลิตสารยับยั้งของแบคทีเรี ยแลคติก
3.2.8.1 อุณหภูมิ
ดัดแปลงตามวิธีของ Nowroozi, J et al (2004)
3.2.8.1.1 นาแบคทีเรี ยแลคติกที่แยกได้จากวิธีการทดลองในข้อ 3.2.5
เลี้ยงในอาหารเอ็มอาร์ เอส บรอท ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
24-48 ชัว่ โมง วัดค่าความขุ่นที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร เจือจางด้วยอาหารเอ็มอาร์ เอส บรอท
จนได้ค่าความขุ่น เท่ากับ 0.3
3.2.8.1.2 นาสารละลายเชื้อจากข้อ 3.2.8.1.1 ปริ มาตร 3 มิลลิลิตร
เลี้ยงในอาหารเอ็มอาร์ เอสบรอท 100 มิลลิลิตร
3.2.8.1.3 บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 30, 37 และ 45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง
3.2.8.1.4 วัดค่าความขุ่นที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร และ ทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภาพในการยับ ยั้งแบคที เรี ยของแบคที เรี ยแลคติก โดยทดสอบด้วยวิธี เวลล์ดิฟ ฟิ วชัน
แอสเซย์
3.2.8.2 ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ดัดแปลงตามวิธีของ Nowroozi, J et al (2004)
3.2.8.2.1 นาแบคทีเรี ยแลคติกที่แยกได้จากวิธีการทดลองในข้อ 3.2.5
เลี้ยงในอาหารเอ็มอาร์ เอส บรอท ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
24-48 ชัว่ โมง วัดค่าความขุ่น ที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร เจือจางด้วย เอ็มอาร์เอสบรอท จนได้
ค่าความขุ่น เท่ากับ 0.3
3.2.8.2.2 นาสารละลายเชื้อจากข้อ 3.2.8.2.1 ปริ มาตร 3 มิลลิลิตร
เลี้ยงในอาหารเอ็มอาร์ เอสบรอท 100 มิลลิลิตร ซึ่ งปรับค่าความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ 3, 5, 7, 9, 11
ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริ ค เข้มข้น 0.1 นอร์มอล และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เข้มข้น 0.1 นอร์มอล
3.2.8.2.3 บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
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3.2.8.2.4 วัดค่าความขุ่น ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร และ ทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภาพในการยับ ยั้ง แบคที เรี ยของแบคที เรี ย แลคติ ก โดยทดสอบด้วยวิธี เวลล์ดิฟ ฟิ วชัน
แอสเซย์
3.2.9 ศึกษาความไวของสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยจากแบคทีเรี ยแลคติก
การทดสอบความไวของสารยับยั้งแบคทีเรี ยจากแบคทีเรี ยแลคติกต่อความร้อน
และเอนไซม์โปรติโอไลติกเปรี ยบเทียบกับแบคเทอริ โอซิ นทางการค้า
3.2.9.1 ความร้อน
ดัดแปลงตามวิธีของ Rattanachaikunsopon, P. et al (2000)
3.2.9.1.1 นาแบคทีเรี ยแลคติกที่แยกได้จากวิธีการทดลองในข้อ 3.2.5
เลี้ยงในอาหารเอ็มอาร์ เอส บรอท ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
24-48 ชัว่ โมง วัดค่าความขุ่นที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร เจือจางด้วยอาหารเอ็มอาร์ เอส บรอท
จนได้ค่าความขุ่น เท่ากับ 0.3
3.2.9.1.2 ปิ เปตสารละลายเชื้ อจากข้อ 3.2.9.1.1 ปริ มาตร 3 มิลลิ ลิตร
ลงในอาหารเอ็มอาร์ เอส บรอท ปริ มาตร 100 มิลลิ ลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
24-48 ชัว่ โมง ทาการปั่ นเหวีย่ งเอาเซลล์จุลินทรี ยอ์ อกไป นาส่ วนใสไปทาการทดสอบต่อไป
3.2.9.1.3 นาส่ วนใส และแบคเทอรี โอซิ นทางการค้า คือ ไนซินที่ความ
เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ไปให้ความร้อนที่ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10, 20 และ 30 นาที
3.2.9.1.4 ทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งแบคที เรี ยของแบคที เรี ย
แลคติก และแบคเทอริ โอซินทางการค้า โดยทดสอบด้วยวิธีเวลล์ดิฟฟิ วชันแอสเซย์
3.2.9.2 เอนไซม์โปรติโอไลติก
ดัดแปลงตามวิธีของ Kojic, M. et al (1991) และRattanachaikunsopon,
P. et al (2000)
3.2.9.2.1 นาแบคทีเรี ยแลคติกที่แยกได้จากวิธีการทดลองในข้อ 3.2.5
เลี้ยงในอาหารเอ็มอาร์ เอส บรอท ปริ มาตร 50 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
24-48 ชั่ว โมง วัด ค่ า ความขุ่ น ที่ ค วามยาวคลื่ น 660 นาโนเมตร เจื อ จางด้ว ยอาหารเอ็ ม อาร์ เอส
บรอท จนได้ค่าความขุ่น เท่ากับ 0.3
3.2.9.2.2 ปิ เปตสารละลายเชื้อจากข้อ 3.2.9.2.1 ปริ มาตร 3 มิลลิลิตร
ลงในอาหารเอ็มอาร์ เอส บรอท ปริ มาตร 100 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
24-48 ชัว่ โมง ทาการปั่ นเหวีย่ งเอาเซลล์จุลินทรี ยอ์ อกไป นาส่ วนใสไปทาการทดสอบต่อไป
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3.2.9.2.3 นาส่ วนใส และแบคเทอริ โอซินทางการค้า คือ ไนซิ นที่ความ
เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เติมด้วยเอนไซม์โปรติโอไลติก (ทริ ปซิ น และ โปรติเนส เค) จนได้
ความเข้มข้นสุ ดท้ายเท่ากับ 0.5 มิลลิ กรัม/มิลลิลิตร บ่มส่ วนผสมที่ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1
ชัว่ โมง
3.2.9.2.4 ทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการยับ ยั้งแบคที เรี ยของแบคที เรี ย
แลคติก และแบคเทอริ โอซินทางการค้า โดยทดสอบด้วยวิธีเวลล์ดิฟฟิ วชันแอสเซย์

