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บทคัดย่อ 

 การศึกษาประสิทธิภาพของเลือดหอยแครง (Anadara granosa) ในการยับ้ยัง้เชือ้แบคทีเรีย 3 ชนิดคือ 
Vibrio parahaemolyticus, Escherichia coli และ  Staphylococcus aureus โดยมี เลื อด  4  แบบ  ได้แก่               
เลือดหอยแครงสด เลือดหอยแครงที่ผ่านอณุหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที และ 5 นาที และเลือด
หอยแครงผสมน า้มะนาว เลือดหอยแครงมีความสามารถในการยบัยัง้เชือ้ V. parahaemolyticus ไดด้ีที่สดุ ถดัมา
เป็นเชือ้ S. aureus และ E. coli  ตามล าดบั โซนการยบัยัง้เชือ้ V. parahaemolyticus ในเลือดหอยแครงผสมน า้
มะนาว เลือดหอยแครงสด และเลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 15 วินาที  มีค่า 71.76, 71.54
และ 66.65% ตามล าดบั ในเลือดหอยแครงผสมน า้มะนาว เลือดหอยแครงสด และเลือดหอยแครงที่ผ่านอณุหภูมิ 
100 องศาเซลเซียส 15 วินาที มีบริเวณยับยั้งเชือ้ E. coli  เท่ากับ 64.90, 64.01 และ 47.16% ส าหรับเชือ้            
S. aureus พบว่าเลือดหอยแครงสดมีการยับยั้งเชือ้สูงสุด 67.63% ถัดมาเป็นเลือดหอยแครงผสมน า้มะนาว 
64.83% และเลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  15 วินาที 59.55%  ไม่พบการยับยัง้เชือ้ทัง้            
3 ชนิด ในเลือดหอยแครงที่ผ่านอณุหภมูิ 100 องศาเซลเซียส 5 นาที จากการศกึษาครัง้นีส้รุปไดว่้าเลือดหอยแครง
ที่ผ่านความรอ้นที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที และความเป็นกรดของน า้มะนาวมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการยบัยัง้เชือ้ V. parahaemolyticus, E. coli และ S. aureus  ได ้              
ค าส าคัญ: หอยแครง แบคทีเรีย น า้มะนาว การต่อตา้นเชือ้แบคทีเรีย 
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ABSTRACT 
 The efficiency of blood cockle (Anadara granosa) hemolymph againt 3 bacteria;                               
Vibrio parahaemolyticus, Escherichia coli and Staphylococcus aureus were evaluated. Four blood 
cockle hemolymph forms; fresh hemolymph, boiled hemolymph at 100°C for 15 sec., boiled hemolymph 
at 100 °C for 5  min and fresh hemolymph mixed lemon juice, were investigated. The most effective 
antibacterial activity ofblood cockle hemolymph was V. parahaemolyticus and then S. aureus and         
E. coli, respectively. The inhibitory zone of  fresh hemolymph mixed lemon juice, fresh hemolymph, and 
boiled hemolymph at 100°C for 15 sec against V. parahaemolyticus were 71.76, 71.54 and 66.65%, 
respectively. In fresh hemolymph mixed lemon juice, fresh hemolymph, and boiled hemolymph                 
at 100 °C for 15 sec, inhibition zone against E. coli were 64.90, 64.01 and 47.16, respectively.                  
For S. aureus, the highest inhibition zone was fresh hemolymph 67.63%, then fresh hemolymph mixed 
lemon juice 64.83% and boiled hemolymph at 100 ° C 15 sec, and 59.55%.  Antibacterial activity was 
not found in boiled hemolymph at 100° C 5 min. The results indicated that boiled hemolymph at 100°C 
for 15  sec and acidity of lemon juice have affected the inhibition zone of V. parahaemolyticus, E. coli 
and S. aureus. 
Keywords: blood cockle, bacteria, lemon juice, antibacterial 
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ค าน า 
หอยแครงจัดเป็นสตัวน์  า้เศรษฐกิจที่มีความส าคัญในประเทศไทย โดยผลการส ารวจในปี พ.ศ . 2547-

2556 พบว่าผลผลิตในรอบปี พ.ศ. 2556 นั้นมีปริมาณสูงสุดเท่ากับ 216,838.98 ตัน มีมูลค่าการผลิตสูงถึง 
3,775.77 ลา้นบาท (กรมประมง, 2558) หอยแครงจดัเป็นกลุ่มที่มีความส าคญัในระบบห่วงโซ่อาหาร ท าใหเ้กิด
ความสมดลุต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยธรรมชาติแลว้หอยแครงจะมีการกินอาหารโดยการกรองกินแพลงกต์อน
พืชและแพลงกต์อนสตัว ์รวมทัง้ซากพืชซากสตัวท์ี่เน่าเป่ือยในทะเล ชอบฝังตวัอยู่ในดินโคลนบรเิวณชายฝ่ังทะเล            
ซึ่งมีโอกาสสมัผสักับสิ่งสกปรกค่อนขา้งสงู เมื่อหอยมีการสมัผสักับเชือ้โรคหรือสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกหอย
จะสามารถป้องกันตัวเองไดท้ันทีที่สมัผสักับเชือ้โรคครัง้แรก (Sindermann, 1990) หอยจัดเป็นสตัวไ์ม่มีกระดกู    
สนัหลงัโดยมีการตอบสนองทางภมูิคุม้กนั 2 แบบ คือ ภมูิคุม้กนัที่เก่ียวขอ้งกบัเซลล ์(cellular immune response
) และภูมิคุม้กันที่ตอบสนองโดยน า้เลือด (humoral immune response) หอยมีระบบหมนุเวียนเลือดแบบเปิดจึง
มีกลไกการป้องกันตัวซึ่งเกิดจากกระบวนการโคแอกกูเลชั่น (coagulation) กระบวนการฟาโกไซโทซิส 
(phagocytosis) และกระบวนการเอนแคปซูเลชั่น (encapsulation) ซึ่งมีการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม         
โดยอาศัยโปรตีนที่มีฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรียในน า้เลือด ซึ่งจะเกิดขึน้ในขณะที่ติดเชือ้หรือเกิดการมีบาดแผล         
และโปรตีนจะเสียสภาพเมื่อได้รับอุณหภูมิที่สูงขึน้ (Lackie, 1986) มีรายงานการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันใน          
น ้าเลือดของหอยตะโกรมกรามขาวและหอยตะโกรมกรามด า พบว่า สามารถยับยั้งเชื ้อแบคทีเรี ยได้                    
แ ล ะ เ ชื ้ อ ที่ ส า ม า ร ถ ยั บ ยั้ ง ไ ด้ ดี คื อ  Staphylococcus sp. , Vibrio harveyi แ ล ะ  Vibrio alginolyticus                          
ซึ่งเชือ้แบคทีเรียเหล่านีน้อกจากจะก่อใหเ้กิดปัญหาในสัตวน์  า้แลว้ยังเป็นสาเหตุที่ท  าใหเ้กิดโรคในมนุษยด์้วย 
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(อรนุช และ สุริยัน, 2547) ปัจจุบันคนส่วนมากนิยมบริโภคหอยแครงโดยน ามาประกอบอาหารหลากหลาย
รูปแบบ เช่น หอยแครงลวก ต าหอยแครง ย าหอยแครง เป็นตน้ และนิยมบริโภคแบบไม่สุกมากนกั เนื่องจากมี
ความเชื่อว่ามีคณุค่าทางโภชนาการสงู เนือ้หวาน และมีรสชาติที่ดีกว่าการผ่านความรอ้น และหอยแครงอาศยัอยู่
ในดินโคลน หากลา้งไม่สะอาดอาจมีดินโคลน รวมทัง้เชือ้ก่อโรคที่ปะปนอยู ่ในดินโคลนปนเปื้อนมากับ
หอยแครงได ้เช่น Vibrio parahaemolyticus ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบไดต้ามธรรมชาติอาศยัอยู่ในสิ่งแวดลอ้ม
ตามชายฝ่ังทะเล ในฤดทูี่มีอากาศหนาวเย็นเชือ้ชนิดนีจ้ะพบตามตะกอนโคลนตมในทะเลแต่ในช่วงฤดทูี่มี
อากาศอบอุ่นจะพบทั่วไปในน า้ทะเลและสตัวท์ะเล เช่น กุง้ หอย ป ูปลา และหากไดร้บั V. parahaemolyticus 
เขา้สู่ร่างกายจากการทานอาหารดิบหรืออาหารที่ปรุงไม่สกุอาจท าใหผู้บ้ริโภคเกิดอาการอาหารเป็นพิษ ซึ่งเป็น
สาเหตขุองโรคกระเพาะอาหาร ล  าไสอ้กัเสบ ทอ้งเสีย ทอ้งร ่วงได ้ จึงเป็นที่มาในการศึกษาการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการต่อตา้นเชือ้แบคทีเรียของเลือดหอยแครงและยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ขอ้มูลที่ไดจ้าก
การศกึษาครัง้นีจ้ะท าใหท้ราบประสิทธิภาพในการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรียของเลือดหอยแครง และเป็นขอ้มลูเบื ้องตน้
ในการน าความรูม้าประยกุตใ์ชป้อ้งกนัเชือ้แบคทีเรียก่อโรคในสตัวน์  า้และมนษุยต์่อไป 

 
อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การเก็บตัวอย่าง 
เก็บตัวอย่างหอยแครงสดที่มีชีวิต ตัวเต็มวัยขนาด 3-4 เซนติเมตร ซึ่งรวบรวมจากตลาดสดยิ่งเจริญ                     

จ.กรุงเทพมหานคร ท าความสะอาดหอยแครงโดยการแช่น ้าเค็มเพื ่อใหห้อยแครงคายดินโคลนออกมา             
และใช้แปรงสีฟันขัดดินโคลนออกให้หมดและลา้งดว้ยน ้าประปาใหส้ะอาด ใชเ้ข็มฉีดยาปลอดเชือ้ขนาด               
1 มิลลิลิตร ดูดเลือดหอยบริเวณกล้ามเนื ้อยึดเปลือก น าเลือดผสมกับสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด                  
(3.8 % Trisodium citrate) ในอตัราส่วน 1:9 น าสารผสมเลือดที่ไดไ้ปใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพการต่อตา้น
เชือ้แบคทีเรียทนัที 
การเตรียมตัวอย่างเลือดและยาปฏิชีวนะ  

แบ่งเลือดที่ใช้ทดสอบเป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ เลือดหอยแครงสด เลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 100        
องศาเซลเซียส 15 วินาที เลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 5 นาที (เลือดหอยแครงสุก)          
และเลือดหอยแครงที่ผสมน า้มะนาวสด การเตรียมเลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 15 วินาที 
และ 100 องศาเซลเซียส 5 นาที โดยน าเลือดหอยแครงสดไปตม้ใน SINGLE BLOCK  DIGITAL HEAT BLOCK 
DRY BATH ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที และ 100 องศาเซลเซียส 5 นาที ตามล าดับ          
ส  าหรบัเลือดหอยแครงที่ผสมน า้มะนาว โดยน าเลือดหอยแครงสดผสมกับน า้มะนาวสดในอตัราส่วน 1:1 ส  าหรบั
ยาปฏิชีวนะที่จะน ามาทดสอบกับเชื ้อแบคที เรีย เตรียมโดยชั่ ง penicillin V potassium และ polymyxin                
มาตัวอย่างละ 0.1 กรมั ละลายในน า้ 10 มิลลิลิตร ผสมใหเ้ขา้กันเพื่อใชเ้ป็นตัวควบคุมการทดสอบ (Control) 
(ดดัแปลง พนัทิพย,์ 2557) 
การเตรียมเชือ้แบคทเีรีย 

ท าการเพาะเลีย้งแบคทีเรีย V. parahaemolyticus, E. coli และ S. aureus  ในอาหารเลีย้งเชือ้ชนิด 
Tryptic Soy Broth (TSB)  ส  าหรับเชือ้ V. parahaemolyticus ผสม 1.5% NaCl เพาะเลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้ 
TSB ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส โดยใช้ความเร็วรอบในการเขย่า 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 
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(ดัดแปลง จิ ราภรณ์ และ  เรือนแก้ว , 2555) เจือจางเชื ้อ  E.  coli และ S.  aureus ด้วย TSB ส่วนเชื ้อ                        
V. parahaemolyticus เจือจางดว้ย TSB ที่ผสม 1.5% NaCl แลว้น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 
625 นาโนเมตร โดยใหม้ีค่า OD อยู่ในช่วง 0.08-0.1 (108 CFU/ml) (กาญจนา และคณะ, 2555) 
การเตรียมจานอาหารเลีย้งเชือ้แบคทเีรีย (agar plate) 

อาหารเลีย้งเชือ้ส  าหรบัทดสอบเชือ้ V. Parahaemolyticus ท าโดยการเตรียม Tryptic Soy Agar (TSA)    
ที่ผสม 1.5% NaCl และอาหารเลีย้งเชือ้ส  าหรบัทดสอบเชือ้ E. coli และ S. aureus ท าโดยการเตรียม Tryptic 
Soy Agar (TSA) น าไปตม้ใหล้ะลายแลว้ใสข่วดน าไปนึ่งฆ่าเชือ้ดว้ย Autoclave เป็นเวลา 20 นาที จากนัน้น ามา
เทใสล่งในจานเพาะเลีย้งเชือ้ปรมิาณ 15 มิลลิลิตร/จานเพาะเลีย้ง 
วิธีการทดสอบการยับยั้งเชือ้แบคทเีรียด้วยวิธี agar well diffusion method 

ทดสอบความสามารถการยับยั้งเชื ้อแบคทีเรียของเลือดหอยแครง โดยใช้แบคทีเรีย 3 ชนิดคือ                            
V. parahaemolyticus, E. coli และ S. aureus โดยน า cotton swab sterile จุ่มลงใน broth culture ของแต่ละ
เชือ้ที่เตรียมไว ้ น ามา swab ใหท้ั่วอาหาร TSA  ที่เตรียมไว ้วางทิง้ไวป้ระมาณ 5 นาที ใช ้cork borer ที่มีเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลาง 5 มิลลิเมตร เจาะอาหาร TSA ใหเ้ป็น 5 หลมุ แบ่งเป็นดา้นบน 2 หลมุ ตรงกลาง 1 หลมุ และดา้นลา่ง 
2 หลมุ โดยตวัอย่างเลือดหอยแครงที่ทดสอบมี 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ เลือดหอยแครงสด เลือดหอยแครงที่ผ่านอณุหภมูิ 
100 องศาเซลเซียส 15 วินาที เลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 5 นาที (เลือดหอยสุก) และ
เลือดหอยแครงที่ผสมน า้มะนาว โดยใน 1 จานทดสอบ ใหใ้ชต้ัวอย่างทดสอบเลือด 1 รูปแบบ โดยท าการหยด
ตวัอย่างเลือด 4 หลมุ หลมุละ 50 ไมโครลิตร โดยหลมุตรงกลางท าการหยดยาปฏิชีวนะเพื่อใชเ้ป็น ตวัควบคมุซึ่ง
จะต้องใส่ลงในทุกจานทดสอบ จานละ 1 หลุม โดยใช้ polymyxin เป็นตัวควบคุมเมื่อทดสอบกับเชื ้อ                    
V. parahaemolyticus และ E. coli แต่ใช ้penicillin V potassium เป็นตวัควบคมุเมื่อทดสอบกับเชือ้ S. aureus 
น าไปบ่มที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง อ่านผลการทดสอบโดยการวดัขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางบริเวณ
ยบัยัง้ (inhibition zone) การทดลองแต่ละตวัอย่างท าซ า้ 3 ครัง้ 
การวิเคราะหข้์อมูล 

เมื่อบ่มเชือ้ครบ 24 ชั่วโมง วัดขนาดของโซนใสที่เกิดขึน้ โดยวัดจากขอบโซนขา้งหนึ่งไปยังโซนอีกขา้ง
หนึ่งใหผ้่านจดุศนูยก์ลางของระยะใส บนัทกึหน่วยเป็นมิลลิเมตร และวิเคราะหค์วามแตกต่างทางสถิติ 

     Inhibition zone (%)   = (รศัมีของเคลียรโ์ซน - รศัมีของหลมุ) × 100  
                                                      รศัมีของเคลียรโ์ซน 

 
ผลการทดลองและวิจารณ ์

จากการทดสอบประสิท ธิภาพในการต่อต้านเชื ้อแบคที เรียของเลือดหอยแครง 4  รูปแบบ                       
เลือดหอยแครงสด เลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 15 วินาที เลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 
100 องศาเซลเซียส 5 นาที (เลือดหอยสกุ) และเลือดหอยแครงที่ผสมน า้มะนาวสด กับเชือ้แบคทีเรีย 3 ชนิดคือ                            
V. parahaemolyticus, E. coli  และ S. aureus พบว่าเลือดหอยแครงมีความสามารถในการต่อต้านเชื ้อ           
V. parahaemolyticus ไดด้ีที่สดุ รองลงมาไดแ้ก่ S. aureus และ E. coli  ตามล าดบั (ตารางที่ 1) 

จากการทดสอบประสิท ธิภาพในการต่ อต้าน เชื ้อแบคที เ รี ยของ เลื อดหอยแครงกับ เชื ้อ                               
V. Parahaemolyticus พบว่าเลือดหอยแครงที่ผสมน า้มะนาวสดมีเปอรเ์ซ็นตก์ารต่อตา้นสงูสดุ รองลงมาคือเลือด
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หอยแครงสด เลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 15 วินาที และเลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 
100 องศาเซลเซียส 5 นาที ไม่เกิดการต่อต้านเชื ้อ โดยมีเปอร์เซ็นต์การต่อต้านเชื ้อเฉลี่ย 71.76±1.51, 
71.54±1.17, 66.65±0.95 และ 0 ตามล าดบั (ตารางที่ 1)  

จากการทดสอบประสิทธิภาพในการต่อตา้นเชือ้แบคทีเรียของเลือดหอยแครงกับเชือ้ S. aureus พบว่า
เลือดหอยแครงสดมีเปอรเ์ซ็นตก์ารต่อตา้นสงูสดุ รองลงมาคือเลือดหอยแครงที่ผสมน า้มะนาวสด เลือดหอยแครง
ที่ผ่านอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 15 วินาที และเลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 5 นาที          
ไม่เกิดการต่อต้านเชือ้ โดยมีเปอรเ์ซ็นต์การต่อต้านเชือ้เฉลี่ย 67.63±3.88, 64.83±1.59, 59.55±0.87 และ 0 
ตามล าดบั (ตารางที่ 1) 

ส่วนประสิทธิภาพในการต่อตา้นเชือ้แบคทีเรียของเลือดหอยแครงกับเชือ้ E. coli พบว่าเลือดหอยแครง
ผสมน า้มะนาวสดมีเปอรเ์ซ็นตก์ารต่อตา้นสงูสุด รองลงมาคือเลือดหอยแครงสด เลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 
100 องศาเซลเซียส 15 วินาที และเลือดหอยแครงที่ผ่านอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 5 นาทีไม่เกิดการต่อตา้น
เชือ้ โดยมีเปอรเ์ซ็นตก์ารต่อตา้นเชือ้เฉลี่ย 64.90±2.74, 64.01±7.70, 47.16±6.87 และ 0 ตามล าดบั (ตารางที่ 1)   
Table 1. The average percentage of inhibition zone from various treatments of hemolymph from Blood 

Cockle, Anadara granosa 

Species 

 % Inhibition zone 

Control 
Fresh blood 

cockle 

Blood cockle 
cooked  
(100°C 

15 seconds) 

Blood cockle 
cooked  
(100°C  

5 minutes) 

Blood 
cockle mix 

with  
lemon juice 

V. parahaemolyticus 82.27±2.20Aa 71.54±1.17Ba 66.65±0.95Ca NZ* 71.76±1.51Ba 

S. aureus 77.07±0.13Ab 67.63±3.88Ba 59.55±0.87Ca NZ* 64.83±1.59Bb 

E. coli 75.06±1.38Ab 64.01±7.70Ba 47.16±6.87Cb NZ* 64.90±2.74Bb 

* NZ means no Inhibition zone   
Remark :  A-C is a letter that shows a significant difference (p <0.05) in each rows 
                a-b is a letter that shows a significant difference (p <0.05) in each column 
 

   การศึกษาครัง้นีม้ีการก าหนดการใชอุ้ณหภูมิและน า้มะนาวสดมาเป็นตัวทดสอบถึงประสิทธิภาพใน
การต่อตา้นเชือ้แบคทีเรียของเลือดหอยแครง โดยทดสอบกบัแบคทีเรีย 3 ชนิดคือ V. parahaemolyticus, E. coli  
และ S. Aureus จากการทดสอบก าหนดการใช้อุณหภูมิพบว่า เมื่อน าเลือดหอยแครงสดมาผ่านอุณหภูมิ           
100 องศาเซลเซียส 15 วินาที ไปทดสอบกับแบคทีเรีย 3 ชนิด พบว่าหอยแครงยงัมีประสิทธิภาพในการต่อตา้น
เชือ้แบคทีเรียทัง้ 3 ชนิด โดยสามารถต่อตา้นเชือ้ V. parahaemolyticus ไดส้งูสดุ รองลงมาไดแ้ก่ S. aureus และ     
E. coli  โดยมีเปอรเ์ซ็นตต์่อตา้นเฉลี่ย 66.65±0.95, 59.55±0.87 และ 47.16±6.87 ตามล าดบั และเมื่อน าเลือด
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หอยแครงสดมาผ่านอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 5 นาที (เลือดหอยสุก) ไปทดสอบกับแบคทีเรีย 3 ชนิด            
ผลที่ไดไ้ม่เกิดการต่อตา้นเชือ้แบคทีเรียทัง้ 3 ชนิด โดยมีเปอรเ์ซ็นตต์่อตา้นเฉลี่ยเท่ากบั 0 ผลการทดสอบดงักลา่ว
พบว่า ความรอ้นมีผลต่อการท าลายประสิทธิภาพในการต่อตา้นเชือ้แบคทีเรียในเลือดหอยใหม้ีประสิทธิภาพ
ลดลง และจะไม่สามารถต่อตา้นเชือ้ไดเ้มื่อไดร้บัอุณหภูมิที่สงูขึน้เป็นเวลานาน เนื่องจากการใช้ความร้อนมีผล
ท าใหโ้ปรตีนในน า้เลือดที่มีฤทธิ์ตา้นเชือ้แบคทีเรียเสียสภาพ ท าใหไ้ม่สามารถต่อตา้นเชือ้แบคทีเรียได ้เมื่อไดร้บั
ความรอ้น และการใช้ความร้อนจะไปท าลายหรือยบัยัง้การเจรญิเติบโตของแบคทีเรีย ดงันัน้เซลลข์องแบคทีเรีย
จึงไม่สามารถคงสภาพหรือเจริญเติบโตต่อไปได ้ทัง้เอนไซมแ์ละเซลลจ์ลุินทรียจ์ะถกูท าลายหมดยกเวน้สปอรข์อง
แบคทีเรียบางชนิดจะทนอุณหภูมิได้นานถึง  5 ชั่ วโมง จึงต้องใช้เวลานานในการท าลายเซลล์แบคทีเรีย          
(สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2553) 

ในการศึกษาครัง้นีม้ีการน าเลือดหอยแครงสดผสมน า้มะนาวสดมาใชใ้นการทดสอบ เนื่องจากคนส่วน
ใหญ่นิยมบริโภคหอยแครงกับน า้จิม้ซีฟู้ด โดยน า้จิม้ซีฟู้ดมีน า้มะนาวเป็นส่วนประกอบหลกั น า้มะนาวมีรสชาติ
เปรีย้วและมีความเป็นกรดสูง เนื่องจากมีกรดอินทรีย์อยู่ในน ้ามะนาวด้วยกันหลายชนิด เช่น กรดซิตริก              
กรดโอลิอิก กรดปาลม์ิติก และวิตามินซี เป็นตน้ ซึ่งมีผลต่อการยับยัง้การเจริญเติบโตของแบคทีเรียได ้และน า้
มะนาวยังมีฤทธิ์ตา้นการอักเสบและมีฤทธิ์ในการยับยัง้และฆ่าเชือ้แบคทีเรีย Staphylococci พิทยา และคณะ 
(2551) พบว่าเมื่อหยดน ้ามะนาวลงในเชือ้ Streptococcus ที่ท  าใหเ้จ็บคอและเป็นหนองที่ผิวหนังปรากฏว่า       
เชื ้อโรคร้อยละ 90-99 ตายภายใน 20-30 นาทีเท่านั้น และยังสามารถฆ่าเชื ้อแบคทีเรียได้อีกหลายชนิด                 
แต่ฤทธิ์ฆ่าเชือ้ขึน้อยู่กบัความเปรีย้วหรือความเป็นกรดของน า้มะนาว จากการทดสอบน าเลือดหอยแครงสดผสม
น า้มะนาวสด พบว่าสามารถยบัยัง้เชือ้ V. parahaemolyticus ไดส้งูสดุ รองลงมาไดแ้ก่ E. coli และ S. Aureus 
โดยมีเปอรเ์ซ็นตก์ารยบัยัง้ฉลี่ย 71.76±1.51, 64.90±2.74 และ 64.83±1.59 ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบผลการ
ทดลองที่ไดก้ับการศึกษาการสกัดสารยบัยัง้เชือ้แบคทีเรียจากน า้เลือดหอยตะโกรมกรามขาวและหอยตะโกรม
กรามด าพบว่า น า้เลือดหอยตะโกรมกรามขาวสามารถยับยั้งเชือ้ Vibrio harveyi, Staphylococcus sp. และ                                         
V.  alginolyticus ได้ดีที่สุดโดย มี เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง เชื ้อเฉลี่ยเท่ากับ 34.28±3.23, 31.26±1.35 และ 
31.03±2.70 ตามล าดับ และน ้า เลือดหอยตะโกรมกรามด าสามารถยับยั้ง เชื ้อ  Staphylococcus sp. ,                    
V. harveyi และ V. cholerae ไดด้ีที่สุด โดยมีเปอรเ์ซ็นตก์ารยับยัง้เชือ้เฉลี่ย เท่ากับ 23.15±2.00, 20.72±2.72 
และ 15.94±1.14 ตามล าดบั ซึ่งเชือ้จลุชีพเหลา่นีน้อกจากจะก่อใหเ้กิดปัญหาในสตัวน์  า้แลว้ยงัเป็นสาเหตทุี่ท  าให้
เกิดโรคในมนษุยด์ว้ย (อรนชุ และ สรุยินั, 2547) 

ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า เลือดหอยแครงสามารถต่อตา้นเชือ้แบคทีเรียไดท้ัง้ 3 ชนิด เนื่องจากเลือด
หอยแครงมีโปรตีนที่ท  าหน้าที่ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรียซึ่งพบทั่วไปในธรรมชาติของสัตว์            
และเป็นส่วนหนึ่งในกลไกการป้องกันตัวของสิ่งมีชีวิต (Lehrer and Ganz, 1999) โปรตีนกลุ่มนีพ้บครัง้แรกใน
สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัเมื่อเกิดการติดเชือ้ สิ่งมีชีวิตจะผลิตโปรตีนนีข้ึน้มาเป็นจ านวนมากเพื่อตา้นเชือ้จุลชีพ 
นอกจากนั้นยังมีผลต่อการเกิดอาการอักเสบและการควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกั น (Hancock and 
Lehrer, 1998; Hancock and Rozek, 2002) โดยโปรตีนกลุ่มนี ้จัด เ ป็น  Antimicrobial peptides ซึ่ ง เ ป็น
ส่วนประกอบส าคญัของระบบภูมิคุม้กันแต่ก าเนิดในสตัวท์ะเลไม่มีกระดกูสนัหลงั (Yedery and Reddy, 2009) 
มีความสามารถในการเลือกจบั (Selectivity) สามารถท าลายเชือ้แบคทีเรียไดก้วา้ง (Broad-spectrum) ซึ่งบาง
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ชนิดอาจมีฤทธิ์ครอบคลุมถึงการท าลายเชือ้รา ไวรสัชนิดมีเปลือก (Enveloped viruses) และปรสิต การศึกษา
โมเลกุลของโปรตีนที่มีขนาดใหญ่ที่ใชใ้นการยับยัง้เชือ้แบคทีเรียและไวรสั  มีการรายงานว่าพบในกลุ่มของหอย
และในเม็ดเลือดของหอยแมลงภู่ Mytilus edulis ที่มีพิษต่อเซลลข์องแบคทีเรีย และพบว่าสารที่มีฤทธิ์ในการ
ยบัยัง้เชือ้แบคทีเรียคือ lysozyme (Nottage and Birkbeck, 1990) จากการทดลองยงัพบว่า เลือดของหอยแครง
สามารถยบัยัง้เชือ้ V. parahaemolyticus ไดด้ีที่สดุ เนื่องจากเชือ้ V. parahaemolyticus เป็นเชือ้แบคทีเรียที่พบ
ไดท้ั่วไปในบริเวณชายฝ่ังทะเลและน า้กรอ่ย เป็นเชือ้กลุ่มหลกัที่พบในหอยและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อาศยัอยู่ในทะเล
และพื ้นที่น  ้ากร่อย โดยพฤติกรรมของหอยแครงจะมีการกินอาหารโดยการกรองพวกแพลงก์ตอนพืชและ              
แพลงก์ตอนสัตว์ รวมทั้งซากพืชและซากสตัวท์ี่เน่าเป่ือยในทะเล และชอบฝังตัวอยู่ในดินที่  เป็นโคลนบริเวณ
ชายฝ่ังทะเลที่ใกล้ฝ่ัง โอกาสสัมผัสกับเชือ้ค่อนข้างสูงจึงส่งผลให้หอยแครงมีประสิทธิภาพในการต้านเชื ้อ             
V. parahaemolyticus ไดด้ีกว่าเชือ้ชนิดอื่น ๆ 

 
สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาการทดสอบประสิท ธิภาพในการต่อต้านเชื ้อแบคที เรี ยของเลือดหอยแครง                
(Anadara granosa) กบัแบคทีเรียทัง้ 3 ชนิด พบว่าเลือดหอยแครงมีประสิทธิภาพในการต่อตา้นเชือ้ไดท้ัง้ 3 ชนิด 
โดยมีประสิทธิภาพในการต่อตา้นเชือ้ V. parahaemolyticus ไดด้ีที่สุด รองลงมา คือ S. aureus และ E. coli  
เมื่อน าเลือดหอยแครงไปผ่านความรอ้น ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ไม่พบประสิทธิภาพใน
การยับยั้งเชือ้แบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด แต่เลือดหอยแครงที่ผสมน ้ามะนาวสดมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื ้อ                                        
V. parahaemolyticus, S. aureus และ E. coli ได ้   
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