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1คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

บทคัดย่อ 
Flavobacterium columnare เป็นเช้ือแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคคอลัมนาริสในสัตว์น้ าทั่วโลกและสร้าง

ความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างสูง งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมแอนติเจนให้มีปริมาณเพียงพอในการผลิต
วัคซีน โดยศึกษาผลของความเป็นกรด-ด่าง (pH) (6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 และ 7.0) และอุณหภูมิ (4, 25 และ 
370C) ต่อการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Flavobacterium columnare (BT1) ท าการแยกเช้ือแบคทีเรียจากปลานิล
ที่เป็นโรคลงในอาหาร Shieh Medium Broth (SMB) เปรียบเทียบอาหาร Modified Ordal’s Broth (MOB) อีก 3 
สูตร คือ MOB1, MOB2 และ MOB3 ในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญของเช้ือ พบว่า 
ปริมาณการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย F. columnare ดีที่สุดในอาหารเหลว MOB1 รองลงมาคือ MOB2, MOB3 
และ SMB ตามล าดับ โดย pH 6.0 มีความเหมาะสมต่อการเจริญมากที่สุด ในขณะที่อุณหภูมิที่เหมาะสมมากที่สุด 
คือ 250C รองลงมาคือ 370C และ 40C ตามล าดับ จากนั้นจึงเลือกอาหารและสภาวะการเลี้ยงเช้ือที่เหมาะสมที่สุด 
มาคัดแยกเช้ือแบคทีเรียเพื่อให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น ด้วยยาปฏิชีวนะ Tobramycin โดยเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย 
F. columnare ในอาหารเหลว MOB1 pH 6.0 ที่อุณหภูมิ 250C ร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะ Tobramycin ความ
เข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ คือ 0, 0.004, 0.04 และ 0.4 mg/ml พบว่าความเข้มข้นของ Tobramycin 0.4 mg/ml มี
ความเหมาะสมมากที่สุดในการคัดแยกเช้ือบริสุทธิ์ F. columnare รองลงมาคือ ความเข้มข้น 0.04, 0.004 และ  
0 mg/ml ตามล าดับ อย่างไรก็ตามหากใช้ยาปฏิชีวนะที่มีความเข้มข้นสูงเกินไป อาจจะท าให้เช้ือแบคทีเรีย  
F. columnare นั้นตายจนหมด แต่ถ้าใช้ในปริมาณที่น้อยเกินไปก็จะท าให้เช้ือแบคทีเรียไม่บริสุทธิ์ งานวิจัยนี้อยู่
ในช่วงการทดสอบผลของวัคซีนท่ีเตรียมจากเช้ือแบคทีเรีย F. columnare ต่อการป้องกันโรคปลานิล 
ค้าส้าคัญ : Flavobacterium columnare / โรคปลานิล / อาหารเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย 
 

Abstract 
Flavobacterium columnare is a bacterial pathogen causing columnaris disease in aquatic 

animals worldwide and resulting a high economic loss. This objective of this research was to 
prepare antigen for fish vaccine by investigating the effects of pH (6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, and 7.0) 
and temperature (4, 25, and 370C) on the Flavobacterium columnare growth. These bacteria 
were isolated from diseased fish in Shieh Medium Broth (SMB) and three Modified Ordal’s Broth 
(MOB) including MOB1, MOB2, and MOB3. It was found that the F. columnare growth in MOB1 
was higher than ones in MOB2, MOB3, and SMB, respectively. The optimum conditions of these 
bacteria were pH 6.0 and temperature 250C. Then, the suitable media and culture condition was 
selected for further purification study by using Tobramycin antibiotic. F. columnare bacteria were 
cultured in MOB1, pH 6.0 at 250C with four Tobramycin concentrations including 0, 0.004, 0.04 
and 0.4 mg/ml. Result showed the purity of these bacteria in 0.4 mg/ml tobramycin 
supplemented was higher than ones supplemented with 0.04, 0.004, and 0 mg/ml, respectively. 
However, too high antibiotic might kill F. columnare, while not enough antibiotic is not possibly 
able to purify these bacteria.  This research undergoes to determine the effect of formalin-killed 
vaccine against on F. columnare for tilapia. 
Keywords : Flavobacterium columnare / tilapia disease / bacteria culture medium 
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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา  
เชื้อแบคทีเรีย Flavobacterium columnare (ช่ือพ้อง Flexibacter columnaris) เป็นแบคทีเรียแกรม

ลบ มีลักษณะเป็นแท่งยาว ท าให้ปลาเกิดโรคคอลัมนาริส (Columnaris) (Grabowski et al., 2004 ; Decostere 
et al., 1997) โดยมีอาการตัวด่างซีด อาจจะมีสีเหลืองเกิดขึ้นบริเวณบาดแผล และเหงือกเน่า (ชนกันต์  จิตมนัส, 
2556) พบทั่วไปในแหล่งน้ าทั่วโลก พบการระบาดของโรคนี้ในปลานิล ปลากดหลวงและปลาสวยงามบางชนิดใน
ประเทศไทย ชลอ  ลิ้มสุวรรณ (2528) กล่าวว่า โรคนี้พบได้ตลอดปี อย่างไรก็ตามการระบาดที่รุนแรงและก่อให้เกิด
อัตราการตายสูง มักจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี (Grabowski et al., 2004) เช่น ความเครียดจากการ
ขนส่ง โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน และการเปลี่ยนแปลงอากาศกะทันหัน การเปลี่ยนแปลงสภาพน้ าจากฝนตกครั้ง
แรก เช้ือจะเข้าไปอาศัยอยู่ทั้งภายนอกและภายในของตัวปลา ท าให้ล าตัวปลามีสีด่างซีดเป็นแถบๆ มีเมือกมาก ครีบ
กร่อนและเหงือกเน่า อาจมีสีเหลืองเกิดขึ้นบริเวณบาดแผล  

เช้ือแบคทีเรีย F. columnare มักอยู่บนผิวหนัง ครีบ เหงือกของปลาที่แข็งแรง และปลาที่เป็นโรค ปลา
ตายจากการติดเช้ือจะแพร่ระบาดเชื้อได้เร็วกว่าปลาที่เป็นโรค (Kunttu et al., 2009) การแยกเช้ือแบคทีเรียนี้จาก
ปลาท าได้ยาก ถ้าขาดอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีเหมาะสม เชื้อ F. columnare ไม่เจริญในอาหารเลี้ยงเช้ือท่ัวไป เช่น อาหาร 
Mueller Hinton, Brain Heart Infusion (BHI) หรือ Tryptic Soy Agar (TSA)  Daskalov et al. (1999) รายงาน
ว่า เช้ือแบคทีเรีย F. columnare ต้องการอาหารที่มีสารอาหารต่ ากว่าที่มีใน BHI และ TSA อาหารเหลวที่นิยมใช้
ส าหรับการแยกเช้ือแบคทีเรีย F. columnare ได้แก่ อาหาร Shieh Medium (SM) (Shieh, 1980) และ 
Cytophaga (Ordal Medium) (Ordal & Rucker, 1944) Inglis et al. (1993) กล่าวว่า เช้ือแบคทีเรีย 
F. columnare สามารถทนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 250C และต่ ากว่า 50C และมีรายงานการระบาด
ของเช้ือแบคทีเรีย F. columnare ว่ามีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ โดยพบว่ามีการระบาดในปลาแซลมอลและปลา
เรนโบว์เทราท์ที่อุณหภูมิ 250C ในสโลวาเกีย (Rehulka & Mraz, 1982) ในตุรกี (Kubilay et al., 2008) และ 
ฟินแลนด์ (Suomalainen et al., 2005) เมื่อปี 2014 พบว่ามีการระบาดในปลาเรนโบว์เทราท์ที่อุณหภูมิน้ า 
14.50C ในรัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา (Jason et al., 2014) แม้จะมีการแยกและเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย F. columnare 
ได้แต่การจะเก็บรักษาเช้ือเป็นเวลานานและท าให้เช้ือบริสุทธิ์ยาก จึงมีการใช้ tobramycin, Polymyxin B และ 
neomycin เสริมในอาหารเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย F. columnare เพื่อให้เชื้อมีความบริสุทธ์ิมากขึ้น Decostere et al., 
1997 กล่าวว่า Polymyxin B และ neomycin ไปลดการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย F. columnare และการเสริม 
Tobramycin ปริมาณ 1 mg/ml ในอาหารเลี้ยงเช้ือ ไม่ได้ลดการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย F. columnare แต่
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นได้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อเตรียมแอนติเจนให้มีปริมาณเพียงพอในการผลิตวัคซีน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาวิจัยการผลิตแอนติเจนจากเช้ือฟลาโวแบคทีเรียม (Flavobacterium columnare) ที่ท าการ
เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือสูตรต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 คัดแยกเช้ือฟลาโวแบคทีเรียม ศึกษาการเจริญและความบริสุทธ์ิของเชื้อ ในห้องปฏิบัติการ เพิ่มปริมาณให้
เพียงพอต่อการผลิตแอนติเจน และพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโรคเหงือกเน่าในปลานิล 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย  

เชื้อแบคทีเรีย 
ใช้เช้ือแบคทีเรีย F. columnare ที่แยกจากปลานิลจากฟาร์มคุณศรีกูล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดย

จ าแนกเช้ือแบคทีเรีย F. columnare จากลักษณะรูปร่างเซลล์ การย้อมสีผนังเซลล์แบคทีเรีย (gram staining) การ
รวมตัวของแบคทีเรีย F. columnare ที่มีลักษณะเป็นกองฟอง (haystack-like arrangement) คุณสมบัติทาง
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ชีวเคมีเบื้องต้น และจ าแนกชนิดของแบคทีเรีย F. columnare ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาตามวิธีที่ได้อธิบายโดย 
Evenhuis et al. (2014) เช้ือแบคทีเรีย F. columnare ถูกเลี้ยงในอาหารที่แตกต่างกัน และบ่มที่อุณหภูมิ 4, 25 
และ 370C เป็นเวลา 24 – 72 ช่ัวโมง 

อาหารเลี้ยงแบคทีเรยี 
การศึกษานี้ใช้อาหารเหลว 4 สูตรของ Modified Ordal Broth (MOB1, MOB2 และ MOB3) และ 

Shieh Medium Broth (SMB) ดังแสดงในตารางที่ 1 และ ฆ่าเชื้อโดย autoclaving (1210C, 15 นาที) 
 

ตารางที่ 1 สูตรอาหารเหลวที่ใช้เลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย F. columnare อาหารปรับค่า pH (6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 
และ 7.0)  

 อาหารเลี้ยงเชื้อ (g/l) 
MOB1 MOB2 MOB3 SMB* 

Tryptone 0.52 0.52 0.5 - 
Yeast extract 0.52 0.52 0.5 0.5 
Beef extract 0.52 0.52 0.5 - 
Gelatin 2.0 2.0 2.0 - 
Sodium acetate 0.2 - 0.2 0.01 

*SMB เติม Peptone 5 gl-1; BaCl2 (H2O)2  0.01 gl-1; K2HPO4 0.1 gl-1; KH2PO4 0.05 gl-1; MgSO47H2O 0.3 gl-
1; CaCl22H2O 0.0067 gl-1; FeSO47H2O 0.001 gl-1; NaHCO3 0.05 gl-1 
 

การศึกษาการเจรญิของแบคทีเรียในอาหารเหลวต่างชนิด 
ศึกษาผลของอาหารเลี้ยงเช้ือต่อการเจริญของแบคทีเรีย F. columnare ในอาหารเหลว ใช้เช้ือแบคทีเรีย 

F. columnare ความเข้มข้น 5.752 x 107 CFU/ml (Absorbance x600nm = 0.08) ปริมาณ 100 ไมโครลิตร เลี้ยง
ในอาหาร Modified Ordal Broth (MOB1, MOB2, MOB3) และ Shieh Medium Broth (SMB) ปริมาตร 3 ml 
บ่มที่อุณหภูมิ 4, 25 และ 370C เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง ตรวจวัดการเจริญโดยการวัดดูดกลืนแสงที่ 600 nm และ
ประเมินความบริสุทธิ์ของเช้ือด้วยสายตาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยก าหนด ++++ หมายถึง บริสุทธิ์มาก (75-
100%) +++ หมายถึง บริสุทธ์ิปานกลาง (50-75%) ++ หมายถึง บริสุทธิ์น้อย (25-50%) และ + หมายถึง บริสุทธิ์
น้อยมาก (0-25%) 

ยาปฏิชีวนะ 
คัดเลือกอาหารและสภาวะการเลีย้งเช้ือท่ีเหมาะสมที่สดุ มาคัดแยกเช้ือแบคทีเรียเพื่อให้มีความบริสุทธ์ิมาก

ขึ้น ด้วยยาปฏิชีวนะ Tobramycin โดยเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย F. columnare ในอาหารเหลว MOB1 pH 6.0 ที่
อุณหภูมิ 250C ร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะ Tobramycin ความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ คือ 0, 0.004, 0.04 และ 0.4 
mg/ml 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 
น าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ONE WAY ANOVA) เพื่อศึกษาความ

แตกต่างของแต่ละชุดการทดลอง จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของชุดการทดลองโดยวิธีการของ Tukey’s Test ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ P<0.05 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 15.0 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากตารางที่ 2 การเจริญของเช้ือแบคทีเรีย F. columnare ในสูตรอาหารเลี้ยงเช้ือต่างชนิดกัน เป็นเวลา 
72 ช่ัวโมง พบว่าเช้ือแบคทีเรีย F. columnare ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหาร MOB1, MOB2, MOB3 และ SMB มีค่า 
Absorbance x600nm เฉลี่ย 0.589±0.001, 0.454±0.002, 0.330±0.004 และ0.257±0.006 ตามล าดับ เมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า เช้ือแบคทีเรีย F. columnare ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหาร MOB1 ให้ค่า Absorbance x600nm 
เฉลี่ยสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสูตรอาหารชนิดอื่นๆ (P<0.05) และความบริสุทธิ์ของเช้ือ F. columnare 
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ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหาร MOB1 มีระดับความบริสุทธิ์ 75-100% จากนั้นจึงเลือกอาหาร MOB1 มาศึกษา
ความสามารถของเช้ือในการเจริญที่ระดับความเป็นกรดด่าง (pH) อย่างไรก็ตามควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงการ
เจริญของเชื้อแบคทีเรียในเวลาที่เพิ่มมากขึ้น 
 
ตารางที่ 2 การเจรญิของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare ในสูตรอาหาร MOB1, MOB2, MOB3 และ SMB 

อาหารเลี้ยงเชื้อ Absorbance x600nm (Mean ± SD) purity 
MOB1 0.589±0.001a ++++ 
MOB2 0.454±0.002b +++ 
MOB3 0.330±0.004c ++ 
SMB 0.257±0.006d ++ 

หมายเหตุ ++++ ระดับความบริสุทธ์ิของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare มาก (75-100%), +++ ระดับความบริสุทธิ์
ของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare ปานกลาง (50-75%), ++ ระดับความบริสุทธิ์ของเช้ือแบคทีเรีย F. columnare 
น้อย (25-50%) และ+ ระดับความบริสุทธ์ิของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare น้อยมาก (0-25%) 
 
ตารางที่ 3 การเจริญของเชื้อเชื้อแบคทีเรีย F. columnare ในสูตรอาหาร MOB1 ที่ pH 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 
และ 7.0 

pH Absorbance x600nm (Mean ± SD) purity 
6.0 0.385±0.002a ++++ 
6.2 0.342±0.003b +++ 
6.4 0.288±0.004c ++ 
6.6 0.250±0.013d ++ 
6.8 0.230±0.012e + 
7.0 0.218±0.006e + 

หมายเหตุ ++++ ระดับความบริสุทธ์ิของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare มาก (75-100%), +++ ระดับความบริสุทธิ์
ของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare ปานกลาง (50-75%), ++ ระดับความบริสุทธิ์ของเช้ือแบคทีเรีย F. columnare 
น้อย (25-50%) และ+ ระดับความบริสุทธ์ิของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare น้อยมาก (0-25%) 

 
จะเห็นว่า pH ที่เหมาะสมต่อการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย Flavobacterium columnare นี้ คือ 6.0 

(ตารางที่ 3) เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า เช้ือแบคทีเรีย F. columnare ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหาร MOB1 pH 6.0 ให้
ค่า Absorbance x600nm เฉลี่ยสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสูตรอาหาร MOB1 ที่ระดับ pH อื่นๆ (P<0.05) 
ซึ่งจากสภาพความเป็นจริง จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่การระบาดของโรคนี้มักเกิดหลังช่วงฝนตกแรกที่มีการเปลี่ยนแปลง
ความเป็นกรด-ด่างของน้ าอย่างรวดเร็ว ท าให้ปลาเครียดและอ่อนแอลง เช้ือแบคทีเรีย F. columnare จึงฉวย
โอกาสท าให้ปลาเป็นโรคได้ง่าย 
 
ตารางที่ 4 การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare ในสูตรอาหาร MOB1 pH 6.0 ที่อุณหภูมิ 4, 25 และ 370C 

อุณหภูมิ (0C) Absorbance x600nm (Mean ± SD) purity 
4  0.030±0.011c +++ 
25 0.385±0.002b ++++ 
37 0.499±0.003a ++ 

หมายเหตุ ++++ ระดับความบริสุทธ์ิของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare มาก (75-100%), +++ ระดับความบริสุทธิ์
ของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare ปานกลาง (50-75%), ++ ระดับความบริสุทธิ์ของเช้ือแบคทีเรีย F. columnare 
น้อย (25-50%) และ+ ระดับความบริสุทธ์ิของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare น้อยมาก (0-25%) 
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การเจริญของเช้ือแบคทีเรีย F. columnare ในสูตรอาหาร MOB1 pH 6.0 ที่อุณหภูมิ 4, 25 และ 370C 
พบว่าเช้ือแบคทีเรีย F. columnare ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหาร MOB1 pH 6.0 ที่อุณหภูมิ 4, 25 และ 370C มีค่า 
Absorbance x600nm เฉลี่ย 0.030±0.011, 0.385±0.002 และ 0.499±0.003 ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า เชื้อแบคทีเรีย F. columnare ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหาร MOB1 pH 6.0 ที่อุณหภูมิ 370C ให้ค่า Absorbance 
x600nm เฉลี่ยสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสูตรอาหาร MOB1 pH 6.0 ที่อุณหภูมิอื่นๆ (P<0.05) แต่ความ
บริสุทธิ์ของเช้ือ F. columnare ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหาร MOB1 pH 6.0 ที่อุณหภูมิ 250C มีระดับความบริสุทธิ์  
75-100% สูงกว่าอุณหภูมิอื่นๆ 

อุณหภูมิมีผลต่อการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแบคทีเรียเจริญเร็วขึ้น แต่
ความบริสุทธิ์ลดลง (ตารางที่ 4) เช้ือสามารถก่อให้เกิดโรคได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 25–320C โอกาสที่จะเกิดโรคเมื่อ
อุณหภูมิของน้ าต่ ากว่า 12.50C มีน้อยมาก (Durborow et al., 1998) 

 
ตารางที่ 5 การเจริญของเชื้อแบคท่ีเรีย F. columnare ในสูตรอาหาร MOB1 pH 6.0 อุณหภมู ิ 
250C ที่เติมยาปฏิชีวนะ Tobramycin 0.004, 0.04, 0.4 และไมเ่ตมิยาปฏิชีวนะ Tobramycin 
Tobramycin mg/ml Absorbance x600nm (Mean ± SD) purity 

0 0.385±0.002a ++ 
0.004 0.370±0.008b ++ 
0.04 0.333±0.011c +++ 
0.4 0.272±0.006d ++++ 

หมายเหตุ ++++ ระดับความบริสุทธ์ิของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare มาก (75-100%), +++ ระดับความบริสุทธิ์
ของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare ปานกลาง (50-75%), ++ ระดับความบริสุทธิ์ของเช้ือแบคทีเรีย F. columnare 
น้อย (25-50%) และ+ ระดับความบริสุทธ์ิของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare น้อยมาก (0-25%) 
 

การเจริญของเช้ือแบคทีเรีย F. columnare ในสูตรอาหาร MOB1 pH 6.0 อุณหภูมิ 250C ที่เติมยา
ปฏิชีวนะ Tobramycin 0.004, 0.04, 0.4 mg/ml และไม่เติมยาปฏิชีวนะ Tobramycin มีค่า Absorbance 
x600nm เฉลี่ย 0.370±0.008, 0.333±0.011, 0.272±0.006 และ0.385±0.002 ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า เช้ือแบคทีเรีย F. columnare ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหาร MOB1 pH 6.0 อุณหภูมิ 250C ที่เติมยาปฏิชีวนะ 
Tobramycin 0.4 mg/ml ให้ค่า Absorbance x600nm เฉลี่ยสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสูตรอาหาร MOB1 
pH 6.0 อุณหภูมิ 250C ที่เติมและไม่เติมยาปฏิชีวนะ Tobramycin อื่นๆ (P<0.05) และความบริสุทธิ์ของเช้ือ  
F. columnare ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหาร MOB1 pH 6.0 อุณหภูมิ 250C ที่เติมยาปฏิชีวนะ Tobramycin 0.4 
mg/ml มีระดับความบริสุทธ์ิ 75-100% 

Fijan (1969) แนะน าให้เติม neomyocin 5 µg/ml และ polymixin B 5 units/ml ลงในอาหารเลี้ยง
เชื้อ cytophaga เพื่อแยกเชื้อแบคทีเรีย F. columnare แต่ Hawke & Thune (1992) รายงานว่า อาหารเลี้ยงเช้ือ
ที่ Fijan แนะน ายังไม่สามารถยับยั้งแบคทีเรียชนิดอื่นท่ีติดมาจากปลากดอเมริกันท่ีเป็นโรค เขาจึงใช้ neomyocin 5 
µg/ml และ polymixin B 200 units/ml ลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ และพบว่าแบคทีเรียอื่นไม่สามารถเจริญได้ ยกเว้น 
Flavobacterium sp. และ Streptococcus sp. ส่วน Decostere et al. (1997) แนะน าให้ใช้ Tobramycin ใส่
ในอาหารเลี้ยงเช้ือเพื่อแยกเช้ือแบคทีเรียนี้ ตารางที่ 5 ช้ีว่า ปริมาณ Tobramycin 0.4 mg/ml เหมาะสมในการแยก
เชื้อแบคทีเรีย แม้ว่าแบคทีเรีย Flavobacterium sp. ไม่เจริญได้ดีที่สุด แต่ก็ให้เช้ือท่ีบริสุทธ์ิมากที่สุด ความบริสุทธิ์
ของเชื้อแบคทีเรียที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ต้องการเพิ่มเช้ือแบคทีเรีย Flavobacterium columnare ให้ได้มีปริมาณเพียงพอที่จะน าไป
พัฒนาวัคซีน อย่างไรก็ตามการเพิ่มจ านวนแบคทีเรียนี้ท าได้ยาก  เนื่องจากการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย F. 
columnare จะถูกข่มโดยแบคทีเรียตัวอื่นๆ (Kinnunen et al., 1997) เช่น Aeromonas spp., Pseudomonas 
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spp. และ Shewanella putrefaciens ซึ่งมักจะพบอยู่ตามผิวตัว เหงือกและครีบของปลาที่เป็นโรคท าให้ยากใน
การแยกเช้ือแบคทีเรีย F. columnare (Decostere et al., 1997)     Bernardet (1998) กล่าวว่า เช้ือแบคทีเรีย 
F. columnare ไม่สามารถเจริญได้ในอาหารเลี้ยงเช้ือ Trypticase soy agar (TSA) และ nutrient agar ต่อมา 
Ordal & Rucker (1944) ได้สร้างพัฒนาอาหารเลี้ยงเช้ือ Cytophaga ซึ่งมีสารอาหารต่ าท าให้สามารถแยกเช้ือ
แบคทีเรียดังกล่าวได้  อย่างไรก็ตามเช้ือแบคทีเรีย F. columnare จะมีชีวิตอยู่ไม่เกิน 48 ช่ัวโมงในอาหาร 
Cytophaga หากมีการเติม Sodium Acetate และ Tobramycin มีส่วนท าให้แยกเช้ือแบคทีเรีย F. columnare 
ได้บริสุทธ์ิมากขึ้น  

การเพิ่มคาร์โบไฮเดรทในอาหารเลี้ยงเช้ือจะช่วยเพิ่มการเจริญของเช้ือแบคทีเรียที่ก่อโรคในสัตว์น้ า  
Daskalov et al. (1999) กล่าวว่า นมขาดมันเนย (skim milk) ช่วยให้เช้ือแบคทีเรีย Flavobacterium 
psychrophilum เจริญได้ดีขึ้น Fijan (1969) พบว่า เชื้อแบคทีเรีย F. columnare ต้านทานต่อ polymyxin B (10 
U/ml) และ neomycin (5 mg/ml) ดังนั้นเขาจึงใช้เติมยาปฏิชีวนะทั้งสองชนิดดังกล่าวในอาหาร Cytophaga เพื่อ
เพิ่มการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย F. columnare อย่างไรก็ตาม Gao & Gaunt (2016) รายงานว่า neomycin จะ
ท าให้เซลล์ F. columnare ตาย Decostere et al. (1997) กล่าวว่า การใช้ neomycin (0.5%) และ polymyxin 
B (10 IU/ml) ใส่ในอาหารวุ้น Shieh ท าให้เช้ือแบคทีเรียลดลง 103 – 104 CFU/ml เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ 
tobramycin (0.1%) Decostere et al. (1997) ได้เติม tobramycin 1 µg/ml ลงในอาหาร modified Shieh 
medium ท าให้สามารถแยกเช้ือแบคทีเรีย F. columnare ได้บริสุทธิ์มากขึ้น Bernardet (1998) รายงานว่า เช้ือ
แบคทีเรีย F. columnare จะเจริญในอาหาร Cytophaga broth ที่มีเกลือ 0.5% NaCl และมี pH มากกว่า 6 ซึ่ง
เกลือจะช่วยให้อัตรารอดของเชื้อแบคทีเรีย F. columnare เจริญได้ดีขึ้นในขณะที่แบคทีเรียกลุ่มอื่นจะมีปัญหาเรื่อง
การเปลี่ยนความดันออสโมติคท าให้เซลล์แตก (Song et al., 1988) 

Declercq et al. (2013) กล่าวว่า เช้ือแบคทีเรีย F. columnare สามารถเจริญได้ในอุณหภูมิ 15 – 370C 
แต่อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 25 – 300C จากการศึกษาครั้งนี้ แบคทีเรียเจริญได้ดีที่ 370C แต่ได้เช้ือไม่บริสุทธิ์เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเพาะเช้ือท่ี 250C 
 
ข้อเสนอแนะ  

การเจริญของเช้ือแบคทีเรีย F. columnare ดีที่สุดในอาหารเหลว MOB1 ระดับ pH 6.0 และอุณหภูมิ 
250C การเติมยาปฏิชีวนะ Tobramycin 0.4 mg/ml จะท าให้ได้เช้ือบริสุทธิ์มากขึ้น อย่างไรก็ตามหากใช้ยา
ปฏิชีวนะที่มีความเข้มข้นสูงเกินไป อาจจะท าให้เชื้อแบคทีเรีย F. columnare นั้นตายจนหมด แต่ถ้าใช้ในปริมาณที่
น้อยเกินไปก็จะท าให้เชื้อแบคทีเรียไม่บริสุทธิ์ งานวิจัยนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบความรุนแรงของเช้ือแบคทีเรีย F. 
columnare ที่เพ่ิมจ านวนในห้องปฏิบัติการ และการเพิ่มจ านวนให้ได้ปริมาณที่เพียงพอในการทดลองวัคซีน 
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