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Abstract
This work was to evaluate the effect of ultraviolet-C (UV-C) radiation on holy basil leaves decontaminated with
Escherichia coli and Salmonella sp.. Growth of Escherichia coli and Salmonella sp. were evaluated in vitro after
exposition to different UV-C radiation doses (0, 0.6, 1.2, 1.8, and 3.6 kJ/m2). In the in vivo assays, holy basil leaves
were inoculated with the cocktail cell suspension of Escherichia coli and Salmonella sp. Then submitted to UV-C
radiation at 3.6 kJ/m2. The treated leaves were stored at 13oC for 4 days and evaluated for microbial growths. The
results showed that all UV-C doses was able to inhibit Escherichia coli and Salmonella sp. growth in vitro,
particularly the dose of 3.6 kJ/m2 showed the best inhibition. However, the UV-C radiation 3.6 kJ/m2 did not inhibit
the growth of both pathogens on the holy basil leaves.
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาผลของการฉายแสงยูวซี ีตอ่ การลดการปนเปื อ้ นของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ Escherichia coli และ Salmonella sp.
ในใบกะเพรา โดยวัดการเจริ ญของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ Escherichia coli และ Salmonella sp. บนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ (in vitro) ทีฉ่ าย
แสงยูวซิ ีที่ปริ มาณแสง 0 (ไม่ฉาย) , 0.6, 1.2, 1.8 และ 3.6 kJ/m2 สาหรับการวัดการเจริ ญของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ในใบกะเพรา (in
vivo) ทาโดยปลูกเซลล์แขวนลอยผสมของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ Escherichia coli และ Salmonella sp. ลงบนใบกะเพราแล้ วนาไปฉาย
แสงยูวซี ีที่ปริ มาณแสง 3.6 kJ/m2 จากนันเก็
้ บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 13 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 วัน จากการทดลองพบว่าการฉาย
แสงยูวีทกุ ระดับปริ มาณแสงสามารถยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ Escherichia coli และ Salmonella sp. บนอาหารเลี ้ยง
เชื ้อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉายแสงยูวีซีที่ปริมาณแสง 3.6 kJ/m2 ให้ ผลในการยับยั
้ งการเจริ
้
ญของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ได้ ดีที่สดุ
2
อย่างไรก็ตามการฉายแสงยูวีซีทปี่ ริ มาณแสง 3.6 kJ/m ไม่สามารถยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อจุลนิ ทรย์ทงสองชนิ
ั้
ดบนใบกะเพรา
คาสาคัญ: ยูวซี ี กะเพรา อี.โคไล ซาลโมเนลลา
คานา
ประเทศไทยมีการส่งออกพืชผักสด เช่น หน่อไม้ ฝรั่ง ต้ นหอม ผักชี คื่นไช่ ตะไคร้ พริ กขี ้หนู ใบโหระพา ใบสะระแหน่และใบ
กะเพราไปจาหน่ายยังตลาดต่างประเทศเป็ นจานวนมาก ในช่วงปี พ.ศ. 2548 มีการส่งออกพืชผักสดไปจาหน่ายยังประเทศใน
กลุม่ สหภาพยุโรปประมาณ 1.2 หมื่นตัน คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 323 ล้ านบาท แต่ในช่วงปี ดังกล่าวประเทศไทยประสบปั ญหา
การตรวจพบเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ E. coli และ Salmonella spp. ในพืชผักเมื่อส่งไปถึงประเทศปลายทาง ทาให้ สง่ ผลกระทบต่อการ
ส่งออกพืชผักสดรวมถึงสินค้ าเกษตรอื่นๆ จากปั ญหาดังกล่าวประเทศในกลุม่ สหภาพยุโรปได้ แจ้ งเวียนข้ อมูลการตรวจพบสินค้ า
อาหารที่ไม่ได้ มาตรฐานให้ ประเทศสมาชิกทราบเพื่อเป็ นมาตรฐานในการห้ ามนาเข้ า กักกัน ยึดไว้ ส่งคืนหรื อทาลายเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้บริ โภค การตรวจพบเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ดงั กล่าวในผักและเครื่ องปรุงรสประเภทสมุนไพรทาให้ ประเทศในกลุม่ สหภาพ
ยุโรป โดยเฉพาะประเทศนอรเวย์สงั่ ห้ ามนาเข้ าสินค้ าพืชผักสดและสมุนไพรจากประเทศไทยเป็ นการชัว่ คราว (กรมวิชาการ
เกษตร, 2549) จากปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นกรมการค้ าต่างประเทศ (2550) ได้ ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ
55 ง. เรื่ องกาหนดชนิดหรื อประเภทของผักและผลไม้ ที่ต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก โดยประกาศให้ ผกั สดจานวน 23 ชนิด
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รวมถึงใบกะเพราที่สง่ ออกไปยังสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ราชอาณาจักรนอร์ เวย์และสหภาพยุโรป เป็ นสินค้ าที่ต้องมีหนังสือรับรอง
การตรวจสอบเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ E. coli และ Salmonella spp.
ยูวีซี (UV-C) เป็ นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าที่มีความยาวคลืน่ อยูใ่ นช่วง 200-280 นาโนเมตร (Gomez-Lopez และคณะ, 2007) มี
คุณสมบัติเป็ น germicidal จึงสามารถใช้ ในการฆ่าเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ เช่น แบคทีเรี ยทังแกรมลบและแกรมบวกรวมถึ
้
งสปอร์ ของเชื ้อ
รา (Rowan และคณะ, 1999; Anderson และคณะ, 2000) อีกทังยั
้ งสามารถยับยังกิ
้ จกรรมของเชื ้อสาเหตุโรคระบบทางเดิน
อาหาร เช่น Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, E. coli, Salmonella Enteritidis และ
Pseudomonas aureginosa เป็ นต้ น (Rowan และคณะ, 1999) มีรายงานว่าการฉายแสง UV-C สามารถลดปริ มาณ
เชื ้อจุลนิ ทรี ย์ในผลิตผลสด (Erkan และคณะ, 2001; Allende และ Artes, 2003; Allende และคณะ, 2006; Fonseca และ
Rushing, 2006; Cia และคณะ, 2007) แต่อย่างไรก็ตามการฉายแสง UV-C ก่อให้ เกิดลักษณะผิดปกติ เช่น การเกิดสีน ้าตาล
บนผลิตผล (Erkan และคณะ, 2001; Hoornstra และคณะ, 2002; Allende และคณะ, 2006) การฉายแสง UV-C เป็ นวิธีที่ทา
ได้ ง่าย ลงทุนไม่สงู และเป็ นวิธีที่ไม่ใช้ สารเคมี แต่การฉายแสง UV-C จะสามารถใช้ ได้ ผลดีโดยไม่ก่อให้ เกิดผลเสียต่อคุณภาพ
ของใบกะเพรานันจะต้
้ องมีการศึกษาถึงระดับปริ มาณแสง UV-C ที่เหมาะสมในการลดการปนเปื อ้ นของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ งานวิจยั นี ้
ศึกษาถึงผลของการฉายแสง UV-C ต่อการเจริ ญของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ E. coli และ Salmonella spp. บนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ (in vitro)
และบนใบกะเพรา (in vivo) ที่ปนเปื อ้ นด้ วยเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ E. coli และ Salmonella spp.
อุปกรณ์ และวิธีการ
งานวิจยั นี ้ใช้ เชื ้อจุลนิ ทรี ย์ E. coli และ Salmonella choleraesuis โดยเจือจางเซลล์เชื ้อจุลนิ ทรี ย์ที่ subculture ในอาหาร
Nutrient Broth บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 35+2 องศาเซลเซียส นาน 24+3 ชัว่ โมง ด้ วย 0.1% peptone water จนได้ cell suspension ที่มี
ค่า optical density (OD600) เท่ากับ 0.4 สาหรับการทดลองบนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ (in vitro) ทาโดยดูด cell suspension ของ
เชื ้อจุลนิ ทรี ย์แต่ละชนิดปริ มาตร 0.1 มิลลิลติ ร เกลีย่ ให้ ทวั่ ผิวหน้ าอาหาร EMB agar สาหรับเลี ้ยง E. coli และอาหาร XLD agar
สาหรับเลี ้ยง S. choleraesuis จากนันน
้ าไปฉายแสง UV-C ทีป่ ริ มาณแสง 0 kJ/m2 (ไม่ฉายแสง UV-C), 0.6, 1.2, 1.8 และ 3.6
kJ/m2 แล้ วบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 35+2 องศาเซลเซียส นาน 24+3 ชัว่ โมง และตรวจนับจานวนโคโลนีที่พบในจานอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
สาหรับการทดลองในใบกะเพราะ (in vivo) ทาโดยเตรียม cocktail suspension ของเชื ้อผสม E. coli และ S. choleraesuis
(อัตราส่วน 1:1) แล้ วดูดมา 0.1 มิลลิลติ ร ปลูกลงบนใบกะเพรา ซึง่ บรรจุอยูใ่ นกล่องพลาสติกขนาด 11×15×6.5 เซนติเมตร
กล่องละ 25 กรัม ปล่อยทิ ้งไว้ ให้ แห้ งในตู้ Biohazard laminar flow แล้ วนาไปฉายแสง UV-C โดยเลือกใช้ ปริ มาณแสงที่สามารถ
ลดการเจริ ญของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ได้ ดีที่สดุ จากการทดลองบนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ จากนันปิ
้ ดฝากล่องแล้ วเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 13 องศา
เซลเซียส บันทึกผลการทดลองทุก ๆ 2 วัน จนสิ ้นสุดอายุการวางจาหน่าย โดยตรวจนับจานวน E. coli Salmonella spp.
แบคทีเรี ยทังหมด
้
ยีสต์และรา และตรวจคุณภาพของใบกะเพรา ได้ แก่ สี กลิน่ ความสด และการยอมรับโดยรวมของผู้บริ โภค
การตรวจหาเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ทาโดยตีผสมตัวอย่างจานวน 25 กรัม ในสารละลาย 0.1% peptone water ปริ มาตร 225 มิลลิลติ ร
ด้ วยเครื่ อง stomacher (Masticator Nr2557/400, IUL instruments; Barcelona, Spain) จากนันท
้ า dilution plate count
สาหรับเพาะเลี ้ยง E. coli Salmonella spp. แบคทีเรี ยทังหมด
้
ยีสต์และรา โดยใช้ อาหารเลี ้ยงเชื ้อ EMB agar, XLD agar,
Plate Count Agar (Himedia Laboratories Pvt. Ltd., India) และ Potato Dextrose Agar (Himedia Laboratories Pvt.
Ltd., India) ตามลาดับ นับจานวนโคโลนีแล้ วรายงานผลเป็ นค่า log10CFU/ml สาหรับการเปลีย่ นแปลงสี กลิน่ ความสด และ
คุณภาพโดยรวมของผู้บริ โภค ทาโดยใช้ ผ้ บู ริ โภคที่ไม่ได้ ผา่ นการฝึ กฝนจานวน 10 คน ให้ คะแนนโดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ 5
= excellent หรื อ fresh appearance, 4 = very good, 3 = good, 2 = fair และ 1 = poor จากนันวิ
้ เคราะห์ผลการทดลองทาง
สถิติแบบ Duncan’s multiple range test
ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
อาหารเลี ้ยงเชื ้อที่ผา่ นการฉายแสง UV-C มีปริ มาณ E. coli และ Salmonella ต่ากว่าอาหารเลี ้ยงเชื ้อที่ไม่ได้ ฉายแสง
UV-C อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Table 1) โดยการฉายแสง UV-C ที่ปริ มาณ 3.6 kJ/m2 สามารถลดการเจริ ญของ E. coli และ
Salmonella ได้ ดีที่สดุ คือ สามารถลดได้ มากกว่า 6 log10CFU/ml ทังนี
้ ้เนื่องจากการฉายแสง UV-C สามารถชักนาให้ เกิด
pyrimidine dimers ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลง DNA helix ทาให้ จลุ นิ ทรี ย์ไม่สามารถเพิ่มจานวนได้ (Lado และ Yousef,
2002) ดังนันจึ
้ งเลือก UV-C ที่ปริ มาณแสง 3.6 kJ/m2 ไปใช้ ในการทดลองกับใบกะเพรา จากการทดลองพบว่าใบกะเพราที่ผา่ น
และไม่ผา่ นการฉายแสง UV-C มีปริ มาณจุลนิ ทรี ย์ไม่แตกต่างกันทางสถิติตลอดอายุการเก็บรักษา โดยมีปริ มาณ E. coli,
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Salmonella spp., แบคทีเรี ยทังหมด
้
ยีสต์และรา อยูใ่ นช่วง 5.9-6.0, 5.8-6.0, 6.3-6.6 และ 4.5-4.8 log10CFU/ml ตามลาดับ
(ไม่แสดงข้ อมูล) ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากเซลล์ของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ที่ปนเปื อ้ นบนใบกะเพราแทรกตัวอยูต่ ามบริ เวณรอยหยัก ขนใบ
หรื อร่องกลางใบจึงทาให้ แสง UV-C กระจายได้ ไม่ทวั่ พื ้นที่ผิวใบ หรื ออาจเนื่องมาจากแสง UV-C ทีป่ ริ มาณ 3.6 kJ/m2 เป็ น
ปริ มาณแสงที่ไม่สงู พอในการลดการเจริ ญของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ที่ปนเปื อ้ นในใบกะเพรา ดังที่มีรายงานการฉายแสง UV-C ที่ปริ มาณ
สูงกว่า คือ 4.07 และ 8.14 kJ/m2 สามารถลดการเจริ ญของ Psychrotrophic Coliform bacteria และยีสต์ในผักสลัด (Allende
และ Artes, 2003) และการฉายแสง UV-C ที่ปริ มาณ 4.93 และ 9.86 kJ/m2 สามารถลดการเจริ ญของ Total mesophilic
aerobic microorganism ยีสต์และราในชิ ้น zucchini squash (Erkan และคณะ, 2001)
Counts of E. coli and Salmonella choleraesuis on agar plates after exposition to UV-C radiation at
the different doses (0, 0.6, 1.2, 1.8, and 3.6 kJ/m2).
Population
UV-C dose (kJ/m2)1
(log10CFU/ml)
0
0.6
1.2
1.8
3.6
7.38 a
2.00 b
1.24 b
2.30 b
1.24 b
E. coli
7.02 a
3.57 b
2.15 bc
2.00 bc
1.00 c
Salmonella

Table 1

1

Means presented in the same row are different at the 0.05 level of significance

Table 2 Sensory properties of holy basil exposition to UV-C at the dose of 3.6 kJ/m2 prior stored at 13oC for 4
days.
Sensory properties
Scores/1
Days of storage
Control
UV-C
Color
0
5.0
4.9
2
3.3
3.0
4
1.5
1.2
Odor
0
5.0
5.0
2
3.9 a
3.0 b
4
1.6 a
1.3 b
Freshness
0
5.0
5.0
2
3.3 a
2.7 b
4
1.0
1.0
Overall acceptance
0
5.0
4.8
2
2.6
2.3
4
1.4
1.1
/1

means presented in the same row at each day are different at the 0.05 level of significance

จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริ โภคในด้ าน สี กลิน่ ความสด และการยอมรับโดยรวมของผู้บริ โภค พบว่าผู้บริ โภคไม่
ยอมรับใบกะเพราทีม่ ีคะแนนตา่ กว่า 2 โดยใบกะเพราที่ไม่ผา่ นการฉายแสง UV-C มีคะแนนการยอมรับในด้ าน สี กลิน่ ความสด
และการยอมรับโดยรวมของผู้บริโภคสูงกว่าใบกะเพราที่ผา่ นการฉายแสง UV-C ที่ปริ มาณแสง 3.6 kJ/m2 (2) ทังนี
้ ้เนื่องจาก
การฉายแสง UV-C ก่อให้ เกิดจุดสีน ้าตาลขึ ้นบนใบกะเพราโดยลักษณะอาการจะปรากฏให้ เห็นชัดขึ ้นในวันที่ 2 ของการเก็บ
รักษา ซึง่ มีรายงานการพบการเกิดสีน ้าตาลในผักสลัดที่ฉายแสง UV-C ที่ปริ มาณ 7.11 kJ/m2 (Allende และคณะ, 2006) และ
ในชิ ้น zucchini squash ที่ฉายแสง UV-C ที่ปริ มาณ 4.93 และ 9.86 kJ/m2 (Erkan และคณะ, 2001) ภายหลังจากทีเ่ ก็บรักษา
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ว. วิทยาศาสตร์ เกษตร

ใบกะเพราที่อณ
ุ หภูมิ 13 องศาเซลเซียส พบว่าใบกะเพราที่ไม่ผา่ นการฉายแสง UV-C มีการอ่อนนุม่ ของใบและมีจดุ สีน ้าตาล
เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการเสือ่ มสภาพตามธรรมชาติ เป็ นผลให้ ใบกะเพรามีคะแนนการยอมรับในด้ าน สี กลิน่ ความสด และ
การยอมรับโดยรวมของผู้บริ โภคต่ากว่า 2 และสิ ้นสุดอายุการวางจาหน่ายประมาณ 3 วัน เช่นเดียวกับใบกะเพราที่ผา่ นการฉาย
แสง UV-C
สรุ ปผล
การฉายแสง UV-C บนผิวหน้ าอาหารเลี ้ยงเชื ้อสามารถลดการเจริ ญของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ E. coli และ Salmonella ได้ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการไม่ฉายแสง UV-C แต่อย่างไรก็ตามการฉายแสง UV-C ที่ปริ มาณแสงที่ดีทสี่ ดุ ที่สามารถลดการเจริ ญของ
เชื ้อจุลนิ ทรี ย์บนผิวหน้ าอาหารเลี ้ยงเชื ้อ (3.6 kJ/m2) ไม่มีผลในการลดการเจริ ญของ E. coli Salmonella spp. ปริ มาณ
แบคทีเรี ยทังหมด
้
ยีสต์และราบนใบกะเพราที่ปนเปื อ้ นด้ วยเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ อีกทังยั
้ งก่อให้ เกิดจุดสีน ้าตาลขึ ้นบนใบกะเพราและทา
ให้ มีอายุการวางจาหน่ายเพียง 3 วัน
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