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บทคัดยอ
การตรวจทางจุลภาคพื้นฐานที่ใชในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยานั้น อาศัยเทคนิคการยอมสีและการตรวจดู
สด เทคนิคที่นิยมใชทั่วไป ไดแก Gram stain, Acid fast stain, Modified acid fast stain, Wright stain, India ink
preparation และ KOH preparation ซึ่งเปนเทคนิคที่ทําไดงาย ตนทุนต่ํา ใหผลเร็วและมีความจําเพาะคอนขางสูง
สามารถใหขอมูลเชื้อกอโรคเบื้องตนเพื่อการวินิจฉัยและการพยากรณโรค ใชเปนแนวทางในการเลือกยาตานจุล
ชีพที่เหมาะสมในการรักษากอนจะทราบชนิดของเชื้อที่แนนอนดวยการเพาะเชื้อ หรือการตรวจทางซีโรโลยีและ
เทคนิคระดับโมเลกุล ซึ่งไมเหมาะสําหรับหองปฏิบัติการขนาดเล็ก แมวาการตรวจทางจุลภาคพื้นฐานจะมีขอจํากัด
ในการแยกชนิดของเชื้อ และมีความไวต่ํา แตถือเปนเทคนิคที่มีความสําคัญยิ่งตอการเริ่มตนในการรักษาผูปวยเพื่อ
ลดความรุนแรงของโรคและอัตราการเสียชีวิต
คําสําคัญ : Gram stain, Acid fast stain, Wright stain, India ink preparation, KOH preparation
Abstract
Basic microscopic examination in microbiology laboratory consists of two major principles: staining
and wet preparation techniques. These techniques including Gram stain, Acid fast stain, Modified acid fast stain,
Wright stain, India ink preparation and KOH preparation are the most simple and inexpensive techniques with
rather high specificity for the rapid presumptive diagnosis and provide important data for the patient's treatment
and prognosis. It is useful as guideline in selecting appropriate antimicrobial therapy before obtaining
microorganism identification using culture or serology and molecular techniques, which could not available in
small laboratory. Although, basic microscopic examinations are not able to identify into species level and
provide a poor sensitivity, but they have a significant impact on initiate effective therapy to reduce the
morbidity and mortality.
Keywords: Gram stain, Acid fast stain, Wright stain, India ink preparation, KOH preparation
*ผูรับผิดชอบบทความ : s_somroop@yahoo.com

วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปที่ 20 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2555

กับสี crystal violet กลายเปน insoluble crystal
violet-iodine complex ทําใหสียอมยึดติดกับเซลลดี
ยิ่งขึ้น หลังจากนั้นทําการลางสีดวยสาร decolorizer
(95% ethyl alcohol) ไขมันที่มีปริมาณมากในผนัง
เซลลของแบคทีเรียกรัมลบจะละลายเกิดรูที่มีขนาด
ใหญขึ้น สีจึงถูกลางออกจากเซลลไดงายทําใหเซลล
ไมมีสี ในขณะที่แบคทีเรียกรัมบวกมีชั้นเปปติโดไกล
แคนหนาและมีไขมันนอย จะทนตอการลางสี เมื่อ
ยอมทับดวย safranin O (counterstain) จะทําใหเซลล
ที่ยังไมมีสีติดสีแดง ผลจากการยอม Gram stain เชื้อ
แบคทีเรียกรัมลบจะยอมติดสีแดง สวนแบคทีเรียกรัม
บวกจะติ ด สี ม ว งน้ํ า เงิ น การตรวจผลภายใต ก ล อ ง
จุลทรรศนดวยกําลังขยาย 1,000 เทา ดูลักษณะการติด
สี รูปราง (กลม, cocci; ทอน, bacilli/rods; คู,
diplococci; กึ่งกลมกึ่งทอน, coccobacilli) และ
ลักษณะการจัดเรียงตัวของเซลล (กลุม, cluster; สาย,
chain; คู, pair; ตัวอักษรจีน, Chinese letter) การ
ตรวจผลให ดู ทั้ ง เซลล เ ชื้ อ จุ ล ชี พ และเซลล ร า งกาย
โดยเฉพาะเซลล เ ม็ ด เลื อ ดขาวโดยแยกชนิ ด เป น
polymorphonuclear cell และ mononuclear cell ซึ่ง
ชวยบงชี้ถึงการติดเชื้อในผูปวย รวมทั้งปริมาณของ
เซลล ที่ ต รวจพบจะช ว ยในการพยากรณ โ รคและ
ติดตามผลการรักษาของผูปวยได Gram stain เปน
เทคนิ ค ที่ ทํ า ได ง า ย ให ข อ มู ล เชื้ อ ก อ โรคที่ ร วดเร็ ว
ทําใหเลือกยาตานจุลชีพที่เหมาะสมในการรักษาได
ทันที ลดความรุนแรงของโรคและอัตราการเสียชีวิต
และมีประโยชนชวยในการวินิจฉัยเชื้อที่เพาะเลี้ยง
ยุงยากในหองปฏิบัติการทั่วไป เชน Campylobacter
ซึ่งเปน Gram negative curved rod, gull wing
appearance ที่กอโรคอุจจาระรวงอยางเฉียบพลันใน
ผูปวยเด็ก แตตองใชสี 0.3% carbol fuchsin เปน
counterstain แทน safranin O จึงจะทําใหเห็นรูปราง

1. บทนํา
ก า ร วิ นิ จ ฉั ย เ ชื้ อ ก อ โ ร ค เ บื้ อ ง ต น ท า ง
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารจุ ล ชี ว วิ ท ยาต อ งอาศั ย วิ ธี ที่ ส ามารถ
ตรวจหาเชื้อและบอกขอมูลเบื้องตนของเชื้อกอโรคได
ทําไดงาย ตนทุนต่ํา และใหผลเร็ว ซึ่งโดยทั่วไปใช
วิธีการตรวจทางจุลภาค (microscopic examination)
ไดแก Gram stain, Acid fast stain, Modified acid fast
stain, Wright stain, India ink preparation และ KOH
preparation ซึ่งเทคนิคเหลานี้มีความจําเพาะคอนขาง
สูง และมีประโยชนตอแพทยเพื่อใชเปนแนวทางการ
เลื อ กยาต า นจุ ล ชี พ ที่ เ หมาะสมในการรั ก ษาผู ป ว ย
อยางไรก็ตามความไวของเทคนิคดังกลาวนั้นขึ้นกับ
ปจ จัย หลายอยาง เชน คุณภาพและปริม าณของ
ตัวอยางตรวจ การนําสงและการเก็บรักษา การเตรียม
ตัวอยา งตรวจ สี ยอ มและเทคนิค การยอ มสี รวมทั้ ง
ความรูและประสบการณของผูปฏิบัติงานดวย

2. Gram stain
ใช เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป ร า ง การจั ด เรี ย งตั ว และ
ลักษณะการติดสีแกรมของเชื้อ การใชเทคนิคนี้ทําให
จําแนกเชื้อได 2 กลุม ตามลักษณะความแตกตางของ
ผนังเซลล ไดแก แบคทีเรียกรัมบวก (Gram positive
bacteria) และแบคทีเรียกรัมลบ (Gram negative
bacteria) ผ นั ง เ ซ ล ล ข อ ง แ บ ค ที เ รี ย ก รั ม บ ว ก
ประกอบดวยสายเปปติโดไกลแคนที่สานเปนรางแห
มากถึง 40-80% ทําใหทนตอการลางสี (decolorization) ขณะที่ แ บคที เ รี ย กรั ม ลบมี เ ปปติ โ ดไกลแคน
เพียง 5-10% และมีชั้น outer membrane ซึ่งมีไขมัน
เปนสวนประกอบปริมาณมาก สีจึงถูกชะลางออกไป
ไดงาย [1] เมื่อยอมดวยสี crystal violet (primary
stain) เชื้อทุกชนิดจะติดสีมวงน้ําเงิน และเมื่อยอม
ดวย Gram iodine ซึ่งเปน mordant จะไปทําปฏิกิริยา
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ที่แตกตางกัน 2 วิธี ไดแก Ziehl-Neelsen technique
(hot staining) หรือ Kinyoun technique (cold
staining) โดย Ziehl-Neelsen technique ขั้นตอนการ
ยอมดวยสี carbol fuchsin (primary stain) ซึ่งมีความ
เขมขนของสีและ phenol นอย จึงตองใชความรอน
โดยนําไปอังบนเปลวไฟใหพออุนแตหามเดือดและ
แหง แต Kinyoun technique ไมจําเปนตองใชความ
ร อ นเนื่ อ งจากใช สี ย อ มที่ มี ค วามเข ม ข น ของสี แ ละ
phenol มากขึ้น ขั้นตอนนี้เซลลทุกชนิดจะติดสีแดง
หมด จากนั้นรอใหสเมียรเย็นลงแลวจึงทําการลางสี
ดวยกรดแอลกอฮอลจนแทบไมมีสีแดงเหลือติดอยู
ซึ่งจะลางสีในเซลลชนิดอื่นๆ ออกจนหมด ยกเวน
Mycobacterium เมื่อยอมทับดวยสี methylene blue
(counterstain) เซลลอื่นๆ ที่ไมมีสีจะติดสีน้ําเงิน
ขณะที่ Mycobacterium ยังคงติดสีแดง เรียกวา acidfast bacilli (AFB) สวน Nocardia และ Rhodococcus
นั้นไมทนตอการลางสีดวยกรดความเขมขนสูง แตจะ
ทนต อ การล า งสี ด ว ยกรดแอลกอฮอล ช นิ ด เจื อ จาง
แทน (1% H2SO4 in 95% ethyl alcohol) จึงเรียก
เทคนิคนี้วา modified acid fast stain ซึ่งเปนผลจาก
ความแตกตางของโครงสราง mycolic acid โดย
Mycobacterium เปนกรดไขมันชนิดที่มีสายขางยาว
(branched chain-fatty acid) ประกอบดวยคารบอน
60-90 อะตอม ขณะที่ Nocardia และ Rhodococcus
นั้นเปนกรดไขมันที่มีสายขางสั้นกวา ประกอบดวย
คารบอน 44-60 และ 30-66 อะตอม ตามลําดับ [4,5]
ผลของการตรวจดวย modified acid fast stain เชื้อ
Nocardia จะพบลักษณะ branching filamentous
ส ว น Rhodococcus
จะพบลั ก ษณะทั้ ง แบบ
intracellular หรือ extracelluar coccobacilli หรืออาจ
พบลั ก ษณะแบบ pleomorphic การตรวจผล AFB
หรือ modified AFB ภายใตกลองจุลทรรศนดวย

เซลลชัดเจนขึ้น [2] อยางไรก็ตาม Gram stain อาจ
ทําใหเกิดการแปลผลผิดพลาดจากเทคนิคการเตรียม
สเมียร โดยการเตรียมสเมียรที่หนาหรือบางเกินไปจะ
สงผลถึงการยอมสีผิดพลาดได โดยเฉพาะขั้นตอน
การลางสี เทคนิคการยอมสี สเมียรที่หนาเกินไปแลว
ลางสีดวยเวลาที่เทากับสเมียรบาง อาจทําใหอานผล
ผิดพลาด เชน แบคทีเรียกรัมลบที่เตรียม สเมียรหนา
เกินไป อาจอานผลไดเปนแบคทีเรียกรัมบวก เปนตน
นอกจากนี้การที่ผูปวยไดรับยาตานจุลชีพมากอน การ
ใชเทคนิคนี้อาจทําใหตรวจไมพบเชื้อ หรืออาจทําให
เห็นรูปรางและการติดสีของเซลลที่ผิดปกติไป เชน
แบคที เ รี ย กรั ม ลบรู ป แท ง อาจพบแบบ filamentous
หรือมีลักษณะรูปรางไมแนนอน (pleomorphic) หรือ
การใช ย ากลุ ม ที่ ยั บ ยั้ ง การสร า งผนั ง เซลล เช น
β-lactams หรือ glycopeptides โดยเฉพาะในเชื้อ
แบคที เ รี ย กรั ม บวกอาจทํ า ให ย อ มแล ว ได ผ ลเป น
Gram negative ได [3]

3. Acid fast stain และ Modified-acid fast
stain
เชื้อ กอโรคบางชนิด ไดแ ก Mycobacterium,
Nocardia และ Rhodococcus มีผนังเซลลที่มีปริมาณ
ไขมันสูงโดยเฉพาะ mycolic acid ทําใหยอม Gram
stain ไมติดสี หรือติดสีไมสม่ําเสมอ จึงตองอาศัย
เทคนิคการยอมสีซึ่งตองอาศัยความรอนและการเติม
สาร phenol ในสียอมที่เปน primary stain เพื่อชวยให
สียอมแทรกผานเขาสูเซลลไดงายขึ้น และเชื้อกลุมนี้
เมื่อยอมสีติดแลวจะลางสีออกยากเชนกัน จึงตองลาง
สีดวยกรดแอลกอฮอล (3% HCl in 95% ethyl
alcohol หรือ 25% H2SO4 in distilled water) จึงเรียก
เทคนิคนี้วา acid fast stain ซึ่งเทคนิคที่นิยมใชใน
หองปฏิบัติการทั่วไป จะมีการยอมสีในขั้นตอนแรก
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กําลังขยาย 1,000 เทา ใหเลื่อนตรวจแตละวงกลองวน
ไปตามแนวนอนไมใหทับซอนแนวเดิมจนทั่วสเมียร
ใหไดประมาณ 100-150 วงกลอง การตรวจพบเชื้อ
AFB หรือ modified AFB นี้สามารถบงถึงเชื้อกอโรค
ที่คอนขางจําเพาะ ทําไดงาย ตนทุนต่ํา และใหผลเร็ว
เมื่อเทียบกับการเพาะเชื้อหรือการตรวจดวยเทคนิค
ระดับโมเลกุล มีประโยชนชวยในการตรวจคัดกรอง
เบื้องตนผูที่สงสัยวาติดเชื้อ เพื่อเริ่มตนใหการรักษา
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการรั ก ษา รวมทั้ ง การ
ควบคุมโรคเพื่อปองกันการแพรไปสูบุคคลอื่นดวย
อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดของความไวในการตรวจ
ด ว ยเทคนิค นี้ ซึ่ ง ขึ้น กั บ คุ ณ ภาพของตัว อยา งตรวจ
การเตรี ย มตั ว อย า งตรวจ การเตรี ย มสเมี ย ร สี ย อ ม
และเทคนิคการยอ มสี รวมทั้งจํานวนเชื้ อในผูปว ย
ตัวอยางตรวจสวนใหญเปนเสมหะซึ่งใช Gram stain
ช ว ยประเมิ น คุ ณ ภาพได โดยต อ งมี อั ต ราส ว นของ
จํานวนเซลลเม็ดเลือดขาวตอเซลลเยื่อบุ ≥10:1 การ
เตรียมตัวอยางตรวจโดยเติมสารเคมีบางชนิดลงไป
ในเสมหะกอนนําไปเตรียมสเมียร เชน N-acetyl-Lcysteine (NALC) หรือ chitin เพื่อยอยสลายเสมหะ
(liquefaction) และทําใหเชื้อกระจายตัวไมถูกหุมอยู
ในเยื่อเมือก หรือใช 5.25% sodium hypochlorite
(Clorox) ซึ่งหาไดทั่วไป ราคาถูก แตใหความไวของ
การตรวจดวย Ziehl-Neelsen technique ใกลเคียงกับ
การใช NALC และ chitin ซึ่งสูงกวาการเตรียมสเมียร
จากเสมหะโดยตรง [6] การเตรียมสเมียรที่เหมาะสม
ดวยการใชปลายแทงไมที่หักแลวปายเนื้อเสมหะที่มี
ลักษณะเปนมูกเหนีย ว สี ขุนเขมคลายหนองหรือ มี
เลือดปน สเมียรตรงกลางสไลดแบบวนสุมออกเปน
รูปกนหอยเล็กซ้ําหลายๆ อัน (repeated coil pattern)
ขนาด 2×3 เซนติเมตร เพื่อใหเซลลตางๆ กระจาย
ตัวอยางสม่ําเสมอทั่วสเมียร จะทําใหมีโอกาสในการ

ตรวจพบเชื้อมากขึ้น [7] การปรับความเขมขนของสี
carbol fuchsin ใหมากขึ้น จาก 0.3% เปน 1.0% ชวย
ใ ห ค ว า ม ไ ว ใ น ก า ร ต ร ว จ ด ว ย Ziehl-Neelsen
technique สูงขึ้นดวย [8] การลางสีมากหรือนอย
เกินไปอาจทําใหแปลผลผิดพลาด รวมทั้งเวลาที่ใช
ในการตรวจผลของแตละตัวอยาง ควรใชเวลาอยาง
นอย 5 นาที หากไมพบเชื้อตองตรวจจนทั่วสเมียร
เพื่อปองกันการเกิดผลลบปลอม (false negative) การ
ตรวจดวยเทคนิคนี้มักมีขอจํากัดในผูปวยที่มีปริมาณ
เชื้อกอโรคนอย (scanty) จึงไดมีการพัฒนาเทคนิค
การยอมโดยใชสารฟลูออเรสเซนซ ที่นิยมใชไดแก
auramine O-rhodamine
B โดยทํ า การย อ มสี ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสดวยการนําสียอมไปอุน
กอน เรียกเทคนิคนี้วา modified fluorescent method
และย อ มทั บ ด ว ย potassium
permanganate
(counterstain) ผลการยอมดวยเทคนิคนี้เชื้อ AFB จะ
ติดสีสม บนพื้น หลังสีดํา ทําใหตรวจพบเชื้อ ไดงาย
และมีความไวสูงกวา Ziehl-Neelsen techniques [9]
อยางไรก็ตามตองระวังการเกิดผลบวกปลอม (false
positive)
และต อ งใช ก ล อ งจุ ล ทรรศน ช นิ ด
fluorescent microscope ในการตรวจผล ซึ่งใชตนทุน
สูง จึงเหมาะสําหรับหองปฏิบัติการที่มีสเมียรจํานวน
มากต อ วั น และเนื่ อ งจากเชื้ อ นี้ เ ป น เชื้ อ ก อ โรค
อันตราย การเตรียมสเมียรและการยอมสีควรทําดวย
ความระมัดระวังและปฏิบัติใน biosafety cabinet
class II

4. Wright stain
ใชศึกษาเชื้อราโดยเฉพาะ opportunistic fungi
ในผูปวยภูมิคุมกันต่ํา (HIV-infected patients) ที่
สําคัญไดแก Histoplasma capsulatum, Penicillium
marneffei ซึ่งเปน dimorphic fungi ที่เมื่ออยูใน
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ของโครงสรางแคปซูล ซึ่งเปนชั้นของโพลีแซคคา
ไรดที่เรียงตัวกันอยางหนาแนนและไมมีประจุ และ
เป น โมเลกุ ล ที่ มี น้ํ า เป น องค ป ระกอบค อ งข า งสู ง
(>95%) จึงตองหลีกเลี่ยงการใชความรอน เนื่องจาก
จะทําลายโครงสรางของแคปซูล ดังนั้นจึงใชการยอม
สีแบบ negative staining ดวยสี India ink ซึ่งจะยอม
ติดพื้นหลังโดยที่แคปซูลไมถูกยอม จึงเห็นลักษณะ
เปนชองวางใสๆ (clear zone) ลอมรอบตัวเซลลของ
เชื้อ โดยใชตะกอนที่ไดจากการปนที่ 1,500 x g นาน
15 นาที ซึ่งจะชวยเพิ่มความไวในการตรวจ หยดลง
บนสไลดแกวขางหยดสี India ink ปดทับดวย cover
slip นําไปตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยาย
400 เทา จะเห็นเซลลยีสตรูปรางกลม ผนังเซลลหนา
และมีส องชั้น มีแคปซูลลอ มรอบเซลลโดยจะเห็ น
เป น ช อ งว า งและไม ติ ด สี ขนาดของแคปซู ล อาจ
แตกต า งกั น หรื อ ไม ส ร า งเลยก็ ไ ด อาจพบลั ก ษณะ
budding round yeast หรือ pseudohyphae ใหรายงาน
ผ ล ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ที่ ต ร ว จ พ บ เ ช น encapsulated
budding yeast with pseudohyphae เปนตน การ
วินิจฉัย Cryptococcal meningitis โดยเฉพาะในผูปวย
ที่มีภูมิคุมกันต่ํา จําเปนตองอาศัยการตรวจแบบ rapid
test ดวยวิธี India ink preparation ซึ่งมีความจําเพาะ
ค อ นข า งสู ง ทํ า ได ง า ย ต น ทุ น ต่ํ า ให ผ ลเร็ ว และ
สามารถบงชี้เชื้อ กอโรคในเบื้องตนได แตความไว
คอนขางต่ํา จึงจําเปนตองอาศัยการตรวจหา capsular
antigen ดวยชุดทดสอบสําเร็จรูป agglutination test
ซึ่ ง อาจเกิ ด ผลลบปลอมที่ เ กิ ด จากมี ร ะดั บ ของ
แอนติเจนในตัวอยางตรวจต่ําได [11] การยืนยันผล
การวิ นิ จ ฉั ย ต อ งอาศั ย การเพาะเชื้ อ บน Sabouraud
dextrose agar และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
ของเชื้อซึ่งตองอาศัยระยะเวลา 3-7 วัน แมเปนวิธีที่มี
ความจําเพาะและความไวสูง และบอกชนิดของเชื้อ

ตัวอยา งตรวจจะอยู ในรู ป yeast form และ
Pneumocystis jiroveci รวมทั้งการตรวจหาเชื้อไวรัส
บางชนิด เชน Herpes simplex ดวย Wright stain ถือ
เปนเทคนิคพื้นฐานที่ชวยในการวินิจฉัยเชื้อกอโรค
เบื้ อ งต น และช ว ยสนั บ สนุ น ผลการย อ มสี ด ว ยวิ ธี
ขา งตน ซึ่ง อาจพบติ ดสี ไดไ มดี ทํา ใหเ ห็น เซลล ไ ม
ชัดเจนและอาจเกิดผลลบปลอมได รวมทั้งสามารถ
ย อ มติ ด โครงสร า งที่ จํ า เพาะของเชื้ อ ได เช น
intracystic bodies จํานวน 1-8 เซลล ในระยะ cyst
ของ P. jiroveci สวน H. capsulatum จะพบลักษณะ
intracellular budding yeast cell ในเซลลเม็ดเลือด
ขาว เชื้อ P. marneffei จะพบลักษณะ binary fission
yeast รูปรางกลมหรือรี รวมเปนกลุมอยูในเซลล
histiocyte หรื อพบกระจายตามเนื้อเยื่อ อาจพบ
ลักษณะที่เปน binary fission ได ถาติดเชื้อไวรัส
Herpes
simplex
จะพบเซลล ที่ มี ลั ก ษณะ
multinucleated giant cell เทคนิค Wright stain นี้
สามารถใชยอมในตัวอยางตรวจที่หลากหลาย ขึ้นกับ
พยาธิ ส ภาพของโรค เช น หนองที่ เ ก็บ จากผิ ว หนั ง
tissue biopsy เสมหะ bronchoalveolar lavage และ
เลือด เปนตน แตความไวในตรวจนั้นขึ้นกับคุณภาพ
ของตั ว อย า งตรวจและตํ า แหน ง ที่ เ ก็ บ เช น การ
ตรวจหาเชื้อ H. capsulatum ในไขกระดูกมักมีโอกาส
พบเชื้อสูง [10] รวมทั้งขึ้นกับขอมูลทางคลินิกของ
ผู ป ว ย ความรู การสั ง เกตุ และประสบการณ ข อง
ผูปฏิบัติงานดวย

5. India ink preparation
เพื่อตรวจหาเซลลยีสตรูปกลมที่สรางแคปซูล
(encapsulated yeast cells) โดยเฉพาะจากน้ําไขสัน
หลั ง ซึ่ ง เป น
presumptive
diagnosis ของ
Cryptococcal meningitis หลักการอาศัยคุณสมบัติ
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สมบูรณหรือจําเพาะแลวคอยใชกําลังขยาย 400 เทา
ตรวจดู ลั ก ษณะ ขนาด และสี ข องสายรา รู ป รา ง สี
และลักษณะของ macroconidia และ microconidia
ซึ่งเชื้อบางชนิดจะมีลักษณะคอนขางจําเพาะ สามารถ
วินิจฉัยชนิดของเชื้อกอโรคได โดยไมจําเปนตองรอ
ผลจากการเพาะเชื้อ ซึ่งตองใชเวลาประมาณ 3-7 วัน
เนื่องจากน้ํายา KOH มีลักษณะใสและโครงสรางของ
เชื้อก็ใส ทําใหดูลักษณะเชื้อราคอนขางยาก จึงมีการ
หยดสีลงไปเพื่อชวยยอมโครงสรางของเชื้อใหเห็น
ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่ง Cohen ไดรายงานเทคนิคนี้เปนครั้ง
แรก โดยใช 10% Parker Blue Black Super Quink
ink หรือ Parker Permanent Black Super Quink ink
[13] การตรวจหาเชื้อดวย KOH preparation เปนวิธีที่
งาย ตนทุนต่ํา ใหผลเร็ว และสามารถระบุชนิดของ
เชื้อกอโรคในเบื้องตนไดเพื่อใหยารักษาไดถูกตอง
โดยไม ต อ งรอผลการเพาะเชื้อ และการพิ สู จ น แ ยก
ชนิดของเชื้อ

ก อ โรคที่ แ น น อนได แต มี ค วามยุ ง ยากและใช
เวลานาน ทําใหมีผลตอการเลือกใชยาตานจุลชีพที่
เหมาะสมในการรักษาผูปวย

6. KOH preparation
เพื่อตรวจหาเชื้อราในตัวอยางตรวจ เนื่องจาก
น้ํายา KOH (potassium hydroxide) มีฤทธิ์เปนเบสแก
และสามารถยอยสลายเคอราติน และเศษเซลล
รางกายตางๆ ในตัวอยางตรวจ แตไมยอยสลายเชื้อรา
เนื่ อ งจากโครงสร า งผนั ง เซลล มี ส ว นประกอบที่
สําคัญเปนโพลิเมอรของ chitin และ glucan ซึ่ง
ประสานกันอยูในรูปตาขายที่มีความแข็งแรง น้ํายา
KOH จะทําใหตัวอยางตรวจที่เตรียมใสขึ้น ทําให
เห็นตัวเชื้อชัดเจนและงายขึ้นโดยที่โครงสรางของ
เชื้อราไมมีการเปลี่ยนแปลง วิธีการตรวจหยดน้ํายา
10% KOH ลงผสมกับตัวอยางตรวจ ปดทับดวย
cover slip ตั้งทิ้งไวนาน 5 นาทีหรือจนกระทั่ง
ตั ว อย า งที่ เ ตรี ย มใส อาจเติ ม dimethyl sulfoxide
(DMSO) ลงในน้ํายา KOH หรือนําสไลดไปผาน
เปลวไฟ หรือปรับความเขมขน KOH ใหสูงขึ้น
(30%) เพื่อชวยเรงปฏิกิริยาในการยอยสลายเซลล
รางกายใหเร็วขึ้น [12] หากตัวอยางตรวจใสแลว ควร
รีบนําไปตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศนทันที ไมควร
ทิ้งนานจนเกินไป เพราะจะทําใหเชื้อในตัวอยางถูก
ย อ ยสลายได เ ช น กั น ทํ า ให เ ห็ น โครงสร า งเชื้ อ ไม
ชัดเจนสงผลใหวินิจฉัยเชื้อกอโรคผิดพลาด
การตรวจผลภายใตกลองจุล ทรรศน ควร
ลดความเขมของแสงลงเพื่อใหเกิด contrast ระหวาง
โครงสร า งของเชื้ อ และสิ่ ง แปลกปลอมอื่ น ๆ ใน
ตัวอยางมากขึ้น ทําใหเห็นโครงสรางของเชื้อชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยเริ่มตรวจหาอยางคราวๆ ดวยกําลังขยาย
100 เทากอน เมื่อพบบริเวณที่เชื้อรามีโครงสรางที่

7. สรุป
การตรวจด ว ยกล อ งจุ ล ทรรศน ทั้ ง ด ว ยการ
ตรวจดู ส ดและการย อ มสี เป น เทคนิ ค ที่ ทํ า ได ง า ย
ตนทุนต่ํา ให ผลที่รวดเร็ว และคอ นขา งจําเพาะ ให
ข อ มู ล ของเชื้ อ ก อ โรคเบื้ อ งต น แก แ พทย เ พื่ อ เป น
แนวทางในการรักษาที่เหมาะสมและอยางทันทวงที
กอนที่จะทราบชนิดของเชื้อที่แนนอน อยางไรก็ตาม
การเลือกใชเทคนิคตางๆ นั้นขึ้นกับชนิดของเชื้อกอ
โรคที่ตองการตรวจและตัวอยางตรวจ และเทคนิค
การตรวจด ว ยกล อ งจุ ล ทรรศน เ หล า นี้ นั้ น ยั ง มี
ความสําคัญและมีคุณคายิ่งตอการวินิจฉัยเชื้อกอโรค
ทางหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ผูปฏิบัติงานจึงตองมี
ความรูและเขาใจในหลักการเบื้องตน วิธีการ และขอ
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ควรระวังตางๆ เพื่อนําไปประยุกตใชในการทํางาน
ตอไป
[7]
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