บทที่ 3 เทคนิคในการศึกษาแบคทีเรีย
การเตรียมวัสดุเพื่อศึกษาดวยกลองจุลทรรศนธรรมดา
การเตรียมตัวอยางเชื้อจุลินทรียเพื่อนํามาศึกษาดวยกลองจุลทรรศนที่ใชแสงธรรมดา
อาจกระทําได 2 วิธี คือ เลี้ยงจุลินทรียในสภาพของเหลวเพื่อทําสไลดสดหรือหยดแขวน และอีกวิธี
หนึ่งโดยการทําใหเซลลแหงตรึงติดอยูกับที่ และยอมสีเพื่อใหเห็นความแตกตางได
เทคนิคการเตรียมสไลดสดและการทําหยดแขวน
วิธีนี้จะชวยใหมองเห็นจุลินทรียในสภาพธรรมชาติจริง ๆ โดยที่จุลินทรียจะลอยอยูใน
ของเหลว
การเตรียมสไลดสด
โดยหยดของเหลวที่มีจุลินทรียบนแผนแกวสไลด ปดทับดวยกระจกปดสไลด โดย
คอย ๆ วางกระจกปดใหดานหนึ่งสัมผัสกับหยดของเหลว แลวคอย ๆ ปลอยกระจกปดลงชา เพื่อ
ไมใหเกิดฟองอากาศขึ้น เช็ดชอบกระจกปดสไลดใหแหง ถาตองการใหลดการระเหยของของเหลว
อาจใชยาทาเล็บทาปดระหวางขอบกระจกปดและสไลด
การทําหยดแขวน
มีลักษณะคลายกับการทําสไลดสด แตใหหยดซัสเพนซันของจุลินทรียบนกระจกปด
สไลดกอน แลวจึงคว่ําสไลดหลุมที่มีหลุมตรงกลาง (depression slide) ลงบนกระจกปด กะประมาณ
ใหบริเวณหลุมอยูเหนือของเหลว แลวรีบพลิกสไลดใหหงายขึ้นโดยเร็ว หยดเชื้อจะแขวนอยูกับ
กระจกปดสไลดและอยูเหนือหลุมของสไลดหลุมพอดี
ขอดีของการศึกษาดวยสไลดสดและการทําหยดแขวน
1. สามารถศึกษาเซลลที่มีชีวิตได
2. สังเกตเห็นรูปรางและการเรียงตัวของเซลลไดชัดเจน
3. สามารถศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ ของเซลลได เชน การเคลื่อนที่ดวยแฟลกเจลลา
ศึกษากิจกรรมตาง ๆ ของเซลล เชน การสรางสปอร การแบงเซลล เปนตน
4. สามารถศึกษาถึงองคประกอบตาง ๆ ภายในเซลล เชน หยดไขมัน แวคิวโอล

รูปที่ 2.12 เทคนิคการทําสไลดหยดแขวน
(ก) การทําสไลด โดยหยดของเหลวที่มีจุลินทรียบนสไลดที่สะอาด ปดดวยกระจกปดสไลด
(ข) การทํ า งานหยดแขวน โดยหยดซัส เพนชัน เชื้ อ บนกระจกป ด สไลด ส ว นสไลด ห ลุ ม
ทาวาสลินรอบ ๆ หลุม และนํากระจกปดสไลดไปคว่ําบนสไลดหลุม
การยอมสีจุลินทรีย
เนื่ อ งจากจุ ลิ น ทรี ย ซึ่ ง มี ข นาดเล็ ก มากนั้ น มั ก โปร ง แสง จึ ง แยกความแตกต า งกั บ
ของเหลวที่จุลินทรียแขวนลอยอยูไดนอย ทําใหมองเห็นไดยาก ดังนั้นการยอมสีจะชวยใหเห็น
รายละเอียดและความแตกตางของจุลินทรียแตละชนิดไดมากขึ้น

สีที่ใชยอมจุลินทรียพวกแบคทีเรีย แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
สีที่ใชยอมแบคทีเรียเปนสีสังเคราะห ซึ่งมีสวนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติ
ตางกัน แตโดยทั่วไปแลวแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
ก. acid dyes หรือ anionic dyes สีชนิดนี้ตัวทําใหเกิดสีมีประจุไฟฟาเปนลบ (anion)
จึงยอมติดไดกับสารที่มีประจุไฟฟาบวก (cation) สีนี้ใชยอมไซโตปลาสซึม เชน eosin (สีนี้จะใชใน
รูปของเกลือ sodium eosinate)
ข. basic dyes หรือ cationic dyes สีชนิดนี้ตัวทําใหเกิดสีมีประจุไฟฟาเปนบวก จึง
ยอมติดไดดีกับสารที่มีประจุไฟฟาเปนลบ สีนี้ใชยอมนิวเคลียสและโครมาติน เชน methylene blue
(สีนี้จะใชในรูปของ methylene blue chloride)
กระบวนการติดสียอมของเซลลแบคทีเรียเปนปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟา
(lon-exchange) ระหวางสีกับผิวเซลลหรือองคประกอบภายในเซลล นั่นคือ ประจุไฟฟาของสีจะเขา
แทนที่ประจุไฟฟาบนผิวเซลลหรือสวนประกอบของเซลล เกิดเปนสารประกอบของเกลือและสีจะ
เขาไปติดกับเซลล นอกจากนี้องคประกอบทางเคมีของโปรตีนและกรดนิวคลีอิกของเซลลอาจมี
สวนรวมในการเกิดเกลือกับสารที่มีประจุไฟฟาเปนบวก เชน Na+ หรือ K+ เนื่องจากผิวเซลลของ
แบคทีเรียมีประจุไฟฟาเปนลบ จึงทําปฏิกิริยากับสารประจุไฟฟาบวก เชน (Bacterial cell-) (Na+) สี
ที่ใชยอมแบคทีเรีย เชน เมทิลีนบลูอยูในรูปของเกลือเมทิลีนบลูคลอไรด (MB+ CI-) เมื่อใชยอม
แบคทีเรียจะเกิดการแลกเปลี่ยนประจุระหวางสี (MB+) กับประจุบวก (Na+) ที่เซลล
(bacterial cell-) (Na+) + (MB+) (CI-) → (bacterial cell-) (MB+ )+ (Na+ CI-)
วิธีการยอมสีแบคทีเรีย มีวิธีการที่สําคัญ 2 แบบ คือ
1. การยอมแบบธรรมดา (simple staining)
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ลางสไลดดวยสบู หรือผงซักฟอกใหสะอาดแลวผึ่งลมหรือเช็ดให
แหง จากนั้นนําสไลดไปลนไฟเพื่อกําจัดไขมันที่ติดอยูบนสไลด
2. ใช loop แตะน้ํากลั่น แลวนําไปแตะบนสไลด 1 หยด
3. เขี่ยเชื้อแบคทีเรียจาก culture slant แลว smear ลงบนหยดน้ํา
กลั่นใหเชื้อกระจายออกเปนแผนฟลมบางๆ
4. ใหทํา smear ของเชื้อแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งลงบนสไลดแผนเดียวกันแตอยูคนละ
ตําแหนง ปลอยให smear แหงในอากาศ (air dry) แลวนําไป fix บนเปลวไฟ (heat fix) โดยผาน
เปลวไฟไปมา 2-3 ครั้ง

5. เตรียม smear ของเชื้อทั้งหมดเชื้อละ 3 สไลด สไลดแผนที่
1 นําไปยอมสี methylene blue สไลดแผนที่ 2 นําไปยอมสี safranin
แผนที่ 3 นําไปยอมสี crystal violet
6. การยอมสี ใหหยดสียอมใหทวม
บริเวณที่ smear ปลอยไวประมาณ 1 นาที ลางออกดวยน้ําก็อก ซับดวย
กระดาษ โดยคว่ําสไลดดานที่มีเชื้อลงบนกระดาษแลวยกขึ้น (หามรูด)
ปลอยใหสไลดแหง จากนั้นตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 1000 เทา (oil immission
objective)
2. การยอมมากกวาหนึ่งสี (differenatial staining)
โดยการใชสียอมมากกวาหนึ่งชนิด ทําใหสียอมติดสวนตาง ๆ ของเซลลไมเทากัน จึง
เห็นความแตกตางระหวางเซลลหรือองคประกอบของเซลล ตัวอยางเชน การยอมแบบแกรม (Gram
staining) การยอมสีแบบทนกรด (acid fast staining) การยอมสีสปอร (spore staining)
2.1 การยอมสีแบบแกรม
การยอมสีวิธีนี้มีความสําคัญที่สุด และใชกันแพรหลาย สามารถใชศึกษารูปราง
ลักษณะและการจัดเรียงตัวของเซลล และทําใหจําแนกแบคทีเรียออกเปน 2 ชนิด คือ แบคทีเรีย
แกรมบวก และแบคทีเรียแกรมลบ วิธีการยอมมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การเกลี่ ยเชื้อ (smear) บนสไลด ใหกระจายเปนฟลมบาง ๆ ไมให หนาแนน
เกินไปและปลอยใหแหงในอากาศ (air dry)

2. การตรึงเชื้อ (fix) ใหติดแนนกับสไลด ทําใหหลุดออกยากขณะยอมสี การตรึง
เชื้อทําไดโดยการผานสไลดที่เกลี่ยเชื้อไวแลวไปบนเปลวไฟอยางรวดเร็ว 2-3 ครั้ง
3. หยดสีคริสตัสไวโอเลต (crystal violet) บนรอยเกลี่ยของเชื้อใหทวม ทิ้งไว 1
นาทีแลวเทสีทิ้ง

4. หยดสารละลายลูกอลไอโอดีน (lugol’s iodine) บนรอยเกลี่ยของเชื้อ ทิ้งไว 1
นาที เทสารละลายทิ้ง สารละลายไอโอดีนทําหนาที่เปนมอรแดนต (mordant) ชวยใหเซลลติดสียอม
ไดดีขึ้น

5. ลางสีออก (decolorize) ดวยเอทิลแอลกอฮอล 95% ทิ้งไวประมาณ 15 วินาที
ลางน้ําสะอาด ขั้นตอนการลางน้ํานี้สําคัญมากเพราะเปนการหยุดปฏิกิริยาดวยการลางสี

6. หยดสีซาฟรานิน (safranin) บนรอยเกลี่ย ประมาณ 15-30 วินาที ลางน้ํา
และซับใหแหง ตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน

ลําดับและปฏิกิริยาการยอมสีแบบแกรมแสดงไวในตารางที่ 2.2
กลไกการติดสีแกรมของแบคทีเรียเกี่ยวของกับโครงสรางและองคประกอบของผนัง
เซลลในแบคทีเรียแกรมลบจะมีสารพวกไขมันที่ผนังเซลลมากกวาของแบคทีเรียแกรมบวกและยังมี
ชั้นของผนังเซลลบางกวาดวย ในกระบวนการยอมสี เมื่อลางดวยแอลกอฮอล จะไปละลายไขมัน ทํา
ใหรูเปดของผนังเซลลกวางขึ้น จึงยอมใหสารโมเลกุลใหญของสีคริสตัล – ไวโอเลต - ไอโอดีนคอม
เพล็กซหลุดออกมา เมื่อยอมสีซาฟรามินจึงติดสีแดงของซาฟรานิน
แตในแบคทีเรียแกรมบวก ซึ่งมีไขมันที่ผนังเซลลนอยกวาและมีความซับซอนของ
องคประกอบที่ผนังเซลลนอยกวา เมื่อลางสีดวยแอลกอฮอล เซลลจะเหี่ยว เพราะเกิดการสูญเสียน้ํา
เยื่อหุมเซลลมีรูขนาดเล็กลง สารประกอบโมเลกุลใหญของสีละลายออกมาไมได เซลลยังคงติดสี
มวง เมื่อยอมทับดวยซาฟรานิน จึงยอมไมติดสีแดง

ตารางที่ 2.2 แสดงลําดับและปฏิกิริยาในการยอมสีแบบแกรม
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
แบคทีเรียแกรมบวก
แบคทีเรียแกรมลบ
1. คริสตัลไวโอเลต
เซลลติดสีมวง
เซลลติดสีมวง
2. สารละลายไอโอดีน เกิดเปนสารประกอบโมเลกุลใหญ เกิดเปนสารประกอบโมเลกุลใหญ
ของคริ ส ตั ล ไวโอเลต - ไอโอดี น ของคริสตัลไวโอเลต – ไอโอดี น
คอมเพล็กซ เซลลยังคงติดสีมวง คอมเพล็กซ เซลลยังคงติดสีมวง
3. เอทิลแอลกฮอล 95% ผนังเซลลเกิดการสูญเสียน้ําเซลล แอลกอฮอล จะไปละลายไขมั น ที่
เหี่ ยว เ ยื่ อ หุ ม เซลล มี รู เล็ กลง ผนั ง เซลล ทํ า ให รู ข องผนั ง เซลล
สารประกอบโมเลกุ ลใหญ ข องสี กว างขึ้น จึ งยอมใหสารประกอบ
ไมสามารถละลายออกมาไดเซลล โมเลกุลใหญของสีหลุดออกมาได
ยังคงติดสีมวง
4. ซาฟรานิน
เซลล ไ ม ทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ สี ซ าฟรา เซลลทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ สี ซ าฟรานิ น
นิน จึงติดสีมวง
ติดสีแดง
สารละลายที่ใช

Typical Gram stain

Gram positive

Gram negative

Simple stain

Gram stain

บางครั้งการยอมสีแกรม อาจมีปญหาทําใหผลการยอมไมเปนไปตามทฤษฎี เชน แบคทีเรียแกรม
บวกในบางสภาพอาจใหผลแตกตางในการยอม คือ ไมติดสีแกรมบวก หรืออายุของเชื้อ ถาเชื้อแก
แบคทีเรียบวกบางชนิดอาจสูญเสียความสามารถในการติดสีคริสตัลไวโอเลตทําใหติดสีแกรมลบ
แทน หรือขึ้นกับสภาพแวดลอมของแบคทีเรีย หรือขึ้นอยูกับวิธีเกลี่ยเชื้อ วิธีการยอมสี และคุณภาพ
ของสีที่ใช เปน
วิธีการยอมสีแบบแกรม มีประโยชนในการจําแนกแบคทีเรียออกเปนแกรมบวกและแก
รมลบ แตสําหรับจุลินทรียชนิดอื่นจะติดสียอมชนิดใดชนิดหนึ่งเทานั้น เชน ยีสต ติดสีแกรมบวก
2.2 การยอมสีแบบทนกรด
แบคทีเรียบางชนิดมีความสามารถที่จะทนตอการลางดวยแอลกอฮอลเจือกรดเราเรียก
แบคทีเ รีย ที่ เ รีย กพวกนี้ ว า แบคที เ รี ย ทนกรด (acid-fast
bacterial) ไดแ ก แบคที เ รีย ในสกุ ล
Mycobacterium
วิธีการยอมสีแบบทนกรดตามวิธีของซีล-นีลเซน (Ziehl-Neelsen) จะมีการเตรียมสไลด
การเกลี่ยเชื้อ ตรึงเชื้อในลักษณะเดียวกับการยอมสีแบบแกรม หลังจากนี้หยดสีคารบอนฟุตซิน
(carbol fuchsin) ใหทวมรอยเกลี่ย นําไปผานไอน้ํารอน 3-5 นาที หรือใชเปลวไฟแกวงลนไปมาบน
รอยเกลี่ยเชื้อนาน 3 นาที เทสีทั้ง และทิ้งใหเย็น จึงลางดวยน้ําสะอาด หลังจากนั้นหยดแอลกอฮอล
กรด (acid alcohol) นาน 1-2 นาที หรือจนไมมีสีละลายออกมา ลางน้ํายอมทับดวยเมทิลีนบลู 1 นาที
ลางน้ําซับใหแกง ตรวจดวยกลองจุลทรรศน
ผลการย อ มสี แบคที เ รี ย ที่ เ ป น พวกทนกรดจะติ ด สี แ ดงของคาร บ อลฟุ ค ซิ น ส ว น
แบคทีเรียชนิดอื่นจะติดสีน้ําเงินของเมทิลีนบลู
การที่แบคทีเรียจะติดสีแบบทนกรดไดนั้น ขึ้นกับปริมาณไขมัน (wax) ที่อยูในเซลล
โดยเฉพาะไขมันที่ประกอบดวย กรดไมโคลิก (mycolic acid) ซึ่งจะทําใหแบคทีเรียมีสมบัติติดสี
ยอมแบบทนกรด
การยอมสีแบบนี้ ใชในการวินิจฉัยเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่เปนสาเหตุของ
โรควัณโรค (tuberculosis) และเชื้อ M. leprae ที่เปนสาเหตุของโรคเรื้อน (leprosy)

แบคทีเรียที่ยอมดวยวิธี Acid-fast

2.3 การยอมสีสปอร
แบคทีเรียในจีนัส Bacillus และ Clostridium จะมีการสรางสปอรภายในเซลลที่เรียกวา
เอนโดสปอร สปอรติดสียอมยาก แตเมื่อยอมติดแลวก็ลางออกยากดวย จึงตองใชความรอนชวย
เพื่อใหติดสีมากขึ้นและเร็วขึ้น
การยอมสปอรนิยมใชวิธีของแซฟเฟอรและฟลุตัน (Schaeffer and Fulton) โดยหยดสี
มาลาไคทกรีน (malachite-green) ใหทวมรอยเกลี่ยเชื้อ วางสไลดบนไอน้ําเดือดนานประมาณ 5
นาที คอยเติมสี ระวังอยาใหสไลดแหง เมื่อครบเวลา เทสีทิ้ง ทิ้งไวใหเย็น ลางน้ํา ยอมทับดวยสี
ซาฟรานินนาน 1 นาที ลางน้ําออก ซับใหแหง ตรวจดูดวยกลองจุลทรรศน
ผลการยอมสี พบวาสปอรของแบคทีเรียจะติดสีเขียวของมาลาไคทกรีน สวนเซลลปกติ
จะติดสีแดงของซาฟรานิน
จากการยอมสีสปอร ชวยใหศึกษาขนาดรูปรางและตําแหนงของสปอรได จึงสามารถ
ใชในการจัดจําแนกชนิด (species) ของแบคทีเรียในวงศแบซิลลาซี (Bacillaceae)

Endospore หลังการยอมสี

2.4 การยอมสีโครงสรางตาง ๆ ในเซลลแบคทีเรีย
โครงสรางตาง ๆ ของเซลลแบคทีเรีย เชน แฟลกเจลลา แคปซูล ซีสต ผนังเซลลเม็ด
แกรนูลตาง ๆ มีวิธีการยอมที่ตองใชเทคนิคพิเศษ จึงจะเห็นความแตกตางของโครงสรางเหลานั้น

การยอมสี Capsule ดวยวิธี Indian ink

ภาพ flagella หลังการยอมสี

2.5 การยอมสีแบบเนกาทีฟ (negative staining)
โดยวิธีการยอมแบบเนกาทีฟตัวเซลลแบคทีเรียจะไมถูกยอมสี แตสีจะไปติดแนนกับ
แผนสไลด จึงมองเห็นเปนฉากมืด สวนตัวเซลลแบคทีเรียจะโปรงแสง จึงมองเห็นไดชัด สีที่นิยมใช
คือ สีนิโกรซิน หรือหมึกอินเดีย

วิธีนี้มีขอดี คือ ทําใหขนาดและรูปรางของแบคทีเรียไมเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไมมีการ
ใชความรอนซึ่งจะทําใหรูปรางบิดเบี้ยวไปจากความเปนจริง

สมรรถนะที่ตองการ
1. ผูเรียนสามารถเตรียมสไลดสดได
2. ผูเ รียนสามารถยอมสีตัวอยางจุลินทรียได

คําถามทายบท เทคนิคในการศึกษาแบคทีเรีย
1. การเตรียมตัวอยางเชื้อจุลินทรียเพื่อนํามาศึกษาดวยกลองจุลทรรศนที่ใชแสงธรรมดาอาจ
กระทําได 2 วิธี คือ
1……………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………...
2. acid dyes หรือ anionic dyes สีชนิดนี้ตัวทําใหเกิดสีมีประจุไฟฟาเปน........... จึงยอมติดได
กับสารที่มีประจุไฟฟา.................
3. lon-exchange คือ ...........................................................................

4. จากขอ 3 เกี่ยวของกับการยอมสีจุลินทรียคือ................................................................
5.

ในแบคที เ รี ย แกรมบวก ซึ่ ง มี ไ ขมั น ที่ ผ นั ง เซลล น อ ยกว า และมี ค วามซั บ ซ อ นของ
องคประกอบที่ผนังเซลลนอยกวา เมื่อลางสีดวยแอลกอฮอล เซลลจะเหี่ยว เพราะเกิดการ
สูญเสียน้ํา เยื่อหุมเซลลมีรูขนาดเล็กลง สารประกอบโมเลกุลใหญของสีละลายออกมา
ไมไดเซลลยังคงติดสี..................... เมื่อยอมทับดวยซาฟรานิน จึงยอมไมติดสี................

6. ยีสต ติดสีเฉพาะแกรม...............
7. การยอมสีแบบเนกาทีฟ (negative staining)โดยวิธีการยอมแบบเนกาทีฟตัวเซลลแบคทีเรีย
จะไมถูกยอมสี แตสีจะไปติดแนนกับแผนสไลด จึงมองเห็นเปนฉากมืด สวนตัวเซลล
แบคทีเรียจะโปรงแสง จึงมองเห็นไดชัด สีที่นิยมใช คือ ..........................

