บทที่ 4
ชนิดและประเภทของจุลินทรีย
สมรรถนะทีพ่ ึงประสงค
1. ผูเรียนสามารถจําแนกชนิดและประเภทของจุลินทรียได
2. ผูเ รียนสามารถบอกประโยชนที่ไดจากจุลินทรียแตละชนิดได
3. ผูเ รียนสามารถบอกโทษที่ไดรับจากจุลินทรียแตละชนิดได

4.1 แบคทีเรีย
แบคทีเรียเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองดวยตาเปลาไมเห็น จะตองอาศัยกลองจุลทรรศนจึงจะ
มองเห็น จัดอยูในกลุมโปรคารีโอต (procaryote) กลาวคือ เปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวที่มีโครงสรางภายในเซลล
แบบงายๆ คือมีผนังเซลลที่ประกอบดวยคารโบไฮเดรตและกรดอะมิโน โดยจะมีลักษณะ เหมือน รางแห
หอหุมของเหลว (protoplasm) อยูภายใน นิวเคลียส (nucleus) ของแบคทีเรียจะเปนลักษณะของสาย DNA คู
ขดเปนวงกลมลอยอยู โดยไมมีผนัง หอหุม DNA ไว การสืบพันธุจะเปนแบบไมอาศัยเพศ กลาวคือ เมื่อเซลล
เจริญเติบโตเต็มที่แลวก็จะแบงออกเปน 2 เซลลเทากัน (binary fission) และทั้งสองเซลลนี้ก็จะแบงเซลล
ตอไปเมื่อเจริญเต็มที่แลว
การจัดกลุมของแบคทีเรียเราสามารถจัดแบคทีเรียออกเปนกลุมๆ ไดหลายวิธี โดยอาศัยคุณสมบัติ
บางอยางที่แตกตางกัน เชน ลักษณะรูปรางการ ดํารงชีวิต การเคลื่อนที่ ความตองการสารอาหารบางอยาง
ดังตอไปนี้
1. แบงโดยอาศัยชนิดของพลังงานที่แบคทีเรียใชในการดํารงชีวิต
ไดแก แบคทีเรียที่ใชพลังงานแสง (photosynthesic bacteria) แบคทีเรียกลุมนี้สามารถสังเคราะห
อาหารไดเองโดยอาศัยแสงสวาง และแบคทีเรีย ที่ใชพลังงานจากปฏิกิริยาเคมี (chemotrophic bacteria)
แบคทีเรียกลุมนี้จะอาศัยพลังงานที่ไดจากปฏิกิริยาเคมีในการดํารงชีวิต ซึ่งปฏิกิริยาเคมี ที่เกิดขึ้นมี 2 ชนิดคือ
ปฏิกิริยาเคมีจากสารอนินทรีย และปฏิกิริยาเคมีจากสารอินทรีย
2. อาศัยการเคลื่อนที่
แบงไดเปน 3 กลุมใหญ ตามลักษณะการเคลื่อนที่คือ พวกที่เคลื่อนที่ไมได พวกที่เคลื่อนที่โดย
อาศัยการลื่นไถล (gliding) และพวกที่เคลื่อนที่โดย อาศัยอวัยวะพิเศษที่สรางขึ้นเฉพาะ(flagella)
3. อาศัยรูปรางและการเรียงตัวของเซลล

เนื่องจากแบคทีเรียรูปรางแตกตางกันไปแลวแตชนิด ซึ่งสามารถจัดไดเปน 3 กลุมใหญ คือ
ลักษณะเปนแทง (rod) ลักษณะเปนรูปกลมหรือรี (cocci) และลักษณะเปนเกลียว (spirillum) นอกจากนี้
แบคทีเรียแตละชนิดยังมีลักษณะการเรียงตัวของเซลลแตกตางกันดวย เชน บางชนิดจะตอกันเปนสายยาว
บางชนิดอยูเปนเซลลเดี่ยวๆ บางชนิดอยูกันเปนกระจุก
4. อาศัยการติดสีของผนังเซลล
ดวยวิธีการดังกลาวทําใหเราสามารถแบงแบคทีเรียออกเปน 2 กลุมใหญคือ กลุมที่ผนังเซลลยอม
ติดสีน้ําเงิน เรียกวา กลุมแกรมบวก และกลุมที่ผนังเซลล ยอมติดสีแดง เรียกวา กลุมแกรมลบ
5. อาศัยความตองการออกซิเจนในการดํารงชีวิต
ไดแก กลุมแบคทีเรียที่ตองอาศัยออกซิเจน (aerobic bacteria) และกลุมที่ไมอาศัยออกซิเจน
(anaerobic bacteria) นอกจากนี้ยังมีบางกลุม ที่สามารถ เจริญเติบโตไดในสภาพที่มีออกซิเจนอยูเล็กนอย
และบางกลุมที่สามารถเจริญเติบโตไดทั้งสภาพที่มีและไมมีออกซิเจน (facultative)
6. อาศัยการสรางสปอร
มีแบคทีเรียบางกลุมเมื่ออยูในสภาพที่เหมาะสม เชน ขาดแคลนอาหาร หรือไดรับการกระตุนจาก
ปจจัยทางเคมีหรือกายภาพบางอยาง สามารถสรางสปอร ที่มีความทนทานตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
สปอรนี้จะไมชวยในการขยายพันธุเหมือนสปอรของราหรือพืชทั่วไป
แบคทีเรีย มีทั้งชนิดที่เปนโทษคือทําใหเกิดโรค เจ็บปวยและชนิดทีไ่ มเปนโทษตอรางกาย หรือบาง
ชนิดเปนแบคทีเรียประจําถิน่ ในรางกายของเรา เพื่อชวยสรางความสมดุล และคอยปองกันเชื้อโรคที่เปน
อันตรายไดระดับหนึ่ง แตในบางครั้งเมื่อรางกายเกิดความออนแอลง เชื้อประจําถิ่นอาจเพิ่มจํานวนมาก
เกินไปจนทําใหเสียสมดุลและเกิดความผิดปกติได
แบคทีเรีย จะมีขนาดเล็กมากจนไมสามารถมองดวยตาเปลา ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น เชน
อาการเจ็บคอ ทอลซินอักเสบแดง มีเสมหะเปนสีเหลือง/เขียว แผลเปนหนอง ปวด บวม รอน เปนตน สวน
ใหญเกิดจากเชื้อแบคทีเรียทีเ่ ปนอันตรายไดเขามาสูรางกายตามชองทางตางๆเชน ปาก คอ หู ตา จมูก ทวาร
บาดแผล เปนตน เมื่อแบคทีเรียที่เปนอันตรายเขามาในรางกายเรา ธรรมชาติรางกายของมนุษยก็จะมีหนวย
กําจัดสิ่งแปลกปลอม เชนเม็ดเลือดขาวชนิดตางๆที่จะมากําจัดเชื้อโรค ถาหนวยทหารรางกายชนะคือสามารถ
กําจัดทําลายสิง่ แปลกได รางกายอาจผิดปกติเพียงเล็กนอยหรืออาจไมมอี าการอะไรเลย แตถารางกายไม
สามารถกําจัดไดทัน เนื่องจากเชื้อโรคมีการแบงตัวเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว เขามาแบบกองโจรแลวรีบหลบ
ซุมฟกตัวในจุดที่เม็ดเลือดขาวตามไมพบ หรือในชวงรางกายกําลังออนแอ กองทัพเม็ดเลือดขาวไมแข็งแรง
หรือมากพอทีจ่ ะกําจัด ในระหวางการตอสูเพื่อทําลายสิ่งแปลกปลอม จะมีการระดมเม็ดเลือดขาวมาใน
บริเวณติดเชื้ออยางมาก ทําใหเห็นเปนหนอง มีอาการปวด บวม แดง เปนตน ถากองกําลังเม็ดเลือดขาวดาน
แรกสูไมได เจาเชื้อโรคก็จะทําใหเกิดการเจ็บปวยตางๆนานา ตามลักษณะของเชื้อ เชน ทองรวง ทองเสีย เจ็บ
คอ มีไข ปอดบวมไดมากมาย

เมื่อเกิดอาการผิดปกติขางตนขึ้น เมื่อมาถึงแพทยบางชนิดแพทยมีความแนใจก็จะสามารถใหยา
ตอตานเชื้อโรคที่เรียกวา ยาปฏิชีวนะ หรือ แอนตีไบโอติค หรือ ยาแกอกั เสบ ไดเลยทันทีเพื่อใหไปชวย
ทําลายยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และใหเม็ดเลือดขาวมากําจัดตอจนจบ รางกายก็จะสามารถกลับมา
สูภาวะปกติไดตามเดิม
แตอีกสวนหนึง่ แพทยจาํ เปนตองทราบชนิดที่แนนอนของแบคทีเรีย เนือ่ งจากเชื้อแตละชนิดที่
แตกตางกันจําเปนตองใหยาปฏิชีวนะใหตรงกับชนิดของเชื้อโรค มิฉะนั้นนอกจากจะเปลืองเงิน ไมหายแลว
เชื้ออาจดื้อตอยาทําใหการรักษาตองยุงยากมากยิ่งขึน้
หองแล็ป จะทําหนาที่ในการตรวจพิสูจน แยกเชื้อออกมาใหชัดเจนตามหลักการ เพื่อใหทราบวาเชื้อ
ตัวไหนที่เปนตัวตนเหตุที่ทําใหเกิดการเจ็บปวย ตรวจหาชนิดและปริมาณยาที่เหมาะที่สดุ ในการทําลายเชื้อ
โรควิธีการที่จะไดเชื้อมาเพาะเลี้ยงพิสูจน จะมาจากสารคัดหลั่งตางจากบริเวณที่มีความผิดปกติ เชน
อาการเจ็บคอ มีเสมหะเปนสีเหลือง/เขียว
บาดแผลติดเชื้อ อักเสบ มีหนอง บาดแผลติด
เชื้อ อักเสบ มีหนอง บาดแผลติดเชื้อ อักเสบ
มีหนอง
ทองรวง ทองเสีย ทองรวง
ทองเสีย ทองรวง ทองเสีย
กระเพาะปสสาวะอักเสบ ปสสาวะขุน

สิ่งสงตรวจเพื่อหาเชื้อคือ เสมหะที่มีหนองปน ก็จะมีตัว
สาเหตุปนติดมาดวย
สิ่งสงตรวจเพื่อหาเชื้อคือ หนองบริเวณบาดแผล ก็จะมีตัว
สาเหตุปนติดมาดวย
สิ่งสงตรวจเพื่อหาเชื้อคือ อุจจาระ ก็จะมีตัวสาเหตุปนติด
มาดวย
สิ่งสงตรวจเพื่อหาเชื้อคือ ปสสาวะที่มีหนองปน ก็จะมีตัว
สาเหตุปนติดมาดวย

เมื่อไดสิ่งตรวจขางตนมาแลว สวนหนึ่งจะนํามายอมดูตวั เชื้อโดยการยอมดวยวิธี gram stain เพื่อแยก
ชนิดของเชื้อขัน้ ตน ขั้นตอมาจะนําสิ่งสงตรวจที่มีเชื้อแบคทีเรียอยู ใสลงในอาหารเลีย้ งเชื้อที่สนับสนุนการ
เติบโตอยางรวดเร็วในจานหรือหลอดทดลอง เชื้อจะโตจนมีขนาดใหญเรียกวา โคโลนี ซึ่งมีขนาดและ
ลักษณะจะเพาะ อาจตองทดสอบบางชนิดเพื่อแยกยอยใหไดชนิดของเชือ้ อยางแนนอน จากนัน้ จะไป
ทดสอบหาเพือ่ หายาปฏิชีวนะที่เหมาะสม เพื่อการรักษาตอไป
จากการยอมแยกชนิดเชื้อดวยวิธี gram's stain จะชวยแยกแยะเชื้อแบคทีเรียออกเปนหมวดหมูได
กวางๆดังนีแ้ ยกโดยดูจากการติดสี
ชนิดติดสีนา้ํ เงิน เรียก แบคทีเรียพวกนีว้ า แกรมบวก

ชนิดที่ติดสีแดง เรียก แบคทีเรียพวกนีว้ า แกรมลบ
แยกโดยดูจากรูปรางของเชื้อ
ชนิดที่มีรูปรางทรงกลม หรือคอนขางกลม เรียกแบคทีเรียพวกนีว้ า คอคไซ (cocci)
ชนิดที่มีรูปรางเปนแทง หรือทอนสั้นๆ
เรียกแบคทีเรียพวกนีว้ า แบซิลไล (bacili)
แยกโดยดูการการเรียงตัวหรือการจับตัวกัน
เชนการเกาะตัวรวมกันเปนกลุม การตอเรียงตัวกันยาวเหมือนโซ การอยูกันเปนคูๆ เปนตน
ลองมาดูลักษณะของเชื้อแบคทีเรียที่ไดจากการเพาะเชื้อในหองปฏิบัตกิ ารชันสูตร หองแล็ป วามีหนาตา
อยางไรบาง

เริ่มตนเมื่อแพทยเก็บตัวอยางที่ตองการเพาะแยกเชื้อใสลงในหลอดอาหารปองกันมิใหเชื้อตายกอน
มาถึงหองแล็ป (หลอดสีเหลืองตามรูป)หองแล็ปจะใชลูปมาเผาลนไฟเพื่อฆาเชื้อกอน จุมลงไปในตัวอยางเชื้อ
แลวมาเกลีย่ ลงในจานอาหารเพาะเชื้อครั้งที่ 1 จากนั้นเอาลูปไปเผาไฟ จากรอยเกลี่ยที่ 1 นํามาเกลีย่ กระจาย
ออกครั้งที่ 2 นําลูปไปเผาไฟ มาเกลี่ยในแนวที่สองเพื่อแยกเชื้อใหกระจายออกมาในแนวที่ 3 นําไปเก็บที่
อุณหภูมิ 30-37 องศา เชื้อที่ถูกเกลี่ยเปนระดับๆขางตน จะกระจายแยกเปนเชื้อโคโลนีเดียวๆ ทําใหเรา
สามารถ
- ทราบจํานวนชนิดของเชื้อโรคที่มีอยูในสิง่ สงตรวจ
- แตละโคโลนีเราจะนําไปทดสอบเพื่อแยกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย วาตนเหตุของโรคคือเชื้อตัวไหน

- เชื้อแตละโคโลนีเรานําไปทดสอบกับยาปฏิชีวนะที่สามารถฆาเชื้อไดดีที่สุด เพื่อแนะใหแพทยจาย ยา ที่
สามารถฆาเชือ้ ไดดีที่สุด

เชื้อโรคแตละโคโลนีที่ถูกเกลี่ยใหกระจายออกมาบนจานเพาะเลี้ยงเชือ้ จะถูกนําไปใสในหลอดทดสอบ
เฉพาะเพื่อแยกชนิดของเชื้อโรค ทําใหเราสามารถทราบอยางแนนอนวาเชื้อโรคตัวไหนที่เปนตัวทําให
เกิดโรค อีกสวนหนึ่งจะถูกนําไปทดสอบหายาปฏิชีวนะทีด่ ีที่สุดในการฆาเชื้อ เพื่อแจงใหแพทยจายยาที่
เหมาะสมตอผูป วย
ระยะเวลาทั้งสิน้ ตั้งแตไดรับตัวอยาง จนทราบชนิดของเชื้อโรค และยาที่เหมาะสมในการรักษา ประมาณ 2-3
วัน
การเพาะเลีย้ งเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด blood agar media ที่มีเลือดเปนสวนผสม
แสดงใหเห็นโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย มีลักษณะกลม ขอบเรียบ สีขาวแกมเหลือง
เปนลักษณะของเชื้อ Staphylococci aureus (สแต็ปไฟโรคอคไซ ออเรียส)
การยอมสีดวยวิธี แกรมสเต็น gram's stain แสดงใหเห็นเชื้อที่มีลักษณะกลม ติดสี
น้ําเงิน เกาะอยูรวมกันเปนกลุม เรียกวา gram positive cocci (แกรม โพซิทีฟ
ค็อคไซ) และเปนลักษณะของเชื้อ Staphylococcal spp.
การเพาะเลีย้ งเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด blood agar media ที่มีเลือดเปนสวนผสม
แสดงใหเห็นโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย มีลักษณะกลม ขอบเรียบ สีขาวแกม
เหลือง และมีการทําให เม็ดเลือดแดงในอาหารเลี้ยงเชือ้ แตกบางสวน เปนลักษณะ
ของเชื้อ Hemolytic Staphylococci (ฮีโมไลติค สแต็ปไฟโรคอคไซ )

การเพาะเลีย้ งเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด blood agar media ที่มีเลือดเปนสวนผสม
แสดงใหเห็นโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย มีลักษณะกลม เล็ก ขอบเรียบ สีขาว
คอนขางใส มีการทําใหเม็ดเลือดแดงในอาหารเลี้ยงเชื้อแตก จะเห็นเปนวงรัศมี
กระจายรอบๆโคโลนีของเชื้อ เปนลักษณะของเชื้อ Streptococci (สแต็ปไฟโร
คอคไซ ออเรียส)
การยอมสีดวยวิธี แกรมสเต็น gram's stain แสดงใหเห็นเชื้อที่มีลักษณะกลม ติดสี
น้ําเงิน เกาะอยูรวมกันตอเนือ่ งเปนเสนยาวคลายโซ เรียกวา gram positive cocci
(แกรม โพซิทีฟ ค็อคไซ) และเปนลักษณะของเชื้อ Streptococcal spp.
การยอมสีดวยวิธี แกรมสเต็น gram's stain แสดงใหเห็นเชื้อที่มีลักษณะทอนสั้นๆ
ติดสีแดง กระจัดกระจายทัว่ ไป ไมเกาะติดกัน เรียกวา gram negative bacilli (แก
รม เน็กกาทีฟ แบซิลไล) และจากภาพเปนลักษณะของเชือ้ Campylobactor jejuni
(แคมไพโรแบคเตอร เจจูไน).
การยอมสีดวยวิธี แกรมสเต็น gram's stain แสดงใหเห็นเชื้อที่มีลักษณะแทง ติดสี
น้ําเงิน เกาะอยูรวมกันตอเนือ่ งเปนกลุม เรียกวา gram positive bacilli (แกรม โพซิ
ทีฟ แบซิลไล) ลักษณะเรียงตัวคลายตัวอักษรจีน และเปนลักษณะของเชื้อ
Corynebacterium spp. (โคลีนีแบคทีเรียม สปยชี)
การยอมสีดวยวิธี แกรมสเต็น gram's stain แสดงใหเห็นเชื้อที่มีลักษณะแทงบาง
ติดสีน้ําเงิน เกาะอยูรวมกันอยางกระจัดกระจาย เรียกวา gram positive bacilli (แก
รม โพซิทีฟ แบซิลไล) ลักษณะเปนลักษณะของเชื้อ Listeria monocytogenes ( ลิ
สเตอรเรีย โมโนไซโตจีเนส )
การเพาะเลีย้ งเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด chocolate agar media ที่มีเลือดเปน
สวนผสมทําใหเม็ดเลือด แตกดวยความรอน แสดงใหเห็นโคโลนีของเชื้อ
แบคทีเรีย มีลักษณะกลม เล็ก ขอบเรียบ สีขาวคอนขางใส เปนลักษณะของเชื้อ
Neisseria gonorrhoeae ( ไนซีเรีย โกโนเรียอี ) เชื้อกามโรคหนองใน
การยอมสีดวยวิธี แกรมสเต็น gram's stain แสดงใหเห็นเชื้อที่มีลักษณะกลมสั้นๆ
ติดสีแดง เกาะอยูกนั เปนคูๆ เรียกวา gram negative diplococci ( แกรม เน็กกาทีฟ
ดิฟโพคอคไซ ) และจากภาพเปนลักษณะจําเพาะของเชือ้ Neisseria gonorrhoeae
( ไนซีเรีย โกโนเรียอี ) คือถูกกินโดยเม็ดเลือดขาว ตัวอยางจากหนองที่ออกมาจาก

ผูปวยกามโรค โรคหนองใน
การเพาะเลีย้ งเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด blood agar media ที่มีเลือดเปนสวนผสม
แสดงใหเห็น โคโลนีของเชื้อแบคทีเรียจํานวน 2 ชนิดชัดเจน
- มีลักษณะกลม เล็ก ขอบเรียบ สีขาวขุมแกมเหลือง Staphylococci aureus
(สแต็ปไฟโรคอคไซออเรียส) - มีลักษณะใหญ เยิ้ม ขาวขุน Klebsiella spp. ( เคร็ป
เซลลา สปยชี)
การเพาะเลีย้ งเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด MacConKey agar media แสดงใหเห็น
โคโลนีของเชื้อแบคทีเรียจํานวน 2 ชนิดชัดเจน - มีลักษณะกลม เล็ก ขอบ
เรียบ สีขาว Pseudomonas aeruginosa ( สูโดโมแนส แอรูจีโนซา) - มีลักษณะ
กลม ใหญกวา สีชมพูขุน Escherichia coli ( เอสเชอรริเชีย โคไร )
การยอมสีดวยวิธี AFB Kinyoun stain แสดงใหเห็นเชื้อที่มีลักษณะเปนแทงยาว
ติดสีแดง เรียกวา gram negative acid bacilli ( แกรม เน็กกาทีฟ แอซิดแบซิลไล )
เปนวิธีการยอมพิเศษเพื่อหาตัวเชื้อวัณโรคโดยเฉพาะ โดยจะติดสีแดง ในขณะที่
แบคทีเรียอื่นๆ จะติดสีน้ําเงิน ทําใหสามารถแยกความแตกตางได จากตัวอยาง
เปนเสมหะของผูปวยวัณโรค
การเพาะเลีย้ งเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อพิเศษชนิด Lowenstein Jensen medium
สําหรับเพาะเชือ้ วัณโรคโดยเฉพาะ Mycobacterium tuberculosis (ไมโคร
แบคทีเรียม ทูเบอรคูโลซีส) แสดงใหเห็นโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย มีลกั ษณะ
ใหญ ขอบหยัก สีขาวขุน และนูน เปนลักษณะของเชือ้ วัณโรค
การเพาะเลีย้ งเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด TCBS agar media เพื่อใชในการ
เพาะเลี้ยงเชื้ออหิวาต Vibrio cholerae ( วิบริโอ คลอลิเล )
แสดงใหเห็นโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย มีลักษณะกลม ขอบเรียบ สีขาวแกม
เหลือง และนูน เปนลักษณะของเชื้ออหิวาต

แบบฝกหัด แบคทีเรีย
1. เมื่อแบคทีเรียที่เปนอันตรายเขามาในรางกายเรา ธรรมชาติรางกายของมนุษยก็จะมีหนวยกําจัด
สิ่งแปลกปลอม โดย.............
2. เมื่อเกิดอาการผิดปกติตามขอ 1 เมื่อมาถึงแพทย แพทยจะใหยา..........
3. จากการยอมแยกชนิดเชื้อดวยวิธี gram's stain จะชวยแยกแยะเชื้อแบคทีเรียออกเปนหมวดหมูไ ด
กวางๆดังนี้แยกโดยดูจากการติดสี ชนิดติดสีน้ําเงิน เรียก แบคทีเรียพวกนีว้ า …………………
ชนิดที่ติดสีแดง เรียก แบคทีเรียพวกนีว้ า…………
4. การแยกโดยดูจากรูปรางของเชื้อ ชนิดที่มีรูปรางทรงกลม หรือคอนขางกลม เรียกแบคทีเรีย
พวกนี้วา..............................

