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บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ท่ีกอใหเกิดโรค
ดวยวิธีพีซีอาร (PCR) และวิธีการยอมสีแกรม โดยการนํายีน Aeromonas hydrophila cytolytic enterotoxin 
(AHCYTOEN) มาใชในการเพ่ิมปริมาณชิ้นสวนดีเอ็นเอเพ่ือตรวจสอบและจําแนกเชื้อ A. hydrophila จากการศึกษา
พบวายีน AHCYTOEN สามารถนํามาใชเปนตัวชี้วัดในการจําแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียชนิดน้ีได เน่ืองจากผลผลิต
ของพีซีอารมีขนาดโมเลกุล 232 bp ตรงกับแถบโมเลกุลท่ีคาดหมายไว เชนเดียวกับการยอมสีแกรมของเชื้อท่ีพบวา
มีการติดสีแกรมลบในตัวอยางของ A. hydrophila (A.h3) และ A. hydrophila (A.h4) เทาน้ัน 
คําสําคัญ: แอโรโมนาส ไฮโดรฟลลา, ยีน AHCYTOEN ,พีซีอาร,การยอมสีแกรม 
 

Abstract 
The aim of this study was detecting virulent pathogenic bacteria Aeromonas hydrophila 

using PCR amplification and Gram staining method. The Aeromonas hydrophila cytolytic 
enterotoxin (AHCYTOEN) gene was used for identification  the virulent bacteria from those 
sample. The results showed that AHCYTOEN gene could be amplified target DNA with expected 
size of Aeromonas hydrophila (232 bp) and Gram-negative bacteria were represented by A. 
hydrophila (A.h3) and A. hydrophila (A.h4). 
Keyword: Aeromonas hydrophila, AHCYTOEN, PCR,  Gram staining 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1อาจารย โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2นักวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3อาจารย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏั 
 สงขลา 
*Corresponding author, E-mail: punchukrang@gmail.com 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 1193 
 

บทนํา 

Aeromonas hydrophila เปนแบคทีเรียแกรมลบ มีลักษณะรูปรางเปนทอนสั้น ขนาดความกวาง
ประมาณ 0.7 -0.8 ไมโครเมตร และยาว 1.0 -1.5 ไมโครเมตร ไมสรางสปอร สามารถเคลื่อนท่ีไดดวยแส 
(flagellum) ลักษณะโคโลนีท่ีขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อสวนใหญมีรูปรางกลม ผิวเรียบ ตรงกลางโคงนูน สีขาวนวล จัด
อยูในกลุม facultative anaerobes แบคทีเรียชนิดน้ีสามารถกอใหเกิดโรคในสัตวนํ้าตางๆ โดยเฉพาะปลา ลักษณะ
การติดเชื้อในปลาสวนใหญมักเกิดอาการตกเลือด มีบาดแผลบนลําตัว และครีบ ทองบวมนํ้า ตาโปน กกหูบวม ชอง
ทองจะมีนํ้าขุนสีเลือด ตับซีดจาง ไตบวม อวัยวะภายในท้ังหมดตกเลือด ปลาวายนํ้าเสียการทรงตัว (ปภาศิริ, 2537 ; 
วิพรพรรณ และคณะ 2555) การจําแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียในปจจุบันมีการนําเทคนิคทางดานอณูชีววิทยามาใช
ในการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย A. hydrophila สายพันธุท่ีกอใหเกิดโรคไดอยางจําเพาะเจาะจงและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะวิธีการตรวจสอบบริเวณของยีนกอโรค cytolytic enterotoxin ของเชื้อแบคทีเรียดวยเทคนิค PCR 
(Sarkar et al., 2013) วิธีการดังกลาวถึงแมจะมีความรวดเร็วและจําเพาะเจาะจง แตยังคงเปนวิธีการท่ีมีคาใชจาย
สูงกวาวิธีการยอมสีแกรมซึ่งยังคงเปนวิธีพ้ืนฐานท่ียังคงมีการใชงานอยูในปจจุบัน ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงตองการ
ตรวจสอบเชื้อ A. hydrophila ดวยวิธี PCR และวิธีการยอมสีแกรมควบคูกันเพ่ือเปนการยืนยัน Aeromonas 
hydrophila วาเปนเชื้อท่ีกอใหเกิดโรค 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาการใชเทคนิค PCR ในตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย A. hydrophila ดวยยีน cytolytic 

enterotoxin และวิธีการยอมสีแกรม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ตวัอยางเชื้อแบคทีเรียท่ีตองการทดสอบ 
เชื้อ A. hydrophila ท่ีติดเชื้อในปลาดุกลูกผสม (Clarias batrachus) และปลากด (Hemibagrus 

wyckioides) ไดรับการคัดแยกเชื้อและทําใหบริสุทธ์ิโดยหนวยงานดานวิทยาศาสตรและสุขภาพสัตวน้ําในประเทศ
ไทยสองแหง (ดวยขอจํากัดทางสัญญาบางประการไมสามารถระบุรายละเอียดได) จํานวน 5 ตัวอยาง  

2. การศึกษาดานอณูชวีวิทยาระดับดีเอ็นเอดวยเทคนิค PCR 
นําเชื้อ A. hydrophila ท่ีไดรับมาเลี้ยงเพ่ิมปริมาณในอาหารเหลว และรวบรวมเพ่ือนํามาสกัดดีเอ็นเอโดย

ใชชุดทดสอบ MasterPure™ DNA Purification Kit ของ epicentre® จากน้ันนําดีเอ็นเอท่ีสกัดไดมาทําการเพ่ิม
ชิ้นสวนของดีเอ็นเอดวยเทคนิค PCR (Polymerase Chain Reaction) โดยใชไพรเมอรท่ีเปนสวนของตําแหนงยีน 
cytolytic enterotoxin ของเชื้อแบคทีเรียท่ีมีความจําเพาะเจาะจง ตามรายงานของ (Cagatay and Şen, 2014) 
ซ่ึงมีลําดับเบสดังน้ี 

AHCYTOEN -f 5’-GAGAAGGTGACCACCAAGAACAA-3’   
AHCYTOEN -r 5’-AACTGACATCGGCCTTGAACTC-3’ 
สวนประกอบของการทําปฏิกิริยา PCR ประกอบดวย 100 ng/µL DNA template จํานวน 1 ไมโครลิตร, 

10 µM dNTP mix จํานวน 400 ไมโครโมล, 25 mM MgCl2 จํานวน 2 มิลลิโมล, ไพรเมอร Forward และ 
Reverse อยางละ 0.4 ไมโครโมลและ 5 U/µL Taq DNA polymerase จํานวน 0.1 ยูนิตในปริมาตรรวมสุทธิ 25 
ไมโครลิตร โดยต้ังอุณหภูมิและเวลาแตละขั้นตอนตามรายงานของ (Cagatay and Şen, 2014) ดังน้ี  Initial 
denaturation 94 °C เวลา 1 นาที  Denaturation 94 °C เวลา 2 นาที, Annealing 56 °C เวลา 2 นาทีและ 
Extention 72 °C เวลา 1 นาทีจํานวน 30 รอบ และขั้นตอนสุดทาย Final extention 72 °C เวลา 5 นาที ทําการ
แยกขนาดดีเอ็นเอท่ีไดจากปฏิกิริยา PCR บนเจลอะกาโรส 1% ยอมดวยสี ethidium bromide จากน้ันนํามา
ตรวจสอบแถบและขนาดของดีเอ็นเอภายใตแสงยูวีดวยเคร่ืองเจลดอคคิวเมนเทชัน (Gel documentation)  

 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 1194 
 

3. การยอมสีแกรม (Gram’s staining) 
ใชการยอมสีแกรมเพ่ือจําแนกแบคทีเรียแกรมบวก และมีแกรมลบ ดวยสีคริสตัลไวโอเลต และสีซาฟรานิน 

ตามวิธีการของ จุรียรัตน (2552) 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 การเพ่ิมปริมาณชิ้นสวนของดีเอ็นเอ 

การเพ่ิมปริมาณชิ้นสวนของดีเอ็นเอท่ีสกัดไดจาก A. hydrophila ในตําแหนงจําเพาะบริเวณยีน 
cytolytic enterotoxin โดยใชลําดับไพรเมอร AHCYTOEN -f และ AHCYTOEN -r พบวาสามารถเพ่ิมปริมาณ
ชิ้นสวนของดีเอ็นเอในตัวอยางท่ี A.h3 และ A.h4 ไดโดยมีความยาวประมาณ 230 bp (ภาพท่ี 1) ซ่ึงสอดคลองกับ
รายงานของ Sarkar et al. (2013) ท่ีไดขนาดของดีเอ็นเอท่ีไดจากยีน cytolytic enterotoxin มีขนาดความยาวท่ี 
232 bp  โดยผลท่ีไดจากการนํา A. hydrophila จํานวน 5 ตัวอยาง มาสกัดดีเอ็นเอและเพ่ิมปริมาณชิ้นสวนของดี
เอ็นเอในสวนของยีน cytolytic enterotoxin พบวามีเพียง 2 ตัวอยางท่ีมีขนาดของดีเอ็นเอตรงตามท่ีตองการไดแก
ตัวอยางเชื้อ A.h3 และ A.h4 ในขณะท่ี 3 ตัวอยางไดแก  A.h1, A.h2 และ A.h5 ไมสามารถเพ่ิมปริมาณชิ้นสวนของ
ดีเอ็นเอในยีน cytolytic enterotoxin ได  
 

 
ภาพท่ี 1 ผลการตรวจสอบขนาดดีเอ็นเอโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซีส : Lane M- ดีเอ็นเอมาตรฐาน (100 bp ladder 
plus), Lane A.h1- A. hydrophila ตัวอยางท่ี 1, Lane A.h2- A. hydrophila ตัวอยางท่ี 2, Lane A.h3- A. 
hydrophila ตัวอยางท่ี 3, Lane A.h4- A. hydrophila ตัวอยางท่ี 4, Lane A.h5- A. hydrophila ตัวอยางท่ี 5,  
N- Negative Control (นํ้า) 
 

การยอมสีแกรม 
 การยอมสีแบบแกรมเพ่ือจําแนกแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ พบวาตัวอยางของแบคทีเรียท่ี A.h3 
และ A.h4 เปนแบคทีเรียแกรมลบท่ีมีรูปรางเปนทอนสั้น ซ่ึงเปนลักษณะของแบคทีเรีย A. hydrophila ในขณะท่ี
ตัวอยางของแบคทีเรียท่ี A.h1, A.h2 และ A.h5 เปนแบคทีเรียแกรมบวกมีรูปรางลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป 
(ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 2) 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะทางสัณฐานวทิยาของเชื้อแบคทีเรีย A. hydrophila 
หมายเลข การติดสีแกรม รูปราง 

A.h1 แกรมบวก ทอนยาว 
A.h2 แกรมบวก ทอนยาว 
A.h3 แกรมลบ ทอนสั้น 
A.h4 แกรมลบ ทอนสั้น 
A.h5 แกรมบวก ทอนสั้น 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะและการติดสีแกรมเชื้อแบคทีเรียภายใตกลองจุลทรรศนภายใตกําลังขยาย 100x 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ตําแหนงยีน cytolytic enterotoxin สามารถนํามาใชในการตรวจสอบยืนยันเชื้อ A. hydrophila ได 
อยางจําเพาะเจาะจงเชนเดียวกับผลจากการยอมสีแกรม ซึ่งตัวอยางท่ีนํามาทดสอบเปนแบคทีเรีย A. hydrophila 
เพียงสองตัวอยางคือหมายเลข A.h3 และ A.h4 เทาน้ัน 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 วีธีการยอมสีแกรมสามารถนํามาใชเปนวิธีการตรวจสอบเบ้ืองตนของเชื้อ A. hydrophila กอโรคได แต
หากตองการยืนยันผลการตรวจสอบท่ีจําเพาะเจาะจงควรใชวิธีการทําพีซีอาร 
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