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เชื้อราจีนัส Candida เป็นเชื้อราประเภทยีสต์คล้ายรา (Yeast-Like Fungi) ที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อราแคนดิดา
(Candidiasis) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Opportunistic Pathogen) การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการแยกเชื้อรา
จีนัส Candida บริเวณช่องปากของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ จำนวน 30 ราย เพื่อเปรียบเทียบความชุกของเชื้อรา
จีนัส Candida กับผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 30 ราย โดยเก็บตัวอย่างจากบริเวณลิ้น กระพุงแก้ม และไรฟัน ด้วยวิธี
Sterile swab technique และเลี้ยงบนอาหาร Sabouraud Dextrose Agar (SDA) บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
48 ชั่วโมง พบโคโลนีสีขาวครีมซึ่งเป็นลักษณะของเชื้อราจีนัส Candida ในทุกตัวอย่างของกลุ่มการทดลอง จากนั้นนำมาทดสอบ
ความสามารถในการสร้าง Germ Tube (Germ Tube Production) และคุณสมบัติทางชีวเคมีได้แก่ ความสามารถในการใช้
น้ำตาล (Carbohydrate Assimilation Test) และความสามารถในการหมักน้ำตาล (Fermentation Test) และวิเคราะห์ผลโดย
เทียบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อ ตามระบบ API 20 C AUX (bioMerieux, ประเทศฝรั่งเศส) พบเชื้อรา Candida ในกลุ่มของผู้
ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ชนิดต่าง ๆ ดังนี้ Candida albicans 73 Isolates (75.26%), C. tropicalis 12 Isolates
(12.37%), C. glabrata 3 Isolates (3.09%), C. krusei 2 Isolates (2.06%), C. famata 2 Isolates (2.06%) และไม่สามารถ
ระบุชนิดได้ (Unidentified) 5 Isolates (5.16%) และพบเชื้อ Candida จากช่องปากของผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชนิดต่าง ๆ
ดังนี้ C. albicans 63 Isolates (70.79%), C. tropicalis 10 Isolates (11.24%), C. glabrata 6 Isolates (6.73%), C. krusei
5 Isolates (5.62%), C. famata 3 Isolates (3.37%) และไม่สามารถระบุชนิดได้ (Unidentified) 2 Isolates (2.25%) จากผลการ
ศึกษาพบว่าในกลุ่มของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำจะพบความชุกของเชื้อราในจีนัส Candida ที่สูงกว่า นอกจากนี้
ยังพบ C. albicans ซึ่งเป็นเชื้อราที่มีความสามารถในการก่อโรคติดเชื้อราแคนดิดา ในกลุ่มผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย
คำสำคัญ: Candida ความชุก ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ABSTRACT
Candida is yeast-like fungi, a causative agent of candidiasis in immunocompromised persons, mainly
human immunodeficiency virus (HIV) infected patients. In this study, the Candida sp. was isolated from a drinking
person's oral cavity compared with a non-drinking person. The specimens were plated on Sabouraud dextrose
agar (SDA), and then white-creamy colonies were observed. The 97 yeast isolates were collected from a drinking
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person and 89 yeast isolates were collected from a non-drinking person. After that, all of yeast isolates were
identified by phenotypic method by germ tube production test and biochemical test by the carbohydrate
assimilation test and fermentation test respectively. The results show, from the oral cavity of drinking person
we found C. albicans 73 isolates (75.26 %), C. tropicalis 12 isolates (12.37 %), C. glabrata 3 isolates (3.09 %),
C. krusei 2 isolates (2.06 %), C. famata 2 isolates (2.06 %) and (unidentified) 5 isolates (5.16 %). While the yeast
isolates that collected from the oral cavity of non-drinking person were identified as C. albicans 63 isolates
(70.79 %), C. tropicalis 10 isolates (11.24 %), C. glabrata 6 isolates (6.73 %), C. krusei 5 isolates (5.62 %),
C. famata 3 isolates (3.37 %) and (unidentified) 2 isolates (2.25 %). The data from this study showed that the
prevalence of Candida sp. and C. albicans from the oral cavity of a drinking person were higher than the nondrinking person.
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เชื้อราในจีนัส Candida จัดเป็น Yeast Like Fungi ที่มีความสำคัญทางการแพทย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสาเหตุ
สำคัญของการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเชื้อรา และเป็นสาเหตุของโรค Candidiasis ในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย อย่างไรก็ตาม
Candida ทุกชนิดจัดเป็นเชื้อประจำถิ่น (Normal Flora) ที่พบได้มากตามช่องปาก ช่องคลอด เยื่อเมือก รวมถึงผิวหนัง Candida
จึงจัดเป็นเชื้อฉวยโอกาส (Opportunistic Pathogen) โดยมักพบการเกิดโรคในผู้ที่มีภาวะภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง เช่นในกลุ่มของผู้ป่วย
ที่ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาโดยเคมีบำบัด หรือโดยการฉายรังสี ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยน
ถ่ายอวัยวะ หรือแม้แต่ในหญิ งตั้งครรภ์ ชนิดของเชื้อจีนัส Candida ที่มีความรุนแรงในการก่อโรคมากที่สุดคือ C. albicans
นอกจากนี ้ ย ั ง ยั ง มี Candida ชนิ ด อื ่ น ๆ ที ่ ส ามารถก่ อ โรค Candidiasis ได้ เ ช่ น C. tropicalis, C. krusei, C. dubliniensis
C. glabata และ C. parepsilosis เป็นต้น [1]-[3], [5]
แอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งซึ่งออกฤทธิ์กดประสาท ส่งผลให้สมองทำงานช้าลงและกระทบต่อการตัดสินใจของ
ผู้ดื่ม เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนั้น ส่งผลต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลัน (Acute) เช่นการขับขี่ยานพาหนะ การใช้
ความรุนแรงในครอบครัว รวมไปถึงการหย่อนประสิทธิภาพในการทำงาน และยังส่งผลต่อสุขภาพแบบเรื้อรัง (Chronic) อีกด้วย โดย
เป็นสาเหตุของโรค ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เส้นเลือดในสมองตีบแตกหรือถูกทำลาย โรคมะเร็งที่คอ ทางเดินอาหาร และส่งผลให้
ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ ซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อในบริเวณต่างของร่างกายได้ง่ายขึ้น ทั้งในกลุ่มของเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อรา
[2] เนื่องจากการดื่มสุราอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนั้นส่ง ผลให้เนื้อเยื่อบุผิวในช่องปาก และหลอดอาหารถูกทำลาย ทั้งยังส่งผลให้
ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลง และอาจจะเป็นสาเหตุที่เอื้ออำนวยให้เชื้อ Candida ที่อยู่ในบริเวณช่องปากเพิ่มจำนวนและฉวยโอกาส
ในการก่อโรคได้ ดังนั้นการศึกษาความชุกของเชื้อราจีนัส Candida ในช่องปาก จะสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวัง
อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อ Candida ในกลุ่มของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และในบุคคลทั่วไป อันจะสร้างความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นลำดับถัดไป
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1. การเก็บตัวอย่าง
ทำการเก็บตัวอย่างเชื้อ จากตำแหน่งต่าง ๆ ในช่องปากของอาสาสมัคร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นประจำ จำนวน 30 ราย และกลุ่มผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 30 ราย ดำเนินการเพาะและบ่มเชื้อที่
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. วิธีการศึกษา
2.1 การแยกเชื้อ (Isolation)
ทำการแยกเชื้อ Candida sp. จากตัวอย่างโดยเพาะเชื้อลงบนอาหาร Sabouraud Dextrose Agar (SDA) บ่ม
º
เชื้อที่อุณหภูมิ 37 C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง สังเกตโคโลนีที่มีสีขาวครีม ทำการเก็บเชื้อดังกล่าวไว้เพื่อดำเนินการทดสอบในขั้นตอน
ต่อไป
2.2 การระบุชนิดของเชื้อ (Identification)
2.2.1 ทดสอบการสร้าง Germ Tube (Germ Tube Production)
เป็นวิธีการแยกเชื้อ C. albicans และ C. dubliniensis ออกจากเชื้อชนิดอื่นในจีนัส Candida ในขั้นต้นได้
อย่างรวดเร็วเนื่องจาก C. albicans เป็นเชื้อในจีนัส Candida ที่สามารถพบได้ในปริมาณมาก โดยการเลี้ยงเชื้อในอาหาร Brain
Heart Infusion Broth ที่มีส่วนผสมของซีรั่มมนุษย์ที่อุณหภูมิ 37 ºC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง นำมาสังเกตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เชื้อ
C. albicans และ C. dubliniensis จะสร้าง Germ Tube ได้ภายใน 3 ชั่วโมง
2.2.2 การทดสอบทางชีวเคมี (Biochemical Test)
2.2.2.1 ทดสอบความสามารถในการใช้น้ำตาล (Carbohydrate Assimilation Test)
เนื่องจากเชื้อในจีนัส Candida ชนิดต่าง ๆ จะมีความสามารถในการใช้น้ำตาลชนิดต่าง ๆ ที่แตกต่างกันซึ่งถือ
เป็นลักษณะเฉพาะ โดยการเตรียมเชื้อในอาหารเหลวให้มีความเข้มข้นเท่ากับ McFarland Standard No. 0.5 (ปริมาณเชื้อ 107
CFU/mL) นำเชื้อที่ได้มา Spread ลงบนผิวหน้าของ Agar Plate ที่ปราศจากแหล่งคาร์บอน จากนั้นนำแผ่นดิสก์ (Discs) ที่อิ่มตัว
ด้วยน้ำตาลจำนวน 12 ชนิด (Dextrose, Maltose, Sucrose, Lactose, Galactose, Melibiose, Cellobiose, Inositol, Xylose,
Raffinose, Trehalose และ Dulcitol) วางลงบนผิวหน้า Agar Plate บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 25 ºC เป็นเวลา 3 วัน สังเกตการเจริญ
ของเชื้อ Candida บริเวณรอบ ๆ แผ่นน้ำตาลแต่ละชนิด [4]
2.2.2.2 ทดสอบความสามารถในการหมัก (Fermentation Test)
เนื่องจากเชื้อในจีนัส Candida ชนิดต่าง ๆ จะมีความสามารถในการหมักน้ำตาลชนิดต่าง ๆ ที่แตกต่างกันซึ่ง
ถือเป็นลักษณะเฉพาะ โดยการเตรียมเชื้อในอาหารเหลวให้มีความเข้มข้นเท่ากับ McFarland Standard No. 0.5 (ปริมาณเชื้อ
107 CFU/mL) นำเชื้อที่ได้ปริมาตร 25 µL มาเลี้ยงในอาหารเหลว fermentation medium ซึ่งมีการเติมน้ำตาลแต่ละชนิดเพื่อ
เป็นแหล่งคาร์บอน จำนวน 6 ชนิด (Dextrose, Maltose, Sucrose, Lactose, Galactose และ Trehalose) บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ
25 ºC เป็นเวลา 3 วัน สังเกต สีของอาหารเหลวที่เปลี่ยนไปและการเกิดก๊าซในหลอดดักก๊าซ [4]
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
ในการศึ ก ษาครั ้ งนี ้ จ ะทำการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ลโดย เที ย บคุ ณ สมบั ต ิท างชี ว เคมี ของเชื ้ อ ตามระบบ API 20 C AUX
(bioMerieux, ประเทศฝรั่งเศส)
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1. การแยกเชื้อ Candida sp. จากช่องปากของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และกลุ่มผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากการแยกเชื้อ Candida sp. จากช่องปากของอาสาสมัครเพศชายจำนวน 60 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นประจำ จำนวน 30 คน และกลุ่มผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 30 คน โดยทำการเพาะเชื้อลงบนอาหาร
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37 ºC เป็นเวลา 48 ชั่วโมง สังเกตการณ์เกิดโคโลนีที่มีสีขาว-ครีม (WhiteCreamy Colony) พบโคโลนีซึ่งคาดว่าจะเป็น Candida sp. ที่แยกได้จากช่องปากของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
จำนวน 4,037 โคโลนีและจากช่องปากของผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 1,687 โคโลนี นำเชื้อทั้งหมดมาทำการตรวจ
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบลักษณะของเชื้อที่คาดว่าจะเป็น Candida sp. จากช่องปากของผู้ทดี่ ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
จำนวน 97 Isolates และจากช่องปากของผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 89 Isolates (ตารางที่ 1) ดำเนินการทดสอบเพื่อ
ระบุชนิดของเชื้อเป็นลำดับถัดไป
ตารางที่ 1 การแยกเชื้อจากจากช่องปากของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และกลุ่มผู้ทไี่ ม่ดมื่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
White-Creamy Colony
(Colony)
4,037

Candida sp.
(Isolates)
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1,686

89
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2. การทดสอบการสร้าง Germ Tube
เป็นการทดสอบเพื่อแยกเชื้อ C. albicans และ C. dubliniensis ออกจากเชื้อ Candida ชนิดอื่นเนื่องจาก C. albicans
และ C. dubliniensis มีความสามารถในการสร้าง Germ Tube ในอาหาร BHI ที่ผสม Human Serum ได้ภายในเวลา 3 ชั่วโมง
จึงเป็นการช่วยแยกเชื้อ Candida บางชนิดได้ในเบื้องต้น พบเชื้อ Candida sp. ที่แยกได้จากช่องปากของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นประจำ มีความสามารถในการสร้าง Germ Tube ภายใน 3 ชั่วโมง จำนวน 72 Isolates และพบเชื้อ Candida sp.
ที่แยกได้จากช่องปากของผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถในการสร้าง Germ Tube ภายใน 3 ชั่วโมง จำนวน 61 Isolates
(ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตามเพื่อความถูกต้องยิ่งขึ้นจำเป็นต้องทำการทดสอบความสามารถในการใช้น้ำตาลและความสามารถในการ
หมักน้ำตาลในขั้นตอนต่อไป

w
w

ตารางที่ 2 การทดสอบความสามารถในการสร้าง Germ Tube ของ Candida sp. จากช่องปากของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นประจำและกลุ่มผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Candida sp.

Drinking Person (97 Isolates)
Non- Drinking Person (89 Isolates)

The Production of Germ Tube within 3 Hours
Positive

Negative

Number of
Isolates
72

Percent of
Isolates
74.23

Number of
Isolates
25

Percent of
Isolates
25.77

61

68.54

28

31.46
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3. การทดสอบความสามารถในการใช้น้ำตาล และความสามารถในการหมัก
เนื่องจากเชื้อในสกุล Candida ชนิดต่าง ๆ จะมีความสามารถในการใช้น้ำตาลและความสามารถในการหมักที่แตกต่างกัน
ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะของเชื้อในแต่ละ Species เมื่อทดสอบความสามารถในการใช้ น้ำตาลจำนวน 12 ชนิด (Dextrose,
Maltose, Sucrose, Lactose, Galactose, Melibiose, Cellobiose, Inositol, Xylose, Raffinose, Trehalose และ Dulcitol)
และทดสอบความสามารถในการหมั ก น้ ำ ตาลจำนวน 6 ชนิ ด (Dextrose, Maltose, Sucrose, Lactose, Galactose และ
Trehalose) (ภาพที่ 1) ทำให้สามารถระบุชนิดของเชื้อ Candida ได้ (ตารางที่ 3) ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยเทียบคุณสมบัติ
ทางชีวเคมีของเชื้อ ตามระบบ API 20 C AUX (bioMerieux, ประเทศฝรั่งเศส)
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C. albicans
C. tropicalis
C. glabrata
C. krusei
C. famata
Unidentified

Non- Drinking Person (n=89)
Number of
Percent of
Isolates
Isolates
63
70.79
10
11.24
6
6.73
5
5.62
3
3.37
2
2.25

c.

Drinking Person (n=97)
Number of
Percent of
Isolates
Isolates
73
75.26
12
12.37
3
3.09
2
2.06
2
2.06
5
5.16
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Candida Species
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ตารางที่ 3 ชนิดของ Candida ทีแ่ ยกได้จากช่องปากของผู้ที่ดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำและกลุ่มผู้ทไี่ ม่ดมื่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

ภาพที่ 1 ทดสอบความสามารถในการหมัก (Fermentation Test) ของ Candida sp.
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สรุปผลการวิจัย
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ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการแยกเชื้อ Candida sp. จากช่องปากของอาสาสมัครเพศชาย จำนวน 60 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ จำนวน 30 คน และกลุ่มผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 30 คน โดยนำเชื้อที่เก็บจาก
ช่องปากมาเลี้ยงบนอาหาร Sabouraud Dextrose Agar (SDA) บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37 ºC เป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบโคโลนีสีขาว-ครีม
และได้ทำการสังเกตลักษณะสันฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าเป็นโคโลนีของ Candida sp. ที่แยกได้
จากช่องปากของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ จำนวน 97 Isolates และจากช่องปากของผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จำนวน 89 Isolates จากนั้นทำการตรวจสอบคุณสมบัติของเชื้อ โดยในขั้นแรกได้ทำการทดสอบการสร้าง Germ Tube เพื่อแยก
เชื ้ อ C. albicans และ C. dubliniensis ออกจากเชื ้ อ Candida ชนิ ด อื ่ น เนื ่ อ งจาก C. albicans และ C. dubliniensis
มีความสามารถในการสร้าง Germ Tube ในอาหาร BHI ที่ผสม Human Serum ได้ภายในสามชั่วโมง ซึ่งเป็นการช่วยแยกเชื้อ
Candida ทั้งสองชนิดออกจาก Candida ชนิดอื่น พบเชื้อ Candida sp. ที่แยกได้จากช่องปากของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นประจำ มีความสามารถในการสร้าง Germ Tube ภายใน 3 ชั่วโมง จำนวน 72 Isolates และพบเชื้อ Candida sp. ที่แยกได้
จากช่องปากของผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 61 Isolates อย่างไรก็ตามการทดสอบความสามารถในการสร้าง Germ
Tube นั้นเป็นการทดสอบในขั้นต้นที่เรียกว่า Presumptive Test ดังนั้นผลการทดสอบที่ได้อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง
แต่การทดสอบความสามารถในการสร้าง Germ Tube ก็เป็นการช่วยให้การศึกษามีความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ และยังช่วยให้มีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการจำแนกชนิดของ Candida อีกด้วย ต่อมาได้ทำการทดสอบทาง
ชีวเคมีโดยการทดสอบความสามารถในการใช้น้ำตาลของเชื้อในจีนัส Candida ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเชื้อแต่ละชนิด จะมีความสามารถใน
การใช้น้ำตาลที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากความสามารถในการผลิตเอนไซม์ ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะของเชื้อในแต่ละ Species
เมื่อทดสอบความสามารถในการใช้น้ำตาลทั้ง 12 ชนิด ทำให้สามารถระบุชนิดของเชื้อได้ในขั้นต้นซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พิจารณาผลการทดลองที่ได้ร่วมกับการทดสอบความสามารถในการหมักน้ำตาล โดยสังเกตุได้จากสีของอาหารเลี้ยงเชื้อที่
เปลี ่ ย นแปลงไปเนื ่ อ งจากค่ า pH ที ่ เ ปลี ่ ย น และการเกิ ด ฟองในหลอดดั ก ก๊ า ซ เมื ่ อ นำเชื ้ อ ทดสอบมาเลี ้ ย งในอาหารเหลว
Fermentation Medium ที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลแต่ละชนิดจำนวน 6 ชนิด นำผลที่ได้จากการทดสอบความสามารถในการ
หมักน้ำตาลมาวิเคราะห์ร่วมกับการทดสอบความสามารถในการใช้น้ำตาล พบเชื้อ Candida ต่าง ๆ ดังนี้ จากช่องปากของผู้ท่ดี ื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประจำ C. albicans 73 Isolates (75.26%), C. tropicalis 12 Isolates (12.37%), C. glabrata 3
Isolates (3.09%), C. krusei 2 Isolates (2.06%), C. famata 2 Isolates (2.06%) และ Unidentified 5 Isolates (5.16%)
ในขณะที่ผลของเชื้อจากช่องปากของผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบ C. albicans 63 Isolates (70.79%), C. tropicalis 10
Isolates (11.24%), C. glabrata 6 Isolates (6.73%), C. krusei 5 Isolates (5.62%), C. famata 3 Isolates (3.37%) และ
Unidentified 2 Isolates (2.25%) อย่างไรก็ตามการทดสอบทางชีวเคมีนั้นไม่สามารถให้ความแม่นยำได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หาก
ต้องการยืนยันผลการศึกษาควรทำการทดสอบทางชีวโมเลกุล (Molecular) เช่นการทำ Polymerase Chain Reaction (PCR)
เนื่องจากสามารถให้ผลการทดสอบที่แม่นยำถึง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เป็นวิธีที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนสูง และต้องใช้บุคคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านนี้ ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นไปในทางเดียวกันกับผลงานวิจัยของ Tanju, et al. [6] ที่ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสารอาหารที่ร่างกายได้รับและความชุกของเชื้อราจีนัส Candida ชนิดต่าง ๆ โดยทำการแยกเชื้อจากเด็กชาวตุรกีจำนวน
300 คน ซึ ่ ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 0-12 ปี โดยใช้ ว ิ ธ ี Germ Tube Test, Chlamydospore Formation Test และ API 20C AUX
system พบเชื้อราจีนัสแคนดิดาจากเด็ก 26 คน ซึ่งดื่มเฉพาะน้ำนมจากอกมารดา และเด็ก 38 คน ที่ดื่มอาหารที่หลากหลายกว่า
อาทิเช่น น้ำนมจากอกมารดา น้ำนมวัว และรับประทานอาหารเสริม ซึ่งในจำนวนนี้ชนิดที่พบมากที่สุดคือ C. albicans (84.8%)
และยังสามารถพบ C. parapsilosis, C. krusei, C. kefyr, C. famata และ C. tropicalis ซึ่งความชุกที่เกิดขึ้นนอกจากสัมพันธ์
กับชนิดของสารอาหารแล้วยังสัมพันธ์กับช่วงอายุของเด็กอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะ
ควรทำการตรวจวิเคราะห์เชื้อด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction เพิ่มเติมหากมีทุนมากพอ เพื่อช่วยยืนยันผลการ
แยกเชื้อในระดับสปีชีส์ ด้วยวิธีทางโมเลกุลซึ่งมีระดับความน่าเชื่อถือสูงสุด
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