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คู่มือความปลอดภยัส าหรบัปฏิบติัการ FTH-212 จลุชีววิทยาอาหาร 
 

ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเป็นสถานที่ที่ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
เน่ืองจากภายในห้องปฏิบตัิการอาจมเีชื้อจุลนิทรยี์ปนเป้ือนในอากาศ บนพื้นห้องและบรเิวณ
รอบๆได ้ซึง่เชือ้จุลนิทรยีเ์หล่าน้ีมขีนาดเลก็ไมส่ามารถมองเหน็ได้ดว้ยตาเปล่า ดงันัน้การสดูดม
การสมัผสัเชือ้จุลนิทรยีจ์งึอาจก่อใหเ้กดิโรคต่างๆตามมาได ้ ผูเ้รยีนจงึควรปฏบิตัติามค าแนะน า
ดงัต่อไปน้ีอยา่งเครง่ครดัเพือ่ความปลอดภยัทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น 

 
1 ข้อควรปฏิบติัในห้องปฏิบติัการจลุชีววิทยา 
 
 1.1 ใหผู้เ้รยีนสวมเสือ้คุมส าหรบัท าปฏบิตักิารตลอดชัว่โมงการเรยีน และหลงัจากเสรจ็
สิน้ชัว่โมงการเรยีนไมค่วรเกบ็เสือ้คุมไวภ้ายในหอ้งปฏบิตักิาร เน่ืองจากอาจเกดิการปนเป้ือน
ของเชือ้จุลนิทรยีบ์นเสือ้คุมได ้ 
 1.2 หากผูเ้รยีนท าเชือ้จุลนิทรยีใ์นหอ้งปฏบิตักิารหกรดใสเ่สือ้คุม ใหน้ าเสือ้คุมนัน้ไปท า
การฆา่เชือ้โดยใชห้มอ้น่ึงความดนั (Autoclave) ทีอ่ณุหภมู ิ 121 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 15 
นาท ีก่อนทีจ่ะน าเอาเสือ้คุมไปซกัลา้งท าความสะอาด 
 1.3  ผูเ้รยีนตอ้งสวมถุงมอืทีผ่า่นการฆา่เชือ้แลว้ตลอดเวลาในระหวา่งท าการทดลอง 
และการตรวจผลการทดลอง และไมค่วรใสถุ่งมอืทีเ่ก่า ขาด และไมผ่า่นการฆา่เชือ้ เพราะอาจ
ก่อใหเ้กดิการบุกรกุของเชือ้จุลนิทรยีเ์ขา้สูผ่วิหนงัได ้
 1.4  หา้มบรโิภคเครือ่งดื่มและอาหารในหอ้งปฏบิตักิารจุลชวีวทิยาอาหารโดยเดด็ขาด 
 1.5 ควรมกีารเขยีนขอ้ความลงบนเครือ่งแกว้ทีใ่ชใ้นการทดลองทุกชิน้ใหช้ดัเจนโดยใช้
ปากกาส าหรบัเขยีนแกว้ และไมค่วรน าสว่นใดๆของปากกาเขยีนแกว้เขา้ไปในปาก  
 1.6 หลงัจากทีเ่สรจ็สิน้ปฏบิตักิารทุกครัง้ ควรมกีารลา้งท าความสะอาดมอืและผวิหนงั
ดว้ยน ้ายาส าหรบัฆา่เชือ้จลุนิทรยี ์ และกลบัไปอาบน ้าช าระรา่งกายใหส้ะอาด นอกจากนัน้แลว้
ควรท าการซกัลา้งเสือ้คุมทกุครัง้หลงัเสรจ็สิน้ปฏบิตักิารในวนันัน้ๆ  
 1.7 หากมกีารใชล้ปู (loop)หรอื นีสเดลิ (needle) ในการขดีเชือ้จุลนิทรยี ์ควรท าการลน
ไฟใหแ้ดงและรอใหเ้ยน็สกัครูก่่อนและหลงัสมัผสักบัเชือ้จุลนิทรยีท์ุกครัง้เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือน 
 1.8  ควรวางหลอดทดลองไวใ้นทีเ่กบ็หลอดทดลอง (test tube racks) เสมอ ไมค่วรวาง
ไวใ้นบกีเกอรห์รอืพืน้โต๊ะ 
 1.9 ไมค่วรใชป้ากในการดดูของเหลวทีม่เีชือ้จุลนิทรยีโ์ดยผา่นทางปิเปตต ์ควรใชจ้กุยาง
ส าหรบัดดูสารละลายและควรใสส่ าลทีีป่ลายของปิเปตตท์ีใ่ชใ้นการดดูของเหลวทีป่นเป้ือน
เชือ้จุลนิทรยีท์ุกครัง้  
 1.10 อาหารเลีย้งเชือ้ทีเ่ตรยีมเสรจ็แลว้ ไมค่วรน ามาวางตัง้ทิง้ไวเ้พราะอาจท าให้
เชือ้จุลนิทรยีใ์นอากาศเขา้ไปเจรญิเตบิโตในอาหารเลีย้งเชือ้ได ้
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 1.11 หลงัจากใชง้านปิเปตตห์รอืทปิ (Tip) แลว้ ควรน าไปวางไวใ้นทีเ่กบ็ปิเปตตซ์ึง่มี
น ้ายาฆา่เชือ้จลุนิทรยีอ์ยูข่า้งใน นอกจากนัน้เมือ่ใชส้ไลดแ์ละทีปิ่ดสไลดเ์สรจ็แลว้ควรน าไปวางไว้
ในน ้ายาฆา่เชือ้จุลนิทรยีเ์สมอ 
 1.12 ควรมกีารเปลีย่นแผน่กรองอากาศภายในหอ้งจุลชวีวทิยาทกุครัง้ หลงัจาก
หมดอายุการใชง้าน 
 1.13 ควรมกีารเกบ็กวาดท าความสะอาดหอ้งปฏบิตักิารทางจุลชวีวทิยาอยูเ่สมอ ทัง้
ก่อนและหลงัท าปฏบิตักิาร และมกีารเกบ็ขยะทนัท ีรวมทัง้เกบ็ของใหเ้ป็นระเบยีบ ลา้งอุปกรณ์ที่
ผา่นการฆา่เชือ้แลว้ทนัทไีมค่วรปล่อยทิง้ไว ้
 1.14 ในหอ้งปฏบิตักิารมตีูย้าส าหรบัปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ดงันัน้ผูเ้รยีนจงึควรมองหา
และทราบจุดทีต่ ัง้ของตูย้าส าหรบัปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ในหอ้งปฏบิตักิารนัน้ๆ 
 
2 อบุติัเหตท่ีุอาจเกิดขึน้และวิธีการปฏิบติั 
 
 อุบตัเิหตุเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดเ้สมอ การเกดิอุบตัเิหตุในหอ้งปฏบิตักิารจุลชวีวทิยาเชน่ 
การท าสารละลายเชือ้จุลนิทรยีห์กราดบนพืน้โต๊ะ  การเกดิไฟลุกไหมจ้ากตะเกยีงแอลกอฮอล ์
เมือ่เกดิอุบตัเิหตุขึน้สิง่แรกทีผู่เ้รยีนควรปฏบิตัคิอืการตัง้สต ิ จากนัน้ใหผู้เ้รยีนรบีแจง้ต่ออาจารย ์
หรอืนกัวทิยาศาสตรท์ีคุ่มปฏบิตักิารทนัท ี กรณีทีเ่ชือ้จุลนิทรยีห์กราดบนพืน้โต๊ะ ควรใชน้ ้ายาฆา่
เชือ้ เชน่ 70%ไอโอโนฟอร ์ (iodophor) 70%แอลกอฮอล ์ 2.5 %ฟีนอลกิ ในการท าควมสะอาด
บรเิวณนัน้ โดยราดน ้ายาทิง้ไว ้15-30 นาท ีก่อนทีจ่ะกลบัมาท าปฏบิตักิาร ณ บรเิวณนัน้อกี  
 เมือ่มแีอลกอฮอลล์ุกไหมบ้นพืน้โต๊ะ ใหผู้เ้รยีนหาภาชนะ เชน่ บกีเกอร ์กาละมงั คว ่าลง
ในบรเิวณทีม่ไีฟลุก เพือ่จ ากดัออกซเิจนในบรเิวณทีม่ไีฟลุกอยูใ่หห้มดไป และคว ่าภาชนะนัน้
จนกวา่ไฟจะดบั หรอืหากมเีพลงิไหมเ้กดิขึน้ ควรมองหาถงัดบัเพลงิทีอ่ยูด่า้นหน้าของ
หอ้งปฏบิตักิารมาใชใ้นการดบัไฟ ถา้มคีวนัไฟมากควรหมอบตวัใหต้ ่ากวา่ควนัไฟและหา
ทางออกจากบรเิวณนัน้หรอืใชบ้นัไดหนีไฟทีอ่ยูด่า้นขา้งของตกึ 
 หากมเีครือ่งแกว้แตกและหากเครือ่งแกว้นัน้ๆสมัผสักบัเชือ้จุลนิทรยีแ์ลว้ ใหน้ าเศษ
เครือ่งแกว้ทัง้หมดไปฆา่เชือ้โดยใชห้มอ้นึ่งความดนัทีอุ่ณหภูม ิ121 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 15 
นาท ีจากนัน้จงึน าเศษแกว้ไปเกบ็ไวท้ีส่ าหรบัทิง้เศษแกว้ภายในหอ้งปฏบิตักิาร 
 
3 ข้อควรปฏิบติัเพื่อหลีกเล่ียงการได้รบัเช้ือจลิุนทรียใ์นอากาศ 
 
 3.1 การท าจานอาหารเลีย้งเชือ้ทีม่เีชือ้จุลนิทรยีแ์ตก อาจท าใหเ้กดิการปนเป้ือนของ
เชือ้จุลนิทรยีน์ัน้ๆในอากาศ และหากผูเ้รยีนไดส้ดูดมเอาสปอรข์องเชือ้จุลนิทรยีเ์ขา้ไปในปอด 
อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายขึน้ได ้ ดงันัน้หากมกีารท าจานอาหารเลีย้งเชือ้หรอืหลอดทดลองทีม่ี
สารละลายเชือ้จุลนิทรยีแ์ตก ผูเ้รยีนไมค่วรรบีเกบ็ท าความสะอาดทนัท ีแต่ตอ้งใชน้ ้ายาฆ่าเชือ้เท



 4 

ราดลงไปบนจานอาหารหรอืหลอดทดลองนัน้ๆ จากนัน้รอเวลาสกัครูใ่หน้ ้ายาฆา่เชือ้ไดอ้อกฤทธิ ์
ในการฆา่เชือ้ จงึท าการเกบ็กวาดท าความสะอาดได ้
 3.2  การใชปิ้เปตตส์ าหรบัดดูของเหลวทีม่เีชือ้จุลนิทรยีอ์ยู ่ การใชล้ปูส าหรบัขดี
เชือ้จุลนิทรยี ์ ลว้นตอ้งเปิดฝาหลอดทดลองทีม่เีชือ้จุลนิทรยี ์ และอาจก่อใหเ้กดิการปนเป้ือนของ
เชือ้จุลนิทรยีใ์นอากาศได ้ดงันัน้ผูเ้รยีนจงึควรไมร่บีรอ้นในการท าปฏบิตักิารจนเกนิไป ควรมกีาร
ลนไฟอุปกรณ์ก่อนใชง้านเสยีก่อน เพือ่ลดการปนเป้ือนของเชือ้จุลนิทรยีใ์นอากาศ 
 3.3  การท าปฏบิตักิารควรท าในตูข้ดีเชือ้ เพื่อเป็นการป้องกนัการแพรก่ระจายของ
สปอรข์องเชือ้จุลนิทรยีใ์นอากาศ 
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การเตรียมอปุกรณ์ อาหารเลี้ยงเช้ือ และเทคนิคพืน้ฐานทางด้านจลุชีววิทยาอาหาร 
 
1 อปุกรณ์ 
 
 อุปกรณ์ในการท าปฏบิตักิารทางจุลชวีวทิยามอียูม่ากมาย ซึง่อุปกรณ์แต่ละชนิดมวีธิกีาร
ท าใหป้ราศจากเชือ้จุลนิทรยี ์(Aseptic) ก่อนน ามาใชง้านต่างกนั ดงัน้ี 
 1.1 เครือ่งแกว้ เชน่ จานอาหารเลีย้งเชือ้ (Petri dish) ขวดรปูชมพู ่(Flask) และปิเปตต ์
(Pipettes) ควรน ามาท าใหป้ราศจากเชือ้จุลนิทรยีโ์ดยการน าไปวางไวใ้นตูอ้บ (Hot air oven) ที ่
180 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง โดยจานอาหารเลีย้งเชือ้ควรเกบ็ในกระบอกจานอาหาร
เลีย้งเชือ้ (ภาพที ่ 1) และปิเปตตค์วรเกบ็ในกระบอกปิเปตตใ์หเ้รยีบรอ้ย กระบอกส าหรบัใสจ่าน
อาหารเลีย้งเชือ้และกระบอกปิเตตน้ี์ออกแบบโดยการใชว้ตัถุจากสแตนแลสเพือ่ความคงทนและ
ถูกสขุลกัษณะ เมือ่น าจานอาหารหรอืปิเตตใ์สเ่ขา้ไปในกระบอกแลว้ควรหมุนรขูองตวักระบอก
และปากกระบอกใหต้รงกนั เมือ่อบจนครบ 3 ชัว่โมงแลว้ ควรรอใหเ้ครือ่งแกว้เยน็เสยีก่อนทีจ่ะ
เปิดตู ้ 
 
 
 
  

 
 
  ก.          ข.       ค. 

ภาพท่ี 1 ขัน้ตอนการท าใหจ้านอาหารเลีย้งเชือ้ปราศจากเชือ้จุลนิทรยี ์
         ก = การน าจานอาหารเลีย้งเชือ้ใสล่งในกระบอกจานอาหารเลีย้งเชือ้ 
         ข = การปิดฝากระบอกจานอาหารเลีย้งเชือ้ 
         ค = การอบทีอุ่ณหภูม ิ180 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 
  
 1.2 ไมโครปิเปตตแ์ละทปิ (Micropipette and Tip) ในหอ้งปฏบิตักิารบางแหง่ไดเ้ปลีย่น
การใชง้านจากปิเปตตแ์กว้ ไปเป็นไมโครปิเปตตแ์ละมทีปิส าหรบัดดูของเหลว (ภาพที ่ 2) ซึง่ไม
โครปิเปตตม์ทีัง้แบบทีส่ามารถน าไปฆา่เชือ้ในหมอ้น่ึงความดนัได ้ แต่บางชนิดไมส่ามารถน าไป
ใสใ่นหมอ้น่ึงความดนัได ้ ดงันัน้ควรสงัเกตขอ้ความขา้งไมโครปิเปตตท์ีเ่ขยีนวา่ Autoclavable 
จงึสามารถน าไปใสใ่นหมอ้น่ึงได ้ นอกจากนัน้ทปิทีใ่ชส้ าหรบัดดูของเหลว ควรน าไปใสใ่นกล่อง
ส าหรบัเกบ็ทปิ แลว้น าทัง้กล่องนัน้ไปใสใ่นหมอ้น่ึง (ภาพที ่2) 
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  ก.       ข.    ค. 
    

ภาพท่ี 2 ไมโครปิเปตตแ์ละทปิ ก = ไมโครปิเปตต ์ ข = ทปิ  ค = กล่องใสท่ปิ 
 
2 การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ 
 
 อาหารเลีย้งเชือ้เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหเ้ชือ้จุลนิทรยีส์ามารถเจรญิเตบิโต การเลอืกใช้
อาหารเลีย้งเชือ้ใหเ้หมาะสมกบัเชือ้แต่ละประเภทท าใหว้เิคราะหผ์ลทางดา้นจุลชวีวทิยาได้
ถูกตอ้ง อาหารเลีย้งเชือ้ในปัจจุบนัไดพ้ฒันามาเป็นอาหารส าเรจ็รปูซึ่งสามารถน ามาละลายในน ้า
กลัน่และน าไปใชไ้ดเ้ลย แต่ถงึอยา่งไรกต็ามอาหารเลีย้งเชือ้หลายชนิดสามารถผลติไดเ้องจาก
วตัถุดบิทางธรรมราชาตแิละมรีาคาถูก  ซึง่ใหป้ระสทิธผิลในการเลีย้งเชือ้จุลนิทรยีไ์มแ่ตกต่างกนั 
 แหล่งอาหารของเชือ้จุลนิทรยีค์อื 
 1 แหล่งคารบ์อน ความตอ้งการคารบ์อนจะอยูใ่นรปูต่างๆเชน่แป้ง น ้าตาล เชือ้บางชนิด
จะไมส่ามารถใชน้ ้าตาลบางชนิดได ้
 2 แหล่งไนโตรเจน เชน่ โปรตนี กรดอะมโิน ลว้นเป็นแหล่งไนโตรเจนทีส่ าคญั 
 3 เกลอืแร ่ มผีลในการควบคุมอเีลคโตรไลทข์องเซลล ์
 4 วติามนิ เชือ้จุลนิทรยีจ์ะน าวติามนิไปสรา้งเป็นเอน็ไซมต์่างๆส าหรบัการด ารงชวีติ 
    ประเภทของอาหารเลีย้งเชือ้ 
 1 Enrichment media เป็นอาหารเลีย้งเชือ้ทีม่สีารอาหารทีอุ่ดมส าหรบัเชือ้จุลนิทรยี์
ประเภทหน่ึง ซึง่สารอาหารนัน้ท าใหเ้ซลลท์ีไ่ดร้บับาดเจบ็ฟ้ืนตวัหรอืท าใหเ้ชือ้จุลนิทรยีแ์ขง็แรง
ก่อนทีจ่ะน าไปทดสอบในขัน้ต่อไป นอกจากนัน้แลว้อาหารน้ีอาจมกีารเตมิสารบางชนิดทีย่บัยัง้
การเจรญิเตบิโตของเชือ้จุลนิทรยีอ์กีชนิดหน่ึงลงไปดว้ย 
 2 Selective media เป็นอาหารเลีย้งเชือ้ทีแ่ยกจุลนิทรยีท์ีต่อ้งการออกจากจุลนิทรยีอ์ื่นๆ 
จงึมกีารเตมิสารเคมบีางชนิดเพือ่ชะลอการเจรญิเตบิโตของเชือ้จุลนิทรยีท์ีไ่มต่อ้งการ 



 7 

 3 Differential media เป็นอาหารเลีย้งเชือ้ทีแ่ยกจุลนิทรยีโ์ดยอาศยัความแตกต่างของ  
จุลนิทรยีแ์ต่ละชนิดขณะเจรญิในอาหารเลีย้งเชือ้ โดยในอาหารเลีย้งเชือ้ตอ้งใสอ่นิดเิคเตรอซ์ึง่
เป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึการเจรญิของเชือ้ทีต่อ้งการ 
 
 ตวัอย่างการค านวณปริมาณของอาหารเลี้ยงเช้ือ  
 
 หากตอ้งการเตรยีมอาหารเลีย้งเชือ้ Malt Extract Agar (MEA) ส าหรบัเทใสใ่นจาน
อาหารเลีย้งเชือ้จ านวน 20 จานอาหาร ควรตกัอาหารส าเรจ็รปูมากีก่รมั โดยทีก่ารเตรยีม MEA 
ตอ้งละลายอาหาร 48 กรมัในน ้ากลัน่ 1 ลติร และ 1 จานอาหารเลีย้งเชือ้สามารถเทอาหารเลีย้ง
เชือ้ไดป้ระมาณ 15 มลิลลิติร) 
 วธิกีารค านวณ 
 ตอ้งการเตรยีมอาหารเลีย้งเชือ้ 20 จานๆละ 15 มล. ทัง้หมดคอื 20x15 = 300  มล. 
 ถา้ 1 ลติร หรอื 1,000 มลิลลิติรตอ้งใชอ้าหารส าเรจ็รปู MEA 48              กรมั 
 ดงันัน้ตอ้งการเตรยีมอาหาร MEA 300 มล. ตอ้งตกัอาหารมา 300x48 = 14.4  กรมั 
         1,000  
 ดงันัน้ตกัอาหารส าเรจ็รปู MEA มา 14.4 ละลายในน ้า 300 มล.ส าหรบัเทจานอาหาร
เลีย้งเชือ้ 20 จาน  
 
 วิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ (ภาพท่ี 3) 
 
 1 อ่านฉลากทีต่ดิไวข้า้งขวดอาหารเลีย้งเชือ้ทุกครัง้ ดวูนัหมดอายุและบนัทกึการใชง้าน 
จากนัน้จงึมองหาปรมิาณต่อกรมัของอาหารส าเรจ็รปูทีต่อ้งละลายในน ้ากลัน่ 1 ลติร (1,000 
มลิลลิติร) แลว้น ามาค านวณปรมิาณของอาหารส าเรจ็รปูทีต่อ้งการใช ้
 2 ตกัอาหารเลีย้งเชือ้ส าเรจ็รปูและเตมิน ้าในปรมิาตรทีต่อ้งการจากนัน้จงึน ามาตม้ให้
เดอืดเพือ่ละลายของแขง็ทัง้หมดในน ้า 
 3  น าอาหารเลีย้งเชือ้ทีล่ะลายทัง้หมดแลว้ไปใสใ่นขวดรปูชมพูห่รอืขวดดแูลน 
(Duran)ปิดฝาใหเ้รยีบรอ้ย ก่อนน าไปเขา้หมอ้น่ึงความดนั หากเป็นอาหารเหลวใหปิ้เปตตอ์าหาร
ทีเ่ตรยีมไดใ้สใ่นหลอดทดลอง ปิดฝาใหเ้รยีบรอ้ยก่อนน าไปเขา้หมอ้น่ึงความดนั 
 4 น าอาหารเลีย้งเชือ้ไปท าการฆา่เชือ้ในหมอ้น่ึงความดนัทีอุ่ณหภูม ิ121 องศาเซลเซยีส
เป็นเวลา 15 นาท ี หลงัจากนัน้รอใหห้มอน่ึงลดความดนัและลดอุณหภมูลิงจนสามารถเปิดฝา
หมอ้น่ึงความดนัได ้ (อุณหภูมปิระมาณ 80 องศาเซลเซยีส) จงึน าอาหารทีผ่า่นการฆา่เชือ้แลว้
ออกมานอกหมอ้น่ึง แลว้รอใหเ้ยน็ปรมิาณ 45-50 องศาเซลเซยีสกอ่นน าไปใชง้าน  
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                 ก.           ข.   ค. 
ภาพท่ี 3  การเตรยีมอาหารเลีย้งเชือ้ ก=ชัง่อาหาร ข= ตม้อาหารใหเ้ดอืด ค= น าเขา้หมอ้น่ึง 
 
3 เทคนิคพืน้ฐานทางด้านจลุชีววิทยาอาหาร 
 
 3.1 เทคนิคการขดีเชือ้ (Streak plated) เป็นเทคนิคทีใ่ชแ้ยกเชือ้จุลนิทรยีใ์หไ้ดโ้คโลนี
เดีย่ว (single cell) วธิน้ีีท าโดยการใชล้ปูลนไฟจนรอ้นแดงแลว้ขดีเชือ้จุลนิทรยี ์จากนัน้น ามาขดี 
(streak) บนจานอาหารในจานอาหารเลีย้งเชือ้ดงัภาพที ่4 แลว้น าไปบ่ม  
 

 
 

ภาพท่ี 4 การท าการขดีเชือ้ใหไ้ดโ้คโลนีเดีย่ว 
 
 3.2 เทคนิคการนบัเพือ่หาปรมิาณเชือ้จุลนิทรยีท์ีม่ชีวีติ การนบัปรมิาณเชือ้จุลนิทรยีท์ีม่ ี
ชวีตินัน้มกัรายงานผลเป็น Colony forming units (CFU) หรอื viable microbial cells ในรปูต่อ
ปรมิาตรหรอืกรมัอาหาร (CFU/ml หรอื CFU/g) วธิกีารนบัเชือ้จุลนิทรยีม์ที ัง้เทคนิค Pour 
plated และ เทคนิคการ Spread plated วธิกีารท า Pour plated และ Spread plated ดงัภาพที ่
5  
 
 



 9 

 
 ส าหรบัสตูรในการค านวณหาจ านวนเชือ้จุลนิทรยีใ์นอาหารมดีงัน้ี 
 
     CFU/ml หรอื CFU/g = คา่เฉลีย่ของจ านวนโคโลนีทีน่บัไดต้่อจานอาหาร      ….. .สมการ 1 
    ระดบัความเจอืจาง x ปรมิาตรอาหารทีด่ดูมา 

 
 หากใชเ้ทคนิคการ Pour plated ปรมิาตรอาหารทีด่ดูมาคอื 1 มลิลติร จงึใชเ้ลข 1 แทน
คา่ลงในสมการที ่ 1 ถา้หากใชเ้ทคนิคการ Spread plated ปรมิาตรอาหารทีด่ดูมาคอื 0.1 
มลิลลิติร ดงันัน้จงึใชเ้ลข 0.1 แทนคา่ลงในสมการที ่1 ตวัอยา่งดงัภาพที ่6 
 

ภาพท่ี 5 วธิกีารท า Pour plated และ Spread Plated 
ทีม่า Yousef และ Carlstrom (2003) 
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ภาพท่ี 6 ตวัอยา่งค านวณจ านวนโคโลนีโดยใชเ้ทคนิคการ Spread plated 

                         ทีม่า Yousef และ Carlstrom (2003) 
 
 กฎการนับและค านวณหาปริมาณของเช้ือจลิุนทรีย ์
 
 1 กรณจี านวนโคโลนีบนจานอาหารอยูใ่นชว่ง 20-200 ต่อจานอาหาร หรอื 30-300 
โคโลนีต่อจานอาหารใหน้ าผลทีน่บัไดน้ าไปค านวณตามสมการที1่ นอกจากนัน้การแบ่งจาน
อาหารออกเป็นชอ่งสีเ่หลีย่มตามแนวตัง้และแนวแนวจะไดช้อ่งสีเ่หลื่อม ดงัภาพที ่ 7 ท าให้
ค านวณหาจ านวนโคโลนีต่อกรมัอาหารหรอืต่อมลิลลิติรของอาหารไดด้งัน้ี 
 - หากแต่ละชอ่งสีเ่หลีย่มมโีคโลนีน้อยกวา่ 10 โคโลนี ใหน้บัจ านวนโคโลนีในชอ่งแนว
ตรง 7 ชอ่งและแนวตัง้ 6 ชอ่งรวมเป็น 13 ช่อง แลว้น ามาค านวณคอื 
    พืน้ทีจ่านอาหารเลีย้งเชือ้ทัง้หมด 65 ตารางเซนตเิมตร (cm2) ดงันัน้คา่เฉลีย่ของ
จ านวนโคโลนีทีน่บัไดต้่อจานอาหารสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
  
 (CFU/mL)= (ผลรวมทีน่บัได ้x 5) 
     (ระดบัความเจอืจาง x ปรมิาตรของอาหารทีด่ดูมา) 
 
 -หากแต่ละชอ่งมโีคโลนีอยูใ่นชว่งมากกวา่ 10 แต่น้อยกวา่ 100 โคโลนีต่อชอ่ง ใหน้บั
ชอ่งสีเ่หลีย่มใดกไ็ดเ้พยีง 4 ชอ่งเพือ่น ามาค านวณ 
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 พืน้ทีจ่านอาหารเลีย้งเชือ้ทัง้หมด 65 ตารางเซนตเิมตร (cm2) ดงันัน้คา่เฉลีย่ของจ านวน
โคโลนีทีน่บัไดต้่อจานอาหารสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
      
  (CFU/mL)= (ผลรวมทีน่บัได ้/ 4) x 65 
       (ระดบัความเจอืจาง x ปรมิาตรของอาหารทีด่ดูมา) 
 
 - หากแต่ละชอ่งสีเ่หลีย่มมโีคโลนีมากกวา่ 100 โคโลนีต่อชอ่ง  
      พืน้ทีจ่านอาหารเลีย้งเชือ้ทัง้หมด 65 ตารางเซนตเิมตร (cm2) ดงันัน้คา่เฉลีย่ของ
จ านวนโคโลนีทีน่บัไดต้่อจานอาหารสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
             (CFU/mL)> (6.5x103) 
          (ระดบัความเจอืจาง x ปรมิาตรของอาหารทีด่ดูมา) 
 
 2 กรณจี านวนโคโลนีบนจานอาหารอยูใ่นชว่ง 1-20 ใหน้บัจ านวนโคโลนีในระดบัความ
เจอืจางทีต่ ่าทีส่ดุ แลว้น าผลไปค านวณดงัสมการที ่1 ตวัอยา่งเชน่ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการนบัจ านวนเชือ้จุลนิทรยีท์ัง้หมดในผลติภณัฑอ์าหารกระป๋อง 
 
ระดบัความเจอืจาง ปรมิาณโคโลนี 
 จานอาหารเลีย้งเชือ้ที ่1 จานอาหารเลีย้งเชือ้ที ่2 
10-2 9 18 
10-3 1 2 
10-4 0 0 
 
 ปรมิาณเชือ้ (CFU/g) = (9+18)/2 = 1.35 x103  
            10-2x1 
 
 3 ส าหรบัการนบัจ านวนโคโลนีทีไ่มม่โีคโลนีใดเกดิบนจานอาหาร (0 โคโลนี) ใหร้ายงาน
วา่ <1  และการนบัจ านวนโคโลนีทีม่ากกวา่ 200 หรอื 300 โคโลนีใหร้ายงาน > 200 โคโลนี 
หรอื > 300  (ภาพที ่6) 
 4 ส าหรบัการนบัจ านวนโคโลนีทีไ่มข่ึน้เป็นโคโลนีเดีย่วใหน้บัได ้ แต่ขึน้เป็นสายยาว
ต่อเน่ืองกนัเกนิกวา่ 25 เปอรเ์ซนตข์องจานอาหารใหร้ายงานผลวา่ Spr (Spreaders)  
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ภาพท่ี 7 การนบัจ านวนโคโลนีในจานอาหารเลีย้งเชือ้ 
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บทปฏิบติัการท่ี 1 
 

การวิเคราะหห์าเช้ือยีสตแ์ละราในอาหาร 
 
 เชือ้ราเป็นสิง่มชีวีติชัน้สงูซึง่เซลลข์องเชือ้ราจดัอยูใ่นพวกยคูาลโิอต เชือ้ราสามารถยอ่ย
สลายสายอนิทรยีใ์หก้ลายเป็นอาหาร  (Eucaryotic heterotrophic organisms) นอกจากนัน้ยงัมี
รปูรา่งคลา้ยกบักิง่ไมท้ีไ่มม่รีาก (Thallus) ซึง่มลีษัณะต่างๆกนัอกีดว้ย เชือ้รามทีัง้ชนิดทีส่รา้ง
สปอรแ์ละไมส่รา้งสปอร ์ ซึง่สปอรข์องเชือ้ราน้ีสามารถใชจ้ าแนกชนิดของเชือ้ราได ้ เมือ่
เปรยีบเทยีบเชือ้รากบัแบคทเีรยี เชือ้รามเีซลลข์นาดใหญ่และมโีครงสรา้งทีส่มบรูณ์มากกวา่ แต่
ราโดยสว่นใหญ่มกัตอ้งการอากาศในการเจรญิเตบิโตและเจรญิในอตัราทีช่า้กวา่แบคทเีรยี การ
เจรญิเตบิโตของเชือ้รานัน้เกดิจากการเจรญิของเสน้ใยของเชือ้รา (Mycelium) สว่นเชือ้ยสีตม์กัมี
ขนาดใหญ่กวา่เชือ้แบคทเีรยีสามารถเจรญิไดต้ัง้แต่อณุหภมูติ ่าจนถงึปานกลางและสามารถทน
ต่อแรงดนัรวมทัง้กรดต่างๆไดด้ ี
 
เช้ือยีสตแ์ละราท่ีท าให้อาหารเน่าเสีย 
 
 การจดัจ าแนกชนิดของยสีตแ์ละราทีส่ าคญัทีท่ าใหอ้าหารเน่าเสยี สามารถจดัไดโ้ดยการ
จ าแนกไมซเีลยีม ชนิดของราทีส่ามารถสรา้งสปอรแ์บบมเีพศ และไมม่เีพศ ดงัตารางที ่2.1  
 
ตารางท่ี 1.1 เชือ้ยสีตแ์ละราทีท่ าใหอ้าหารเน่าเสยี 
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ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 1.2 คุณลกัษณะของกลุ่มของเชือ้รา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เชือ้ยสีตแ์ละรามกัปนเป้ือนโดยตรงในอาหาร อุปกรณ์ท าอาหาร หรอืในกระบวนการ
แปรรปูอาหาร รวมถงึสภาวะการเกบ็รกัษาอาหาร เน่ืองจากมเีชือ้ยสีตแ์ละราทีห่ลากหลายที่
สามารถท าใหอ้าหารนัน้ๆเกดิการเน่าเสยีได ้ นอกจากนัน้เชือ้ยสีตแ์ละราบางชนิดสามารถสรา้ง
สารพษิ และหากมกีารปะปนของสารพษิลงในอาหารแลว้ อาจท าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัอนัตรายถงึแก่
ชวีติได ้ แต่ถงึอยา่งไรกต็ามยสีตแ์ละราหลายๆชนิดอาจก่อใหเ้กดิประโยชน์ใหแ้กอุ่ตสาหกรรม
อาหาร โดยสามารถน ามาท าการหมกัอาหารจนท าใหเ้กดิกลิน่รสของอาหารทีน่่ารบัประทาน 
และใชใ้นการผลติสารอาหารทีจ่ าเป็นต่อรา่งกาย เชน่ การน าไปใชห้มกัไวน์ การผลติเบยีร ์ซอีิว้ 
เตา้เจีย้ว นมเปรีย้ว เนยแขง็ เป็นตน้  
 
 หากตรวจพบเชือ้ยสีตแ์ละราในอาหารในปรมิาณทีม่ากนัน่อาจหมายถงึวา่สถานทีผ่ลติ
อาหารชนิดนัน้ๆมสีขุาภบิาลอาหารทีไ่มด่ ี หรอืการแปรรปูนัน้ใชอ้ณุหภมูใินการท าลายเชือ้ยสีต์
และราในอาหารไมเ่พยีงพอ รวมทัง้บอกถงึการปนเป้ือนในระหวา่งกระบวนการผลติ การจดัเกบ็
วตัถุดบิและผลติภณัฑป์รงุส าเรจ็ เน่ืองจากวตัถุดบิบางอยา่งเชน่ แป้ง ขา้วโพด อาจมกีาร
ปนเป้ือนจากเชือ้ยสีตแ์ละรารวมทัง้สารพษิ ดงันัน้เพือ่ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค อาจตอ้งมี
การตรวจหาปรมิาณของสารพษิของยสีตแ์ละราในอาหาร นอกจากนัน้แลว้เชือ้ยสีตแ์ละรายงั
สามารถเจรญิไดด้ใีนอาหารกึง่แหง้ทีม่คีา่วอเตอรแ์อคตวิติี ้ (Water activity, aw) ระหวา่ง 0.65-
0.90 และคา่พเีอช (pH) ต ่า การท าใหค้า่วอเตอรแ์อคตวิติีใ้นอาหารต ่าลงอาจท าไดโ้ดยการเตมิ
เกลอืหรอืน ้าตาลลงในอาหาร จากคุณสมบตัขิองเชือ้ยสีตแ์ละราดงักล่าวขา้งตน้จงึสามารถใช้
อาหารเลีย้งเชือ้ทีม่คีา่วอเตอรแ์อคตวิติีต้ ่าและมคีวามเป็นกรดต ่าหลายชนิดมาใชใ้นการวเิคราะห์
หาเชือ้ยสีตแ์ละราในอาหาร เชน่  
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 1 อาหารเลีย้งเชือ้ Malt Extract Agar (MEA) ใชส้ าหรบัการแยก การนบั และการเลีย้ง
เชือ้ยสีตแ์ละราใหเ้จรญิเตบิโต คา่พเีอชของอาหารอยู่ระหวา่ง 3.5-5.4 
 2 อาหารเลีย้งเชือ้ Potato Dextrose Agar (PDA) เหมาะส าหรบัการวเิคราะหร์า
โดยทัว่ไป รวมทัง้การเลีย้งเชือ้ยสีตแ์ละราใหเ้จรญิ 
 3 อาหาร Dichloran 18% Glycerol Agar (DG18) เหมาะส าหรบัการเลีย้งเชือ้ยสีตแ์ละ
ราในกลุ่ม Osmophilic และ Xerophilic 
 4 อาหาร Osmophilic Agar ทีม่สีว่นผสมของน ้าตาลซโูครสและน ้าตาลกลูโคสใน
ปรมิาณทีม่ากเหมาะกนัเชือ้ยสีตแ์ละราในกลุ่ม Osmophilic และ Osmotolerant  
 5 อาหารเลีย้งเชือ้ส าเรจ็รปู Petrifilms การใชว้ธิกีารน้ีเป็นวธิกีารเฉพาะทีส่ามารถตรวจ
นบัเชือ้ยสีตแ์ละราในอาหาร โดยแผน่ Petrifilms ส าหรบัตรวจหาเชือ้ราและยสีตน์ัน้มกีารผสม
สารปฏชิวีนะ เชน่ Chlortetracycline และ Chloramphenicol เพือ่ยบัยัง้แบคทเีรยี นอกจากนัน้
ยงัม ีindicator คอื Bromo-Chloro-Indolylphosphate ท าใหย้สีตม์โีคโลนีสนี ้าเงนิเขยีว ซึง่โคโลนี
น้ีมขีนาดเลก็และอาจเหมอืนกบัโคโลนีของแบคทเีรยีทีใ่ชอ้ากาศในการเจรญิเตบิโต แต่โคโลนี
ของเชือ้ราจะมขีนาดใหญ่ มขีนฟู และมสีนี ้าเงนิ หรอื เชือ้ราบางชนิดจะสรา้งสดี า เหลอืง ฯลฯ 
ในแผน่ Petrifilms 
 

วิธีการทดลอง 
อปุกรณ์ 

1 อาหารทีน่ ามาวเิคราะห ์
 1.1 น ้าผลไม ้(น ้าออ้ย, น ้าสม้) 
 1.2 ปลากึง่แหง้ (ปลาเคม็) 
 1.3  ผลไมก้ึง่แหง้ (กลว้ยตาก)  
 
2   อาหารเลีย้งเชือ้ 
     2.1 อาหาร Acidified Potato Dextrose Agar  
 เตรยีมดว้ยการเตมิกรด 10% Tataric acid ใสใ่นอาหาร PDA ทีอุ่ณหภูมปิระมาณ 48 
องศาเซลเซยีส เพือ่ใหไ้ดพ้เีอชประมาณ 3.5 (เตมิกรด Tataric ประมาณ 1.85 มล.ต่อ 1000 มล.
ของอาหาร PDA) 
      2.2 อาหาร Antibiotic Plate Count Agar 
  เตรยีมสารปฏชิวีนะคอื Chlortetracycline 500 มลิลกิรมั และ Chloramphenicol 500 
มลิลกิรมัละลายใน 100 มล.ของเอทธานอล น ามากรองแลว้เกบ็ใสตู่เ้ยน็หากไมใ่ชท้นัท ี เมือ่
เตรยีมสารละลายยาปฏชิวีนะแลว้ใหด้ดูสารละลายนัน้มา 2 มลิลลิติรใสล่งในอาหารเลีย้งเชือ้ 
PCA ปรมิาณ 100 มล.ทีอุ่ณหภูม ิ48 องศาเซลเซยีส 
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      2.3 อาหาร Malt extract yeast Extract glucose agar (MY 40G) มสีว่นผสมดงัน้ี 
 Glucose  18.0  กรมั 
 Malt Extract   12.0 กรมั 
 Yeast Extract    2.7 กรมั 
 Agar   15.0 กรมั 
 น ้ากลัน่   12.0 ลติร 
 Chloramphenicol    0.1 กรมั 
 ใหล้ะลายสว่นผสมทัง้หมดยกเวน้ glycerol ในน ้ากลัน่ประมาณ 800 มล. ตม้ใหเ้ดอืด
เพือ่ให ้agar ละลาย แลว้ปรบัปรมิาตรเป็น 1 ลติร แลว้เตมิ Glycerol ใหเ้ขม้ขน้เป็น 18% w/w 
แลว้น าไปน่ึงฆา่เชือ้ทีอุ่ณหภูม ิ121 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 15 นาท ี
 3 สารเคม ี

3.1 น ้ายาส าหรบัเจอืจาง (0.1%Peptone water) 
3.2 70%แอลกอฮอล ์

4 อุปกรณ์ 
 4.1 หมอ้น่ึงความดนั 
 4.2 ชุดโถไรอ้ากาศ 
 4.3 ตูบ้่ม 

4.4 แผน่สไลด ์
 4.5 กลอ้งจุลทรรศน์ 
 4.6 ไมโครปิเปตตพ์รอ้มทปิ 
  

วิธีการ 
 

    1 การตรวจหาเชือ้ราและยสีตใ์นอาหารโดยใชอ้าหารเลีย้งเชือ้ส าเรจ็รปูชนิดต่างๆ 
1.1 น าอาหารตวัอยา่งมาชัง่หรอืตวงใหไ้ดป้รมิาณ 25 มล.หรอื 25 กรมั แลว้น าไปเตมิ

ในน ้ายาส าหรบัเจอืจาง 225 มลิลลิติร (10-1) จากนัน้จงึใชเ้ครือ่งตป่ีนอาหาร 
(Stomacher) ผสมสารละลายและอาหารใหเ้ขา้กนั  

1.2 น าสารละลายทีไ่ดม้าท าการเจอืจางใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ที ่10-2, และ 10-3  
1.3 ดดูสารละลายที ่10-1, 10-2 และ 10-3 มาอยา่งละ 0.1 มล.ใสล่งในอาหารเลีย้งเชือ้ 3 

ชนิดคอื Acidified PDA, Antibiotic PCA, และ MY 40 G 
1.4 ท าการ Spread plated แลว้น าจานอาหารไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีสเป็น

เวลา 3 วนั ก่อนท าการบนัทกึผลการทดลอง 
1.5 น าเชือ้ยสีตแ์ละราทีเ่จรญิบนจานอาหารไปเขีย่ใสใ่นแผน่สไลดแ์ลว้ใชก้ลอ้ง

จุลทรรศน์ในการสอ่งดรูปูรา่งและลกัษณะของเชือ้ราทีแ่ยกได ้
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2 การตรวจหาเชือ้ยสีตแ์ละราโดยใช ้Yeast and Mold Petrifilms 
2.1 ดดูตวัอยา่งอาหารจากขอ้ 1 ทีค่วามเขม้ขน้ 10-2 มา 1 มล.แลว้น าไปใสใ่นแผน่

อาหาร Yeast and Mold Petrifilms  
2.2 ท าการไล่อากาศออกจากแผน่และกระจายตวัอยา่งลงบนแผน่ Petrifilms โดยการ

การวางวตัถุแบนเรยีบไวบ้นแผน่ Petrifilms 
 2.3 รอประมาณ 1 นาทเีพือ่ใหเ้จลแขง็ตวั 
 2.4 น าไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 3 วนั 

 

 
 

ภาพท่ี 1.1 แผนผงัการท างานโดยรวม 
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ตารางบนัทึกผลการทดลอง 
 

ชื่อ-นามสกุล....................................................รหสัประจ าตวั......................กลุ่มที.่................... 
 
ตารางท่ี 1.2 บนัทกึผลการทดลองเปรยีบเทยีบชนิดของอาหารเลีย้งเชือ้ 
ชื่ออาหารชนิดที ่1 ทีท่ าการวเิคราะหค์อื.......................................................................... 
 
วธิกีาร จานที ่ 10-1 10-2 10-3 CFU/ml (g) 
Acidified PDA 1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
Antibiotic PCA 1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
MY 40 G 1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
Petrifilms 1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
 
แสดงวธิกีารค านวณ CFU/ml (g) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ชื่ออาหารชนิดที ่2 ทีท่ าการวเิคราะหค์อื.......................................................................... 
 
วธิกีาร จานที ่ 10-1 10-2 10-3 CFU/ml (g) 
Acidified PDA 1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
Antibiotic PCA 1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
MY 40 G 1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
Petrifilms 1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
 
แสดงวธิกีารค านวณ CFU/ml (g) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 



 23 

ตารางท่ี 1.3 บนัทกึผลการทดลอง  
 

รปูภาพ ลกัษณะของโคโลนี 
- วาดรปูของลกัษณะของเชือ้ยสีตแ์ละราทีพ่บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บอกลกัษณะของโคโลนีทีเ่จรญิบน
อาหารเลีย้งเชือ้ 
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บทปฏิบติัการท่ี 2 
 

การวิเคราะหห์าเช้ือจลิุนทรียพ์วก Mesophilic aerobic และ Anaerobic spores  
 

 เชือ้แบคทเีรยีหลายชนิดสรา้งสปอรไ์ด ้ และก่อใหเ้กดิการเสือ่มเสยีของอาหาร เชน่ 
Bacillus, Alicyclobacillus, และ Clostridium ซึง่เชือ้แบคทเีรยีมทีัง้เจรญิแบบใชแ้ละไมใ่ช้
ออกซเิจน โดยกลุ่ม Bacillus, Alicyclobacillus เป็นกลุ่มทีเ่จรญิไดใ้นทีท่ีม่อีอกซเิจนจนถงึ
ออกซเิจนเพยีงเลก็น้อย ในขณะที ่ Clostridium เจรญิอยูใ่นสภาวะทีไ่รอ้อกซเิจน ปกตแิลว้ 
Bacillus และ Clostridium เป็นเชือ้แบคทเีรยีทีพ่บในดนิ และมกัปนเป้ือนมากบัวตัถุดบิ เชน่ ผกั 
ผลไม ้ Clostridium บางสายพนัธุก์่อใหเ้กดิโรคในสตัวแ์ลว้ท าใหเ้กดิการปนเป้ือนลงในวตัถุดบิที่
น ามาท าอาหาร สปอรข์องแบคทเีรยีทนความแหง้แลง้ได ้จงึมกัพบสปอรข์องเชือ้แบคทเีรยีเสมอ
ในพวกเครือ่งเทศ เมลด็ธญัพชื ผลไมแ้หง้ แป้ง และนมผง Bacillus เป็นสาเหตุทีส่ าหรบัทีท่ าให้
เกดิการเสือ่มเสยีของนมพลาสเจอรไ์รซ ์ ขนมปัง และผลติกรดใหอ้าหารนัน้ๆ สว่น 
Alicylobacillus ท าใหน้ ้าผลไมพ้ลาสเจอรไ์รซเ์น่าเสยีได ้นอกจากนัน้แลว้ เชือ้ Baccillus cereus 
และ Clsotridium botulinum เป็นเชือ้ทีผ่ลติสารพษิ ท าใหเ้กดิอนัตรายต่อมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก 
การเกดิสปอรข์องเชือ้มากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัสภาวะแวดลอ้ม 
 
โครงสร้างของสปอรแ์ละความทนทานของสปอร ์
 
 เชือ้จุลนิทรยีส์ามารถผลติสปอรท์ีม่รีปูรา่งแตกต่างกนั ในขณะทีเ่ชือ้ราสามารถสรา้ง
สปอรค์วบคูไ่ปกบัการเจรญิเตบิโต แต่แบคทเีรยีอาจจะผลติสปอรเ์พือ่ป้องกนัตนเองจากสภาวะ
แวดลอ้มภายนอก โครงสรา้งของสปอรซ์ึง่มคีวามสมัพนัธก์บัการทนทานของสปอรด์งัภาพที ่2.1  

 
ภาพท่ี 2.1 โครงสรา้งของสปอร ์(Bacillus subtilis) 
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 สปอรข์องเชือ้แบคทเีรยีหลายชนิดประกอบไปดว้ยชัน้ Exosporium ซึง่มเียือ่หุม้ 2 ชัน้
คอื ชัน้นอก (Outer) และ ชัน้ใน (Inner) หอ่หุม้โครงสรา้งของสปอรท์ัง้หมดเอาไว ้และแยกสว่น
ของสปอรน้ี์ออกจาก Vegetative cell โครงสรา้งสว่นใหญ่ของ Exosporium คอืพวกอะมโิน
โดยเฉพาะ Cysteine ดงันัน้จงึจดัวา่เป็นเป็นพวก Hydrophobic ซึง่มพีนัธะ disulfide ในการ
เชื่อมต่อหมูข่องกรดอะมโิน ขนาดของ Exosporium ขึน้กบัชนิดของเชือ้จุลนิทรยี ์การหอ่หุม้ของ
สปอรน้ี์เป็นการป้องกนัตวัสปอรจ์ากการยอ่ยของเอนไซม ์ และคดัเลอืกสารเคมใีนการผา่นเขา้
ออกเซลลส์ปอร ์ เชน่สารพวก Oxidizing Agents อยา่งไรกต็ามการหอ่หุม้เซลลข์องสปอรไ์มไ่ด้
ชว่ยในการป้องกนัความรอ้นและรงัส ีถดัมาเป็นชัน้ของ Spore coat ซึง่หุม้ชัน้ Cortex ซึง่สรา้ง
จาก Peptidoglycan เหมอืนกบัพนงัเซลลข์องแบคทเีรยี แต่มคีวามแตกต่างกนัเลก็น้อยทีต่รง
พนัธะทีใ่ชเ้ชื่อมหมูอ่ะมโิน สว่นโครงสรา้งดา้นในของสปอรจ์ะสมัพนัธก์บัชนิดของเชือ้จุลนิทรยี ์
ซึง่เป็นสว่นทีใ่ชเ้กบ็ดเีอน็เอ (DNA) อารเ์อน็เอ (RNA) ไรโบโซม (Ribosome) และเอน็ไซมต์่างๆ 
โครงสรา้งดา้นในของสปอรจ์ะมนี ้าอยูใ่นปรมิาณทีต่ ่าเพราะท าใหส้ปอรม์คีวามทนทานต่อการซมึ
ผา่นของสารเคมตี่างๆไดด้ ี
 
การกระตุ้นให้เกิดการงอกของสปอร ์
 
 การกระตุน้ใหเ้กดิการงอกของสปอรส์ามารถท าไดโ้ดยการใหค้วามรอ้นต่อสารละลาย
สปอร ์ (Suspension) อุณหภูมปิกตทิีใ่ชใ้นการใหค้วามรอ้นเพือ่กระตุน้ใหส้ปอรเ์กดิการงอก
แตกต่างกนัขึน้อยูก่บัชนิดของแบคทเีรยี แต่โดยสว่นใหญ่ใชอุ้ณหภูม ิ75-80 องศาเซลเซยีส เป็น
เวลา 15-30 นาท ี  
 
เช้ือจลิุนทรียแ์ละสภาวะไร้อากาศ 
 
 เชือ้จุลนิทรยีบ์างชนิดเตบิโตไดโ้ดยไมใ่ชอ้ากาศ ดงันัน้จงึควรใชโ้ถไรอ้ากาศ 
(Anaerobic jars) ในการบม่ (ภาพที ่ 2.2) ซึง่ปกตแิลว้โถไรอ้ากาศจะสามารถบรรจุจานอาหาร
เลีย้งเชือ้ไดค้รัง้ละ 10-20 จานอาหาร เมือ่ปิดฝาแลว้สารเคมทีีเ่ตมิลงไปในโถจะท าหน้าทีใ่นการ
ไล่ออกซเิจนใหห้มดไป จนเกดิสภาวะไรอ้อกซเิจนขึน้ภายในโถไรอ้ากาศ ซึง่การเกดิสภาวะไร้
อากาศสามารถดไูดจ้ากการเปลีย่นสขีอง Indicator ทีใ่สล่งไปในโถดา้นใน โดยมากแลว้ 
Indicator จะเปลีย่นจากสฟ้ีาเป็นไมม่สี ีนัน่แสดงวา่อากาศไดห้มดไปแลว้ โดยทัว่ไป Indicator ที่
ใชค้อื Methylene bule  
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ภาพท่ี 2.2 โถไรอ้ากาศ 

ทีม่า http://www.scientificdevice.com/intl_product_pages/ianaerobic_incubator_acrylic.htm 
 

อาหารเลี้ยงเช้ือ 
 
 อาหาร Tryptone Glucose Extract Agar (Yeast Dextrose Agar) : TGE เป็นอาหาร
เลีย้งเชือ้ทีจ่ดัอยูใ่นกลุ่มอาหารเลีย้งเชือ้ทัว่ไป (Nonselective) อาหารชนิดน้ีใชใ้นการวเิคราะห ์
ตรวจหาเชือ้แบคทเีรยีในพวกผลติภณัฑจ์ากนม เพราะมปีรมิาณของกรดอะมโินสงู และมี
คารบ์อนเป็นแหล่งพลงังาน ดงันัน้ TGE จงึมปีระโยชน์ในการน ามาใชต้รวจหาสปอรท์ีก่ าลงังอก  
 อาหาร Thioglycolate Agar เป็นอาหารทีใ่ชใ้นการตรวจหาเชือ้จลุนิทรยีท์ีไ่มต่อ้งการ
ออกซเิจนในการเจรญิเตบิโต เน่ืองจาก Sodium Thioglycolate เป็นสารทีใ่ชร้ดีวิซอ์อกซเิจน
อสิระได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_RtuzHqRGBuEAFCmjzbkF/SIG=1376eru9e/EXP=1185247283/**http%3A/www.scientificdevice.com/intl_product_pages/ianaerobic_incubator_acrylic.htm
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วิธีการทดลอง 
อปุกรณ์ 

1 อาหารทีน่ ามาวเิคราะห ์
 1.1 เมลด็ธญัพชื เชน่ ถัว่ 
 1.2 แป้งขา้วเจา้ 
 1.3 นมผง 
2 อาหารเลีย้งเชือ้ 
 2.1 Thioglycolate agar 
3 สารเคม ี
 3.1 น ้ายาส าหรบัเจอืจาง (0.1%Peptone water) 
 3.2 70%แอลกอฮอล ์
4 อุปกรณ์ 
 4.1 อา่งน ้ารอ้น (Water bath) 
 4.2 หมอ้น่ึงความดนั 
 4.3 ชุดโถไรอ้ากาศ 
 4.4 ตูบ้่ม 

4.5 แผน่สไลด ์
 4.6 กลอ้งจุลทรรศน์ 

4.7 ไมโครปิเปตตพ์รอ้มทปิ 
  

วิธีการ 
 

1.1 ท าการชัง่อาหาร 25 กรมั ละลายในน ้ายาเจอืจางปรมิาณ 225 มล.(10-1) 
1.2 ตป่ีนดว้ยเครือ่งตป่ีนประมาณ 2 นาท ี
1.3 ท าการเจอืจางอาหารนัน้ใหไ้ด ้10-2, 10-3, 10-4 
1.4 น าหลอดทีม่คีวามเจอืจาง 10-2, 10-3, 10-4 ไปใหค้วามรอ้นทีอุ่ณหภูม ิ 80 องศา

เซลเซยีสเป็นเวลา 30 นาท ีและรอใหเ้ยน็ทีอุ่ณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 5 
นาท ี

1.5 ดดูตวัอยา่งอาหารหลอดละ 0.1 มล.ใสล่งในอาหาร Thioglycoate agar หลอดละ 4 
จานอาหารเลีย้งเชือ้ 

1.6 แบ่งอาหารเลีย้งเชือ้ออกเป็น 2 ชุด ชุดที ่1 น าไปบ่มไวใ้นตูบ้่มทีอุ่ณหภูม ิ35 องศา
เซลเซยีส (Aerobic Incubation) และอกีชุดใหน้ าไปบ่มโดยใชโ้ถไรอ้ากาศ
(Anaerobic Jar) แลว้จงึน าไปเกบ็ไวท้ีอ่ณุหภมู ิ35 องศาเซลเซยีส 
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1.7 ท าการบ่มตวัอยา่งจนครบ 2 วนั จงึท าการตรวจสอบผล โดยการนบัจ านวนโคโลนี
ทีเ่จรญิบนจานอาหาร และบอกรายละเอยีดของโคโลนีทีต่รวจพบบนอาหารเลีย้ง
เชือ้ในใบบนัทกึผลการทดลอง 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 แผนผงัการท างานโดยรวม 
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ตารางบนัทึกผลการทดลอง 
 

ชื่อ-นามสกุล....................................................รหสัประจ าตวั......................กลุ่มที.่................... 
 
ตารางท่ี 2.1 บนัทกึผลการทดลองนบัจ านวนโคโลนีบนจานอาหาร 
 
วธิกีาร จานที ่ 10-2 10-3 10-4 CFU/ml (g) 
Aerobic  1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
Anaerobic  1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
 
แสดงวธิกีารค านวณ CFU/ml (g) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ตารางท่ี 2.2 บนัทกึผลการทดลอง  
 

รปูภาพ ลกัษณะของโคโลนี 
- วาดรปูของลกัษณะโคโลนีทีต่รวจพบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บอกลกัษณะของโคโลนีทีเ่จรญิบน
อาหารเลีย้งเชือ้ 
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บทปฏิบติัการท่ี 3 
 

การวิเคราะหห์าเช้ือ Salmonella ในอาหาร 
 

 จนีสั Salmonella จดัอยูใ่นแฟมลิี ่ Enterobacteriaceae โดยแฟมลิีน้ี่มเีชือ้แบคทเีรยีที่
ก่อใหเ้กดิโรคทางเดนิอาหารอยูห่ลายชนิดเชน่ Escherichia Shigella และ Yersinia คุณสมบตัิ
พืน้ฐานของเชือ้ Salmonella คอืเป็นแบคทเีรยีแกรมลบ มเีฟลกเจลล่า (Flagella) รปูรา่งเป็น
แทง่ (Rod) เป็นพวกทีอ่ยูใ่นประเภท Facultative anaerobes ใหผ้ล Oxide เป็นลบ สามารถ
หมกัน ้าตาลกลโูคสแลว้เกดิกรดและแก๊ส ใชซ้เิตรทเป็นแหล่งคารบ์อน และไมส่ลาย Urea ใน
ปัจจุบนัพบสายพนัธุข์องเชือ้น้ีอยูป่ระมาณ 2,400 สายพนัธุต์ามชนิดของแอนตเิจนคอื Somatic 
O antigens ซึง่พบในสว่นทีเ่ป็น Lipopolysaccharide (LPS) บนผวิดา้นนอกของเซลล์
แบคทเีรยี ซึง่ท าใหเ้ชือ้แบคทเีรยีน้ีทนต่อความรอ้นและการซมึผา่นของแอลกอฮอลร์วมทัง้
สารละลายกรดต่างๆไดด้ ีนอกจากนัน้ยงัม ีFlagella (H) antigens ซึง่จดัเป็นโปรตนีพวก heat-
labile และม ี Capsular (K) antigen อกีดว้ย เชือ้น้ีสามารถท าใหเ้กดิโรคทางเดนิอาหารและ
ก่อใหเ้กดิโรคระบาดสูม่นุษยไ์ด ้ โดยปรมิาณทีก่่อใหเ้กดิโรคไดค้อืตัง้แต่ 1 ถงึ 10 เซลล ์ เชือ้น้ี
สามารถพบไดใ้นวตัถุดบิทีม่าจากสตัว ์ โดยเฉพาะสตัวปี์กจ าพวกไก ่ ไข ่ ไก่งวง หอย นม สลดั 
และน ้าดื่ม  
 
ขัน้ตอนการตรวจหาเช้ือ Salmonella ในอาหาร 

 
1 ขัน้ตอนการท า Enrichment เชือ้ชนิดน้ีมปีรมิาณน้อยในอาหารโดยทัว่ๆไป ดงันัน้จงึ

ตอ้งท าการบม่เพือ่เพิม่จ านวนของเชือ้กอ่นน ามาท าการตรวจหาเชือ้น้ีในขัน้ตอนต่อไปหรอืท าให้
เซลลท์ีบ่าดเจบ็ของเชือ้แขง็แรงก่อน โดยทัว่ไปอาหาร Selenite cystine broth (SC) และ 
Tetrathionate broth (TT) เป็นอาหารทีใ่ชใ้นขัน้ตอนน้ี อาหารทัง้สองชนิดน้ีมสีว่นผสมทีท่ าให้
เชือ้ในกลุ่ม Salmonella สามารถเจรญิไดด้แีละชว่ยในการซ่อมแซมสว่นทีส่กึหรอของเซลล ์

2  ขัน้ตอนการท า Isolation สามารถท าไดโ้ดยการขดีเชือ้แบคทเีรยีทีส่งสยัวา่เป็น 
Salmonella มาขดีในจานอาหารคดัเลอืกและถา้หากเป็นเชือ้ในกลุ่มน้ีจรงิสขีองอาหารเลีย้งเชือ้
จะเปลีย่นไปท าใหใ้ชคุ้ณสมบตัน้ีิในการบอกความแตกต่างของเชือ้น้ีกบัเชือ้แบคทเีรยีในกลุ่ม
อื่นๆได ้สว่นมากแลว้อาหารเลีย้งเชือ้ทีใ่ชใ้นขึน้ตอนน้ีมกัเตมิ Selective Agents เชน่ Bile Salt 
หรอื Deoxycholate Salts, Brilliant Green และ Bismuth Sulfite ซึง่สามารถยบัยัง้เชือ้
แบคทเีรยีแกรมบวกและพวกแบคทเีรยีอืน่ๆทีไ่มใ่ชแ่บคทเีรยีในทางเดนิอาหารได ้ เชือ้ 
Salmonella ไมส่ามารถใชน้ ้าตาลแลคโตส ซโูครส และ Salicin ดงันัน้จงึไมส่รา้งกรดจากแหล่ง
น ้าตาลดงักล่าว ตรงขา้มเชือ้น้ีสามารถสรา้งดา่ง โดยท าใหเ้กดิ Decarboxylates ของกรดอะมโิน 
นอกจากนัน้ยงัสามารถสรา้งแก๊ส H2S ได ้ อาหารเลีย้งเชือ้ทีนิ่ยมใชใ้นขัน้ตอนน้ีคอื XLD 
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(Xylose Lysine Deoxycholate) HE (Hektoen Enteric) Agar หรอื BS Bismuth Sulfite (BS) 
agar  

3 ขัน้การท า Biochemical Identification การทดสอบทางชวีเคมทีีใ่ชค้อืการทดสอบการ
เกดิ Decarbocylation ของ lysine ในอาหาร LIA (Lysine Iron Agar) การหมกัน ้าตาลกลโูคสใน
อาหาร TSI (Triple Sugar Iron Agar) นอกจากนัน้แลว้อาหาร TSI ยงัสามารถน ามาใชใ้นการ
สงัเกตการสรา้งแก๊ส H2S ของเชือ้ Salmonella โดยหากเชือ้สรา้งแก๊ส H2S แลว้จะสงัเกตเหน็สี
ด ามรีอยแยกไดบ้นอาหาร TSI  ผลบวกของการทดสอบชวีเคมอีื่นๆของเชือ้ Salmella คอื เชือ้
ชนิดน้ีสามารถใช ้Urea ไดแ้ละสรา้ง Indole ไดใ้นอาหาร LIA ได ้

4 ขัน้การท า Serogical Identification/Confirmation โดยการทดสอบปฏกิริยิาระหวา่ง
แอนตเิจนของเชือ้ทีส่งสยักบัสารแอนตีแ้อนตเิจนของเชือ้ Salmonella ถา้เกดิผลบวกจะเกดิ
ตะกอนแสดงวา่เชือ้ทีส่งสยันัน้เป็นเชือ้ Salmonella  

 
อาหารเลี้ยงเช้ือท่ีใช้ในการตรวจหาเช้ือ Salmonella  
 
 1 อาหาร Lactose Broth (LB) เชือ้น้ีไมส่ามารถใชน้ ้าตาลแลกโตสได ้แต่หากมสีว่นผสม
ของน ้าตาลแลก็โตสในอาหารเลีย้งเชือ้จะท าใหเ้ชือ้สามารถฟ้ืนจากการบาดเจบ็ได ้
 2 อาหาร Selenite Cystine (SC) Broth อาหารชนิดน้ีม ีSelenite เป็น Selective และม ี
L-Cystine เป็น Reducing Agent 
 3 อาหาร Tetrathionate (TT) Broth อาหารชนิดน้ีเตมิไอโอดนีเพือ่ท าใหส้าร Sodium 
Thiosulfate เปลีย่นไปเป็น Tetrathionate ซึง่ Tetrathionate เป็นพษิต่อแบคทเีรยี แต่เชือ้ 
Salmonella สามารถสรา้งเอน็ไซม ์ Tetrathionase ท าใหส้ลายพษิของ Tetrathionate ดงันัน้ 
Salmonella จงึสามารถเจรญิอยูใ่นอาหารชนิดน้ี นอกจากนัน้อาหารชนิดน้ียงัมสีว่นผสมของ 
Bile salts ส าหรบัยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีกลุ่มอื่นๆทีไ่มต่อ้งการอกีดว้ย 
 4 อาหาร Hektoen Enteric (HE) agar อาหารชนิดน้ีม ีBile salts, Bromothymol blue 
และ กรด Fuchsin ท าหน้าทีย่บัยัง้แบคทเีรยีแกรมบวก นอกจากนัน้ยงัมอีนิดเิคเตอรท์ีช่ีว้ดัความ
เป็นกรดทีเ่กดิจากการหมกัคารโ์บโฮเดรตพวกแลกโตส ซูโครส หากเชือ้ทีผ่ลติกรดไดจ้ะท าใหต้วั
อนิดเิคเตอรน้ี์เปลีย่นสที าใหเ้กดิสเีหลอืงถงึสม้ขึน้บนจานอาหาร แต่ส าหรบั Salmonella ไม่
สามารถใชน้ ้าตาลกลุ่มดงักล่าวเป็นแหล่งคารบ์อน ดงันัน้จงึไมเ่กดิการเปลีย่นสขีองอาหาร แต่จะ
เกดิโคโลนีทีม่สีดี าตรงกลางอนัเกดิจากการทีเ่ชือ้สรา้งเอน็ไซม ์ Desulfhydrase เพือ่เปลีย่น 
Thiosulfate ใหก้ลายเป็นแก๊ส H2S แลว้เกดิปฏกิริยิากบั Ferric Ion นอกจากนัน้โคโลนียงัมสีนี ้า
เงนิเขยีวลอ้มรอบ 
 5 อาหาร Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) agar อาหารชนิดนี้ม ีDesoxycholate 
เป็นสารส าหรบัยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีทีไ่มใ่ช่พวก Enterics นอกจากนัน้ยงัม ี Ferric Ammonium 
Citrate และ Sodium Thiosulfate ท าหน้าทีเ่หมอืนกบัในอาหาร HE อาหารน้ีใช ้Phenol Red 
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เป็นอนิดเิคเตอรจ์ะเปลีย่นสหีากเชือ้สามารถใชน้ ้าตาล Xylose Lactose และ Sucrose ได ้ เชือ้
ชนิดน้ีสามารถใชน้ ้าตาล Xylose ไดเ้พยีงชนิดเดยีวจะท าใหเ้กดิโคโลนีสแีดงลอ้มรอบดว้ยดา่งที่
ผลติจากการปล่อยเอน็ไซม ์ Decarboxylate Lysine ไปยอ่ยกรดอะมโินในอาหาร แลว้สามารถ
สรา้งแก๊ส H2S ท าใหโ้คโลนีมจีุดสดี าตรงกลางอกีดว้ย 
 6 อาหาร Bismuth Sulfite (BS) Agar ม ี Brilliant Green ท าหน้าทีเ่ป็น Selective 
agent ส าหรบัยบัยัง้แบคทเีรยีแกรมบวก ม ี Bismuth ส าหรบัยบัยัง้เชือ้พวก Coliforms และ
แบคทเีรยีแกรมบวก หากตวัอยา่งอาหารนัน้มเีชือ้ Salmonella อยู ่เชือ้จะสามารถผลติแก๊ส H2S 
มาท าปฏกิริยิากบั Ferrous Sulfate (FeSO4) ท าใหเ้กดิโคโลนีสดี าถงึเขยีวบนจานอาหาร 
บางครัง้อาจเป็นโคโลนีสโีลหะวาว 
 7 อาหาร Lysine Iron Agar (LIA) เป็นอาหารทีใ่ชใ้นการทดสอบทางชวีเคม ี ทดสอบ
โดยน าเชือ้แบคทเีรยีทีส่งสยัมาขดีลงผวิหน้าแลว้แทงลงไปในอาหาร LIA (ภาพที ่ 3.1) สว่นบน
ของหลอดจะมอีอกซเิจน (Slant area) แต่สว่นล่างของหลอด (Butt) จะเป็นสว่นทีไ่มม่อีอกซเิจน
อยู ่ อาหารชนิดน้ีมกีลโูคสเป็นแหล่งคารบ์อน ม ี Lysine และ อนิดเิคเตอร ์ ถา้หากสขีองอาหาร
เป็นสเีหลอืงแสดงวา่เชือ้ไดส้รา้งกรด และเป็นอาหารเป็นสมีว่งเมือ่เชือ้สรา้งดา่ง และเมือ่กลูโคส
ถกูใชห้มดไป เชือ้จุลนิทรยีจ์ะผลติ Lysine Decarboxylase ออกมายอ่ย Lysine แลว้ได ้Amine 
ทีม่สีภาวะเป็นด่างซึง่จะท าใหเ้กดิสมีว่งทัว่ทัง้หลอด  นอกจากนัน้ยงัสามารถสงัเกตการผลติแก๊ส
โดยอาหารจะมรีอยแตก และเหน็สดี าตามรอยทีม่แีทงเชือ้ลงในหลอดอาหารซึง่เป็นผลจาก H2S 
ทีเ่ชือ้ผลติขึน้ 
 8  อาหาร Triple sugar iron (TSI) agar (ภาพที่ 3.1) ท าการทดสอบโดยการขดีเชื้อ
แบคทเีรยีลงผวิหน้าของอาหารแลว้แทงเชือ้ทีส่งสยัว่าเป็น Salmonella ลงในอาหารชนิดน้ี การ
ทดสอบน้ีไม่ควรปิดฝาหลอดใหแ้น่นเกนิไปเพราะจะท าใหข้าดสภาพมอีอกซเิจนที่ผวิดา้นหน้า
ของอาหาร อาหารชนิดน้ีมีน ้าตาล 3 ชนิดเป็นองค์ประกอบในอตัราส่วนคือ น ้าตาลกลูโคส : 
น ้าตาลซูโครส: น ้าตาลแลกโตส ในอตัราส่วน 0.1:1.0:1.0 % ตามล าดบั มี Phenol Red เป็น
อนิดเิคเตอรท์ี่สามารถเปลี่ยนสขีองอาหารใหก้ลายเป็นสเีหลอืงหากพบกรดที่เชื้อสรา้งขึน้จาก
การใช้น ้ าตาลเหล่าน้ี แต่อาหารจะไม่เปลี่ยนสีหากเกิดสภาพด่างในหลอด เชื้อ Salmonella 
สามารถผลติกรดไดใ้นสภาพทีไ่รอ้อกซเิจนโดยใชน้ ้าตาลในสว่นทีเ่ป็นกลโูคสเท่านัน้จงึมสีเีหลอืง
ที่กน้หลอด ส่วนดา้นบนของอาหารเลี้ยงเชือ้ซึ่งมสีภาพมอีอกซเิจน เชื้อจะใชโ้ปรตนีแล้วท าให้
เกิดสภาพด่างขึ้นที่ผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อท าให้อาหารเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงที่ผิวด้านบน 
นอกจากนัน้ยงัสามารถสงัเกตฟองแก๊สที่เกิดขึ้นและการผลิต H2S ของเชื้อ Salmonella ใน
อาหารน้ีไดอ้กีดว้ย 
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                                              (ก)      (ข) 
 ภาพท่ี 3.1 เชือ้ Salmonella ทีเ่ลีย้งในอาหาร LIA (ก) และ อาหาร TSI (ข) 
                                     

วิธีการทดลอง 
อปุกรณ์ 

1 อาหารทีน่ ามาวเิคราะห ์
 1.1 เน้ือไก่สด 
 1.2 ไขส่ด 
 1.3 เครือ่งในไก ่
2 อาหารเลีย้งเชือ้ 
 2.1 Selenite cystine broth (SC) 
 2.2 Tetrathionate broth (TT) 
 2.3 Salmonella Shigella (SS) agar 
 2.4 Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) agar 
 2.5 Lysine Iron Agar (LIA) 
 2.6 Triple sugar iron (TSI) agar  
 2.7 Urea agar 
 2.8 Trypticase soy broth (TSB) 
 2.9 Nutrient Agar (NA) 
3 สารเคม ี
 3.1 Polyvalent “O” antiserum 
 3.2 น ้ายาส าหรบัเจอืจาง (0.1% Peptone water) 
 3.3 70% แอลกอฮอล ์
4 อุปกรณ์ 
 4.1 หมอ้น่ึง 
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 4.2 ตูบ้่ม 
 4.3 แผน่สไลด ์
 4.4 กลอ้งจุลทรรศน์ 

4.5 ไมโครปิเปตตพ์รอ้มทปิ 
  

วิธีการ 
 

1.1 ท าการชัง่อาหาร 25 กรมั ละลายใน Trypticase soy broth (TSB) ปรมิาณ 225 
มล. บ่ม 18-24 ชัว่โมง 

1.2 สงัเกตความขุน่ของอาหารจากนัน้ดดูตวัอยา่งอาหารมา 1 มลิลลิติรใสล่งในอาหาร 
Tetrathionate broth (TT) และ Selenite cystine broth (SC) อยา่งละ 10 มลิลลิติร 
บ่มเป็นเวลา 18-24 ชัว่โมง 

1.3 สงัเกตการเจรญิของเชือ้โดยการดคูวามขุน่ ใช ้Loop แตะสว่นอาหารในขอ้ 1.2 แลว้
น ามาขดีลงในอาหาร Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) agar และ Salmonella 
Shigella (SS) agar บ่มเป็นเวลา 18-24 ชัว่โมง จากนัน้สงัเกตผลบวกโดยโคโลนีที่
เกดิบนอาหาร XLD จะมจีุดสดี าตรงกลางลอ้มรอบดว้ยดา่ง พืน้ของอาหาร
เปลีย่นไปเป็นสแีดง สว่นอาหาร SS พืน้ของอาหารจะเป็นสเีหลอืงและมโีคโลนีทีม่ี
จุดสดี าตรงกลาง  

1.4 น าโคโลนีทีส่งสยัมาขดีลงในอาหารดงัต่อไปน้ีเพือ่ทดสอบทางชวีเคม ี
1.4.1 อาหาร Triple sugar iron (TSI) agar ใหท้ าการขดีเชือ้ทีผ่วิหน้าและ

แทง Needle ลงไปในอาหาร จากนัน้น าไปบ่มเป็นเวลา 18-24 ชัว่โมง 
แลว้จงึน ามาอา่นผล ผลบวกของเชือ้ Salmonella คอื Slant (K), Butt 
(a), Gas (), H2S () 

1.4.2 อาหาร Lysine Iron Agar (LIA) ใหท้ าการขดีเชือ้ทีผ่วิหน้าและแทง  
Needle ลงไปในอาหาร จากนัน้น าไปบ่มเป็นเวลา 18-24 ชัว่โมง แลว้
จงึน ามาอา่นผล ผลบวกของเชือ้ Salmonella คอื Lysine (+), Indole  
(-) และ Motility (+) 

1.4.2 อาหาร Urea Agar ใหท้ าการขดีเชือ้ทีผ่วิหน้า จากนัน้น าไปบ่มเป็น
เวลา 18-24 ชัว่โมง แลว้จงึน ามาอา่นผล ผลบวกของเชือ้ Salmonella 
คอือาหารไมเ่ปลีย่นส ี

1.4.3 อาหาร Nutrient Agar ใหท้ าการขดีเชือ้ทีผ่วิหน้า จากนัน้น าไปบ่มเป็น
เวลา 18-24 ชัว่โมง แลว้จงึเตมิ 0.85 %NaCl ปรมิาณ 1 มลิลลิติรลงไป
แลว้น า Spore Suspension จากนัน้หยด Suspension ลงบนแผน่ 
สไลด ์1 หยดแลว้ท าการหยด Polyvalent “o” antiserum ลงไป 1 หยด
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ผสมใหเ้ขา้กนั ผลบวกของเชือ้ Salmonella คอื เกดิการจบัตวัของ
เซลลเ์ป็นกอ้น (Clump) เรยีกวา่ agglutination (+) 

 

 
ภาพท่ี 3.2 แผนผงัการท างานโดยรวม 
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ตารางบนัทึกผลการทดลอง 
 

ชื่อ-นามสกุล....................................................รหสัประจ าตวั......................กลุ่มที.่................... 
 
ตารางท่ี 3.1 ผลการทดสอบเลีย้งเชือ้ในอาหารชนิดต่างๆ 
 
อาหารเลีย้งเชือ้ ผลทีส่งัเกตเหน็ 
TSB  
TT  
SC  
XLD  
SS  

 
ตารางท่ี 3.2  ผลการทดสอบทางชวีเคม ี
 
อาหารเลีย้งเชือ้ ผลการทดสอบ 
TSI Slant Butt Gas H2S 
     
LIA Lysine Indole Motility  
     
Urea agar Color    
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ตารางท่ี 3.3 ภาพลกัษณะของเชือ้ทีส่งัเกตเหน็โดยการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
 

รปูภาพ ลกัษณะของโคโลนี 
- วาดรปูของลกัษณะของเชือ้ราทีพ่บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บอกลกัษณะของโคโลนีทีเ่จรญิบน
อาหารเลีย้งเชือ้ 
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บทปฏิบติัการท่ี 4 
 

การวิเคราะหห์าเช้ือ Coliform  Escherichia coli และ Escherichia coli 0157:H7 
 ในแหล่งน ้า 

 
 แบคทเีรยีคลอรฟิอรม์ (Coliform bacteria) เป็นพวกทีเ่จรญิแบบใชอ้อกซเิจนหรอืใช้

ออกซเิจนเพยีงเลก็น้อยกไ็ด ้แกรมลบ ไมส่รา้งสปอร ์มรีปูรา่งเป็นทอ่น (rod) สามารถใชน้ ้าตาล
แลกโตสแลว้ท าใหเ้กดิกรดและแก๊สภายใน 48 ชัว่โมงทีอุ่ณหภูม ิ 35 องศาเซลเซยีส เชือ้กลุ่มน้ี
สามารถเจรญิใน Bile salt ซึง่เป็นพวก Selective agent ได ้คลอรฟิอรม์แบคทเีรยีมสีมาชกิใน
กลุ่ม เชน่ Escherichia, Klebsiella และ Enterobacter โดยเชือ้เหล่าน้ีพบในอุจจาระของ
สตัวเ์ลอืดอุ่น เชน่ มนุษย ์ ดงันัน้การตรวจพบ Coliform ในอาหารจงึแสดงถงึการปนเป้ือนของ
อุจจาระในอาหาร ดงันัน้เชือ้ Coliform จงึเป็นดชันีชีว้ดัสุขาภบิาลอาหาร  
 
ขัน้ตอนการตรวจหาเช้ือแบคทีเรียคลอริฟอรม์ (Coliform)ในอาหาร 
 

 1 ขัน้ตอน Presumptive test เป็นการตรวจเบือ้งตน้วา่อาหารชนิดนัน้ๆปนเป้ือนเชือ้    
จุลนิทรยีใ์นกลุ่ม Coliform หรอืไม ่ โดยทัว่ไปแลว้เชือ้ในกลุ่มน้ีสามารถยอ่ยน ้าตาลแลคโตสให้
กลายเป็นแก๊สและกรดได ้อาหารเลีย้งเชือ้ทีนิ่ยมใชค้อือาหาร Lauryl sulfate tryptose (LST) ซึง่
มนี ้าตาลแลคโตสเป็นสว่นผสมหลกั ผลบวกทีไ่ดค้อืสามารถสงัเกตเหน็ฟองแก๊สในหลอดดกัก๊าช 
(Durham tubes) จากนัน้น าผลมาค านวณปรมิาณของเชือ้ทัง้หมดเป็นหน่วย MPN/ml หรอื 
MPN/g 

   2   ขัน้ตอน Confirmatory test เป็นการตรวจยนืยนัผลโดยท าการตรวจเมือ่ผา่น
ขัน้ตอน Presumptive มาแลว้ เชน่ การถ่ายเชือ้จากขัน้แรกลงในอาหาร Brilliant green lactose 
bile (BGLB) ซึง่ม ีBile salt เป็นสารพวก Selective agent จากนัน้สงัเกตฟองแก๊สทีเ่กดิขึน้ใน
หลอดดกัก๊าซ แลว้น าไปค านวณปรมิาณของเชือ้ทัง้หมดเป็นหน่วย MPN/ml หรอื MPN/g 

   3    ขัน้ตอน Complete test เป็นการตรวจสอบในขัน้สดุทา้ยวา่เชือ้ทีพ่บเป็นพวก fecal 
หรอื non-fecal โดยมกีารทดสอบทางชวีเคม ี
 
การนับปริมาณเช้ือโดยเทคนิคเอม็พีเอน็ (Most Probable Number Technique: MPN)  
 
 วธิกีารนบัปรมิาณเชือ้ทัง้หมดโดยวธิกีารน้ีท าไดโ้ดยการบ่มเชือ้จุลนิทรยีใ์นหลอด
ทดลองหลายๆหลอดทีค่วามเขม้ขน้ของอาหารไมเ่ทา่กนั หรอื ปรมิาณเชือ้ในหลอดอาหารไม่
เทา่กนั (เรยีงกนัเป็นชดุ) โดยการละลายตวัอยา่งอาหารทีต่อ้งการทดสอบในน ้าเกลอืหรอื
สารละลายเปปโตสใหไ้ดป้รมิาณเจอืจาง 3 ความเขม้ขน้ต่อเน่ืองกนั จากนัน้ปิเปตตต์วัอยา่ง
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อาหารนัน้มาใสใ่นหลอดอาหารเหลว LSTทีม่หีลอดดกัก๊าช จ านวน 9 หลอดๆละ 1 มลิลลิติร 
(ภาพที ่ 4.1) แลว้จงึท าการบ่มแลว้นบัจ านวนหลอดทีเ่กดิแก๊สในหลอดดกัก๊าช แลว้น าไป
ค านวณหาค่า MPN ตามสตูรดา้นล่าง  
 
   MPN/ml = ปรมิาณเชือ้จากตาราง x dilution factor ของระดบัความเจอืจางทีอ่ยูต่รงกลาง 
 

 
ภาพท่ี 4.1 เทคนิค 3- Tube MPN  

 
 เมือ่นบัจ านวนหลอดทีเ่กดิฟองแก๊สไดแ้ลว้จงึน าไปเปิดตาราง MPN (ตารางที ่ 4.1 หรอื 
4.2) 
 
ตวัอย่างการค านวณ 
 
 ตวัอยา่งอาหารทีม่ผีลบวกดงัน้ีคอื 3-2-0 เมือ่น าไปเปิดตารางที ่ 4.1 ไดค้า่ 0.93 ดงันัน้ 
ค านวณคา่ MPN/g ไดด้งัน้ีคอื 

 
                                   MPN/g = 0.93 x102 = 93 
 
 โดยที ่102 คอืคา่ Dilution factor ของหลอดทีอ่ยูต่รงกลาง 
 
 หรอื ตวัอยา่งอาหารทีม่ผีลบวก 5-3-2 เมือ่น าไปเปิดตารางที ่4.2 ไดค้า่ 1.4 ดงันัน้ 
ค านวณคา่ MPN/g ไดด้งัน้ีคอื 
         MPN/g = 1.4 x102 = 140 
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ตาราง 4.1 3-Tube MPN 
 

No. of Tubes Positive in 

MPN in the  MPN in the 

inoculum of 
the 

 
inoculum of 

the 

middle set of 
No. of Tubes Positive in 

middle set 
of 

first middle first middle first middle first middle 

set set set set set set set set 

0 0 0 ‹0.03 2 1 1 0.2 

0 0 1 0.03 2 1 2 0.27 

0 0 2 0.06 2 1 3 0.34 

0 0 3 0.09 2 2 0 0.21 

0 1 0 0.03 2 2 1 0.28 

0 1 1 0.061 2 2 2 0.35 

0 1 2 0.092 2 2 3 0.42 

0 1 3 0.12 2 3 0 0.29 

0 2 0 0.062 2 3 1 0.36 

0 2 1 0.093 2 3 2 0.44 

0 2 2 0.12 2 3 3 0.53 

0 2 3 0.16 3 0 0 0.23 

0 3 0 0.094 3 0 1 0.39 

0 3 1 0.13 3 0 2 0.64 

0 3 2 0.16 3 0 3 0.95 

0 3 3 0.19 3 1 0 0.43 

1 0 0 0.036 3 1 1 0.75 

1 0 1 0.072 3 1 2 1.2 

1 0 2 0.11 3 1 3 1.6 

1 0 3 0.15 3 2 0 0.93 

1 1 0 0.073 3 2 1 1.5 

1 1 1 0.11 3 2 2 2.1 

1 1 2 0.15 3 2 3 2.9 

1 1 3 0.19 3 3 0 2.4 

1 2 0 0.11 3 3 1 4.6 

1 2 1 0.15 3 3 2 11 

1 2 2 0.2 3 3 3 ›24 

1 2 3 0.24 

1 3 0 0.16 

1 3 1 0.2 

1 3 2 0.24 

1 3 3 0.29 

2 0 0 0.091 

2 0 1 0.14 

2 0 2 0.2 

2 0 3 0.26 

2 1 0 0.15 
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ตาราง 4.2 5-Tube MPN 
 

No. of Tubes Positive in 

MPN in the  MPN in the 

inoculums of 
the 

 
inoculums 

of the 

middle set of 
No. of Tubes Positive in 

middle set 
of 

first middle first middle first middle first middle 

set set set set set set set set 

0 2 0 0.04 5 3 0 0.79 

1 0 0 0.02 5 3 1 1.1 

1 0 1 0.04 5 3 2 1.4 

1 1 0 0.04 5 3 3 1.8 

1 1 1 0.06 5 4 0 1.3 

1 2 0 0.06 5 4 1 1.7 

2 0 0 0.05 5 4 2 2.2 

2 0 1 0.07 5 4 3 2.8 

2 1 0 0.07 5 4 4 3.5 

2 1 1 0.09 5 5 0 2.4 

2 2 0 0.09 5 5 1 3.5 

2 3 0 0.12 5 5 2 5.4 

3 0 0 0.08 5 5 3 9.2 

3 0 1 0.11 5 5 4 16 

3 1 0 0.11 5 5 5 ›24 

3 1 1 0.14 

3 2 0 0.14 

3 2 1 0.17 

4 0 0 0.13 

4 0 1 0.17 

4 1 0 0.17 

4 1 1 0.21 

4 1 2 0.26 

4 2 0 0.22 

4 2 1 0.26 

4 3 0 0.27 

4 3 1 0.33 

4 4 0 0.34 

5 0 0 0.23 

5 0 1 0.31 

5 0 2 0.43 

5 1 0 0.33 

5 1 1 0.46 

5 1 2 0.63 

5 2 0 0.49 

5 2 1 0.7 

5 2 2 0.94 
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อาหารเลี้ยงเช้ือท่ีใช้ในการวิเคราะหห์าเช้ือ Coliform และ E.coli ในอาหาร  
 
 1 อาหาร Lauryl Sulfate Tryptose Broth (LST) ใชส้ าหรบัในการหาคา่ MPN โดยเชือ้ 
จุลนิทรยีท์ีส่ามารถใชน้ ้าตาลแลคโตสในอาหารชนิดน้ีไดจ้ะท าใหเ้กดิฟองแก๊สขึน้ โดย Soduum 
Lauryl Sulfate ท าหน้าทีเ่ป็นอาหารในการคดัแยกกลุ่มเชือ้ทีไ่มใ่ชค่ลอลฟิอรม์ออกไป Tryptose 
ท าใหเ้กดิการเจรญิของเชือ้ทีต่อ้งการ และ Sodium Chloride ท าใหเ้กดิการสมดุลของความดนั
ออสโมตกิในเซลล ์ฟองแก๊สทีเ่กดิขึน้คอืก๊าชคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่ชือ้สรา้งขึน้ 

2 อาหาร Brilliant Green Lactose Bile Broth เป็นอาหารเหลวทีจ่ดัอยูใ่นประเภท
อาหารคดัเลอืกและบอกความแตกต่าง (Selective-differential) อาหารชนิดน้ีเตมิ Oxgall ซึง่เป็น
พวก Bile และ Brilliant Green ส าหรบัยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีแกรมบวกและแบคทเีรยีแกรมลบที่
ไมใ่ชพ่วก Coliform ผลบวกจะเกดิฟองแก๊สทีส่งัเกตไดใ้นหลอดดกัก๊าช ซึง่เป็นผลจากการทีเ่ชือ้
ในกลุ่ม Coliform สามารถหมกัน ้าตาลแลกโตสและท าใหเ้กดิฟองก๊าช 

3 อาหารส าเรจ็รปู Escherichia coli/coliform Petrifilms เป็นอาหารส าเรจ็รปูทีเ่คลอืบ
อยูบ่นจานอาหารพลาสตกิส าเรจ็รปู อาหารชนิดน้ีผสม Neutral red และสารตรวจจบัเอน็ไซม ์
glucuronidase ท าใหส้ามารถตรวจหาเชือ้ Escherichia coli หรอื Coliform ได ้โดยเชือ้ E. coli 
เป็นเชือ้ทีส่ามารถสรา้งเอน็ไซม ์ Glucoronidase และหากตวัอยา่งอาหารทีน่ ามาทดสอบมเีชือ้น้ี
อยู ่ จะท าใหเ้กดิโคโลนีสฟ้ีามฟีองแก๊สขึน้ในแผน่ Petrifilms การใชแ้ผน่อาหารส าเรจ็รปูน้ีเป็นที่
นิยมในอุตสาหกรรมอาหาร เพราะใหผ้ลเป็นทีน่่าเชื่อถอืและรวดเรว็ 
 4 อาหาร Eosin Methylene Blue Agar (EMB) จดัเป็นอาหารทีใ่ชบ้อกความแตกต่าง
ของเชือ้ในกลุ่ม Coliform โดยการใชก้รด Eosin และ Methylene blue เป็นสิง่ทีใ่ชบ้อกความ
แตกต่างของเชือ้ในกลุ่มน้ี นอกจากนัน้แลว้ Eosin และ Methylene blue ยงัสามารถยบัยัง้เชือ้
แบคทเีรยีแกรมลบและยสีตไ์ดอ้กีดว้ย แบคทเีรยีทีไ่มส่ามารถใชน้ ้าตาลแลคโตสไดจ้ะเกดิโคโลนี
สเีหลอืงคลา้ยฟาง พวกทีส่ามารถใชน้ ้าตาลซโูครสได ้เชน่ Enterobacter spp. ท าใหเ้กดิโคโลนี
สชีมพใูนจานอาหาร สว่นเชือ้พวก E. coli จะสรา้งโคโลนีสเีขยีวน ้าเงนิวาว (Green sheen) บน
จานอาหาร 
  
การทดสอบทางชีวเคมี (Biochem Test)  
 
 1 การทดสอบอนิโดล (Indole test) เป็นการแยกเชือ้ E. coli ออกจากเชือ้ตวัอื่นๆ โดย 
E.coli สามารถใช ้Tryptophane ในอาหาร Tryptone broth แลว้ผลติสารอนิโดลขึน้ เมือ่น ามา
หยดสารละลาย Kovacs’s reagent ปรมิาณ 0.5 มลิลลิติรลงในหลอดทดลอง ผลบวกจะเกดิวง
แหวนสแีดงขึน้ในหลอด (ภาพที ่4.2) 
 2 การทดสอบ MR (Methyl red test) เป็นการทดสอบความสามารถในการสรา้งกรด
เมือ่หมกัน ้าตาลกลโูคส เชือ้ E.coli จะสรา้งกรดในปรมิาณมากเมือ่อยูใ่นอาหารทีม่กีลโูคสและอยู่
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ในสภาพมอีากาศ โดยผลบวกจะเกดิสแีดงที ่ pH 4-5 และผลลบเกดิสเีหลอืงที ่ pH 6-7 (ภาพที ่
4.2) 
 3 การทดสอบ VP (Voges-Proskauer test) เป็นการทดสอบหาวา่เชือ้สามารถหมกั
น ้าตาลกลโูคสแลว้ได ้ product เป็นแบบไหน พวกทีใ่หผ้ลการทดสอบเป็นบวกคอืพวกทีห่มกั
น ้าตาลกลโูคสแลว้สรา้ง butylene glycol และ alcohol มากซึง่มฤีทธิเ์ป็นกลาง โดยระหวา่งการ
สรา้ง butylene glycol จะเกดิสารตวักลางคอื acetylmethylcarbinol หรอื acetoin ซึง่การ
ทดสอบ VP น้ีเป็นการตรวจสอบหาสารน้ีในอาหาร โดยท าการหยดสารละลาย A (5% -
narphthol solution) และ สารละลาย B (40%KOH) ลงในหลอดทดสอบ ผลบวกจะเกดิสแีดง
ภายใน 5 นาท ีโดยพวก E.coli จะสรา้งกรด จงึใหผ้ลลบในการทดสอบน้ี (ภาพที ่4.2) 
 4 การทดสอบการใชซ้เิตรท (Citrate Test) อาหารเลีย้งเชือ้ทีใ่ชท้ดสอบจะมแีหล่ง
คารบ์อนคอืซเิตรท เมือ่เตมิ Bromothymol blue ลงไปในอาหารแลว้ท าใหเ้กดิสเีขยีวของอาหาร
เลีย้งเชือ้ขึน้โดยวดั pH ไดป้ระมาณ 6.8 เชือ้จุลนิทรยีท์ีม่เีอน็ไซม ์ Citrate lyase, Citrate 
aldolase, และ Citridesmolase จะท าการเปลีย่นซเิตรทใหก้ลายเป็น Oxaloacetate และ 
Acetate แลว้เชือ้จะสรา้งเอน็ไซม ์ Oxaloacetate de carboxylase ออกมายอ่ยสารน้ีให้
กลายเป็น pyruvate และ คารบ์อนไดออกไซด ์โดยสภาพเชน่น้ีจะมคีวามเป็นด่างเพิม่มากขึน้จน
ท าใหอ้าหารเลีย้งเชือ้เปลีย่นจากสเีขยีวเป็นสนี ้าเงนิเพราะเกดิ pH มากกวา่ 7.6 โดยพวก E.coli 
จะสรา้งกรด จงึใหผ้ลลบในการทดสอบน้ี (ภาพที ่4.2) 
 

         
                               Indole test             MR-VP test         Citrate test 

 
ภาพท่ี 4.2 การทดสอบ Imvic test ของเชือ้ E.coli ซึง่ใหผ้ลการทดสอบเป็น ++-- หรอื -+-- 

 
เช้ือ Escherichia coli 0157:H7 
 
 เชือ้ E. coli 0157:H7 เป็นเชือ้ทีอ่ยูใ่นตระกูล Enterobacteriaceae ซึง่มลีกัษณะเป็น  
แกรมลบ ขอ้แตกต่างระหวา่ง E. coli 0157:H7 และ E. coli คอื เชือ้ E.coli 0157:H7 จะไมห่มกั
น ้าตาลซอลบทิอลใน 48 ชัว่โมงทีอุ่ณหภูม ิ 35 ถงึ 37 องศาเซลเซยีส และเชือ้สายพนัธุน้ี์จะไม่
เจรญิในทีอุ่ณหภูม ิ 44.5 องศาเซลเซยีส และไมส่รา้งเอน็ไซม ์-D-glucoronidase ดงันัน้จงึไม่
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สามารถสลาย 4-methylumbelliferyl--D-glucoronide (MUG) แลว้เกดิการเรอืงแสงได ้
นอกจากนัน้ยงัสามารถสรา้งสารพษิคอื Verotoxin ซึง่มคีุณสมบตัคิลา้ย Shiga-like toxins หรอื 
Shiga toxins 
 
การจดัจ าแนกเช้ือ (Classification) E.coli 0157:H7 
 
 เชือ้ E. coli ม ี O antigen ปัจจุบนัพบประมาณ 167 O antigen ซึง่อยูใ่นชัน้ 
lipopolysaccharide (LPS) ของเชือ้ และม ี H antigen อยูใ่นสว่นของ flagella ปัจจุบนัพบ
ประมาณ 53 H ดงันัน้ E.coli O157:H7 จงึม ีO ในล าดบัที ่157 และม ีH ในล าดบัที ่7 ซึง่ทัง้ O 
และ H จดัเป็น Virulence factors ทีท่ าใหเ้กดิโรค 
 
การเกิดโรคจากเช้ือ E.coli 0157:H7 
 
 เชือ้ชนิดน้ีท าใหเ้กดิโรค Hemorrhagic colitis ในมนุษยโ์ดยปรมิาณของเซลลท์ี่
ก่อใหเ้กดิโรคน้อยกวา่ 100 เซลล ์ หลงัจากไดร้บัเชือ้แลว้จะแสดงอาการหลงัจากนัน้ 3-4 วนั 
ผูป่้วยทีเ่ป็นเดก็ต ่ากวา่ 5 ขวบและผูส้งูอายทุีม่อีายุเกนิกวา่ 65 ปี อาจมคีวามเสีย่งสงูในการ
เสีย่งชวีติจากการไดร้บัเชือ้ชนิดน้ี  
 
อาหารท่ีมีความเส่ียงในการตรวจพบ E.coli 0157:H7 
 
 พวกกลุ่มววั ควาย เป็นกลุ่มทีเ่สีย่งในการตรวจพบเชือ้น้ี โดยเฉพาะเน้ือสเตก็ทีไ่มไ่ด้
ปรงุใหส้กุ นอกจากนัน้ยงัสามารถพบไดใ้นน ้านมดบิ น ้านมพลาสเจอรไ์รซ ์ น ้าดื่ม เป็นตน้ เชือ้
ชนิดน้ีสามารถอยูไ่ดใ้นสภาพความเป็นกรดเลก็น้อย เชน่ อาหารมายองเนส น ้าเอปเป้ิลหมกั 
และทนความเคม็ไดโ้ดยเชือ้มชีวีติรอดในจานอาหารทีผ่สมเกลอื 8.5 เปอรเ์ซน็ต์ 
 
ขัน้ตอนในการตรวจหาเช้ือ E.coli 0157:H7 ในอาหาร 
 
 1 ขัน้ตอน Enrichment เน่ืองจากเชือ้ในกลุ่มน้ีมปีรมิาณน้อย ดงันัน้ตอ้งท าการบ่มเพือ่
เพิม่จ านวนของเชือ้ในเบือ้งตน้ก่อน อาหารทีใ่ชใ้นการบ่มเพือ่เพิม่จ านวนของเชือ้อาจเตมิยา
ปฏชิวีนะเพือ่ช่วยก าจดัแบคทเีรยีบางชนิดทีไ่มต่อ้งการ ยาปฏชิวีนะทีน่ ามาใชเ้ชน่ cefixime 
cefsulodin novobiocin และ vancomycin เป็นตน้ 
 2  ขัน้ตอน Isolation นิยมใชอ้าหาร Sorbitol-MacConkey (SMAC) หรอือาหารเลีย้ง
เชือ้ทีเ่ตมิ Methylumbelliferyl-ß-D glucuronide (MUG) เป็นสว่นผสม โดยผลทีไ่ดต้อ้งพบ
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โคโลนีสคีรมีบนอาหาร SMAC และพบโคโลนีทีไ่มเ่กดิการเรอืงแสงเมือ่บ่มกบัอาหารเลีย้งเชือ้ที่
ม ีMUG 
 3 ขัน้ตอน Confirmation เป็นการยนืยนัผลวา่พบเชือ้น้ีหรอืไม ่ โดยการหยด 
suspension ของเชือ้ทีส่งสยัใน O157:H7 antiserum โดยหากเกดิผลบวกจะเกดิการจบักลุ่มกนั
ตกตะกอน 
 

วิธีการทดลอง 
 

การตรวจหาเช้ือ Coliform  Escherichia coli 
 

1 อาหารทีน่ ามาวเิคราะห ์
 - น ้าดื่มจากแหล่งต่างๆ 
 
2 อาหารเลีย้งเชือ้ 

2.1 Lauryl Sulfate Tryptose Broth (LST) พรอ้มหลอดดกัก๊าช 
2.2 Brilliant Green Lactose Bile Broth พรอ้มหลอดดกัก๊าช 
2.3 Eosin Methylene Blue Agar (EMB) 
2.4 Tryptone Broth 
2.5 MR-VP Broth 
2.6 Citrate agar slant 

 
3  สารเคม ี
 3.1 Kovacs’s reagent 
 3.2 Methyl red 

3.3 Solution A และ B 
3.4 70 %แอลกอฮอล ์
3.5 น ้ายาส าหรบัเจอืจาง (0.1% Peptone water) 

 
3 อุปกรณ์ 
 3.1 หมอ้น่ึง 
 3.2 ไมโครปิเปตตพ์รอ้มทปิ 
 3.3 ตูบ้่ม 
 3.4 แผน่สไลด ์
 3.5 กลอ้งจุลทรรศน์ 
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วิธีการ 
 

1.1 ดดูตวัอยา่งน ้าจากแหล่งต่างๆมาแหล่งละ 25 มลิลลิติรละลายในน ้ายาเจอืจาง
ปรมิาณ 225 มล.(10-1) 

1.2 ตป่ีนดว้ยเครือ่งตป่ีนประมาณ 2 นาท ีท าการเจอืจางอาหารนัน้ใหไ้ด1้0-2, 10-3, 10-4 
1.3 ท าการปิเปตตต์วัอยา่งที ่ 10-2, 10-3, 10-4 มาอยา่งละ 1 มลิลลิติรใสล่งในหลอด

อาหาร LST ทีม่หีลอดดกัก๊าชทีจ่ดัเตรยีมไวท้ัง้หมด 9 หลอด แลว้น าไปบ่มที่
อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

1.4 ท าการดดูตวัอยา่งจากหลอดอาหาร LST (เฉพาะหลอดทีเ่กดิฟองแก๊สในหลอดดกั
ก๊าช) จ านวน 1 มลิลลิตรใสล่งในอาหาร BGBB ทีม่หีลอดดกัก๊าช แลว้ท าการบ่มที่
อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

1.5 น า Loop มาจุม่ตวัอยา่งจากหลอดอาหาร BGBB (เฉพาะหลอดทีเ่กดิฟองแก๊สใน
หลอดดกัก๊าช) แลว้น ามาขดีใหเ้ป็นโคโลนีเดีย่ว (Single Colony) บนอาหาร EMB 
แลว้ท าการบ่มทีอุ่ณหภูม ิ 35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ผลบวกจะ
สงัเกตเหน็โคโลนีสเีขยีวน ้าเงนิแวววาวคลา้ยโลหะ 

1.6 น า Loop มาเขีย่โคโลนีเดีย่วบนอาหาร EMB แลว้น ามาใสใ่นอาหารดงัน้ี 
1.6.1  น า loop มาจุ่มลงในอาหาร Tryptone broth แลว้ท าการบ่มที ่อุณหภูม ิ

35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เมือ่ครบก าหนดใหห้ยดน ้ายา 
Kovacs’s reagent ลงไปในหลอดทดลองผลบวกจะเกดิวงแหวนสแีดง
ในหลอด 

1.6.2 น า Loop มาขดีลงในอาหาร MR-VP จ านวน 2 หลอดแลว้ท าการบ่มที ่
อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้ 
1.6.2.1 หลอดที ่1 หยด Methyl red แลว้บนัทกึผล ผลบวกเกดิสแีดง 
1.6.2.2 หลอดที ่ 2 หยด Solution A และ Solution B แลว้บนัทกึผล 

ผลบวกเกดิสเีหลอืง 
1.6.3 น า Loop มาขดีลงในอาหาร Citrate agar slant แลว้ท าการบ่มที ่

อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้ตรวจผลการ
เปลีย่นสขีองอาหารผลบวกอาหารเปลีย่นจากสเีขยีวเป็นสนี ้าเงนิ 
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วิธีการทดลอง 
 

การตรวจหาเช้ือ Escherichia coli O157:H7 
 

1 อาหารทีน่ ามาวเิคราะห ์
 - น ้าดื่มจากแหล่งต่างๆ 
 
3 อาหารเลีย้งเชือ้ 

3.1 Sorbitol-MacConkey (SMAC)  
3.2 อาหารเลีย้งเชือ้ EMB+MUG 
3.3 อาหารเลีย้งเชือ้ TSI 
3.4 อาหารเลีย้งเชือ้ LIM 
3.5 อาหารเลีย้งเชือ้ Urea 
3.6 อาหารเลีย้งเชือ้ Citrate  

3  สารเคม ี
 3.1 Kovacs’s reagent 
 3.2 70% แอลกอฮอล ์
 3.3 น ้ายาส าหรบัเจอืจาง (0.1% Peptone water) 
  
3 อุปกรณ์ 
 3.1 หมอ้น่ึง 
 3.2 ไมโครปิเปตตพ์รอ้มทปิ 
 3.3 ตูบ้่ม 

3.4 แผน่สไลด ์
3.5 กลอ้งจุลทรรศน์ 
 

     วิธีการ 
 

1.1ดดูตวัอยา่งน ้าจากแหล่งต่างๆมาแหล่งละ 25 มลิลลิติรละลายในน ้ายาเจอืจาง
ปรมิาณ 225 มล.(10-1) 

1.2 ท าการขดีตวัอยา่งน ้าลงในอาหาร EMB+MUG และ SMAC อยา่งละ 2 จาน 
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1.3 ท าการบ่มทีส่องอุณหภมูคิอื ทีอุ่ณหภูม ิ 35 องศาเซลเซยีส จ านวน 2 จาน และที ่
อุณหภูม ิ44.5 องศาเซลเซยีสจ านวน 2 จาน เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

1.4 ผลบวกจะมลีกัษณะของเชือ้ E.coli O157:H7 บนจานอาหารดงัน้ี อาหาร SMAC 
จะสงัเกตเหน็โคโลนีกลมขอบเรยีบสคีรมีหรอืขาวขุน่ (ไมย่อ่ยสลายน ้าตาล Sorbitol) 
และบนจานอาหาร EMB จะไมม่โีคโลนีสเีขยีวมนัวาว และไมเ่รอืงแสงเมือ่น าจาน
อาหาร EMB มาสอ่งดดูว้ย UV นอกจากนัน้เชือ้น้ีจะไมเ่จรญิในจานอาหารทีบ่่มที่
อุณหภูม ิ44.5 °ซ 

1.5 น าโคโลนีทีส่งสยัมา streak ลงในอาหาร TSI, LIM, Urea และ Citrate บ่มที่
อุณหภูม ิ37 °ซ นาน 24 ชัว่โมง แลว้สงัเกตดผูลบวกดงัตาราง 

TSI LIM 
Urea Citrate 

Slant Butt H2S Gas Lysine Indole Motility 

K/A A - + + + + - - 
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  ภาพท่ี 4.3 แผนผงัการท างานโดยรวมส าหรบัตรวจวเิคราะหเ์ชือ้ 
     Escherichia coli ในอาหาร 

 

 
  ภาพท่ี 4.4 แผนผงัการท างานโดยรวมส าหรบัตรวจวเิคราะหเ์ชือ้ 
                                          Escherichia coli O157:H7 ในอาหาร 
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ตารางบนัทึกผลการทดลอง 
 

ชื่อ-นามสกุล....................................................รหสัประจ าตวั......................กลุ่มที.่................... 
 
ตารางท่ี 4.1 บนัทกึผลการทดลองนบัจ านวนโคโลนีบนจานอาหาร 
 
อาหาร หลอดที/่

จานที ่
10-1 10-2 10-3 MPN/ml 

LST 1     
 2     
 3     
BGBB 1     
 2     
 3     
EMB 1     
 2     
 3     
Idole test 1     
 2     
 3     
MR test 1     
 2     
 3     
VP test  1     
 2     
 3     
Citrate test 1     
 2     
 3     
แสดงวธิกีารค านวณ MPN/ml 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ตารางท่ี 4.2 บนัทกึผลการทดลอง  
 
อาหาร ลกัษณะทีส่งัเกตได ้ วาดภาพประกอบ 

LST   
   
   
BGBB   
   
   
EMB   
   
   
Idole test   
   
   
MR test   
   
   
VP test    
   
   
Citrate test   
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ตารางท่ี 4.3 บนัทกึผลการทดลองเชือ้ E. coli O157:H7 
 
อาหาร  ลกัษณะทีส่งัเกตได ้

SMAC   
  -T=35 C   

  -T=44.5 C   

EMB+MUG   
  -T=35 C   

  -T=44.5 C   

TSI   
  -Slant   
  -Butt   
  -H2S   
  -Gas   
LIM   
  -Lysine   
  -Indole   
  -Motility   
Urea test   
   
   
Citrate test    
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บทปฏิบติัการท่ี 5 
 

การวิเคราะหห์าเช้ือ Staphylococcus aureus ในอาหาร 
 

 Staphylococcus aureus เป็นเชือ้แบคทเีรยีแกรมบวกรปูรา่งเป็น coccus มเีสน้ผา่น
ศนูยก์ลางตัง้แต่ 0.5 ถงึ 1.5 ไมโครเมตร เมือ่น าไปสอ่งดรูปูรา่งของเชือ้น้ีภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์
สามารถสงัเกตเหน็เชือ้น้ีมรีปูรา่งคลา้ยผลองุน่เกาะกลุ่มกนั S. aureus ใหผ้ลการทดสอบ 
Catalase และ Coagulase เป็นบวก สามารถสรา้งพกิเมนต ์ (pigment) สเีหลอืง สรา้งเอน็ไซม ์
Thermonuclease หมกัน ้าตาลแมนนิตอลไดใ้นสภาวะไรอ้ากาศ ทนสภาพแหง้แลง้ได ้เจรญิไดท้ี่
คา่ Water activity ประมาณ 0.86 และสรา้ง Enterotoxin ทีม่ชีื่อวา่ staphylococcal enterotoxin 
ซึง่ท าใหเ้กดิโรค Staphylococcal gastroenteritis เชือ้ Staphylococcus aureus บางสายพนัธุ์
ไมผ่ลติสารพษิ และเชือ้ Staphylococcus sp. บางสายพนัธุส์ามารถผลติสารพษิชนิดน้ีได ้
คุณสมบตัขิองเชือ้ Staphylococcus sp. ในสปีชสีต์่างๆดงัตารางที ่6.1 
 
ตารางท่ี 5.1 คุณสมบตับิางประการของเชือ้ Staphylococcus บางสายพนัธุ ์
 
คุณสมบตั ิ S. aureus S. epidermidis S. hyicus S. intermedius 
Coagulase + - w + 
Heat-stable (thermo 
nuclease) 

+ - + + 

Yellow pigment + - - - 
Hemolysis + v - + 
Mannitol 
fermentation 
anaerobically 

+ - - - 

(+) positive, (-) negative, (v) variable, (w) weak reaction 
 
การก่อให้เกิดโรค 
 
 S. aureus ท าใหเ้กดิโรคทอ้งเสยี โดยปรมิาณทีท่ าใหเ้กดิโรคไดค้อืไดร้บัตวัเชือ้อยา่ง
น้อยที ่ 106 CFU/ml หรอื CFU/g หรอืไดร้บัสารพษิอยา่งน้อย 1 ไมโครกรมั เชือ้ชนิดน้ีใชเ้วลา
บ่มตวัสัน้ท าใหเ้กดิอาการหลงัจากการรบัประทานอาหารไดไ้มน่าน ประมาณ 4-6 ชัว่โมง อาจ
เกดิอาการอาเจยีน ปวดทอ้ง และอาการจะดขีึน้ไดเ้อง แต่ในเดก็และคนชราใหร้ะวงัอนัตราย
เพราะอาจถงึแก่ชวีติได ้
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อาหารท่ีอาจปนเป้ือนเช้ือ S. aureus 
 
 อาหารทีป่นเป้ือนสารพษิและเชือ้กลุ่มน้ีเชน่ ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ นม สลดั และเน้ือสตัว ์
โดยปกตแิลว้เชือ้น้ีอาศยัอยูใ่นจมกู ล าคอ ซึง่การปนเป้ือนในอาหารอาจเกดิจากคนงาน การ
รบัประทานควรระวงัอนัตรายจากสารพษิ (Intoxication) ทีเ่ชือ้ไดผ้ลติไวใ้นอาหารแลว้ โดย
สารพษิสามารถทนกระบวนการแปรรปูไดเ้ชน่ การพลาสเจอไรซ ์ การใหค้วามรอ้นกบัอาหารที ่
100 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 30 นาท ี 
 
การท า Isolation และ Identification  
 
 เชือ้ชนิดน้ีสามารถเจรญิในน ้าเกลอื 10 % และ 0.5% Lithium Chloride (LiCl) หรอื 
0.05 % Potassium Tellurite (K2TeO3) สามารถหมกัน ้าตาลแมนนิตอลในสภาพไรอ้ากาศ 
สามารถรดีวิซ ์ Tellurite แลว้ท าใหเ้กดิโคโลนีสดี า นอกจากนัน้ยงัสามารถสรา้งเอน็ไซม ์
Lecithinase ส าหรบัยอ่ยไขแ่ดง และสามารถสรา้งเอน็ไซม ์Coagulase และ Thermonuclease  
 
อาหารเลี้ยงเช้ือท่ีใช้ในการวิเคราะหห์าเช้ือ S.aureus  
 
 1 Baird-Parker Agar เป็นอาหารทีค่ดัเลอืกและบอกความแตกต่าง ผลบวกสงัเกตเหน็
โคโลนีสดี าลอ้มรอบดว้ย Clear zone บางสายพนัธุอ์าจท าใหเ้กดิโคโลนีสเีทา ซึง่เกดิจากอาหาร
ชนิดน้ีมสีว่นผสมของ Lithium chloride และ Potassium tellurite ซึง่เป็นสารทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก 
ดงันัน้เฉพาะเชือ้ Staphylococcus sp. จงึจะสามารถเจรญิบนอาหารน้ีได ้ และถา้หากโคโลนีที่
สงสยัเป็นเชือ้ S.aureus เชือ้น้ีจะท าการรดีวิซเ์กลอื Tellurite ใหก้ลายเป็น Tellurium ท าใหเ้กดิ
โคโลนีสดี า นอกจากนัน้แลว้เชือ้น้ียงัสามารถผลติเอน็ไซม ์ Lecthinase ส าหรบัยอ่ยไขมนัในไข่
แดง ท าใหเ้กดิ Clear zone รอบๆโคโลนี แต่ถา้หากเป็นเชือ้ Staphylococcus epidermidis จะ
ไมส่ามารถยอ่ยไขแ่ดงได ้
 2 อาหาร Brain-Heart Infusion (BHI) Broth หรอื agar เป็นอาหาร Rich medium ซึง่
ใชใ้นการเลีย้งเชือ้แบคทเีรยีและเชือ้รา อาหารชนิดน้ีมสีว่นผสมของสมองลกูววัและหวัใจววั จงึ
อุดมดว้ยสารอาหารและวติามนิ การน าเอาโคโลนีทีส่งสยัมาขดีลงในอาหารชนิดน้ีเพือ่ใหม้ัน่ใจ
ความบรสิทุธิข์องเชือ้และเตรยีมโคโลนีใหเ้หมาะสมในการทดสอบ Coagulase  
 3  Coagulase Plasma EDTA เป็นอาหารทีม่สีว่นผสมของเลอืดกระต่ายและ 
Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA) อาหารเลีย้งเชือ้น้ีไวเ้พือ่ทดสอบการเกดิ 
anticoagulant โดยสว่นใหญ่แลว้เอน็ไซม ์ Coagulase จะท าใหเ้กดิการจบักลุ่มกนักบัพลาสมา
ของมนุษย ์ มา้และกระต่าย รวมทัง้สตัวอ์ื่นๆ การเกดิการรวมกลุ่มเกดิจาก Fibrinogen ใน
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พลาสมา ถา้หากเกดิการจบักลุ่มกนัตกตะกอนระหว่างพลาสมาและเชือ้ แสดงว่าเชือ้นัน้ผลติ
เอน็ไซม ์Coagulase 
 4 Mannitol Salt Agar เป็นอาหารทีค่ดัเลอืกและบอกความแตกต่าง ใชส้ าหรบัแยก 
Staphylococcus sp. ออกมาจากเชือ้แบคทเีรยีกลุ่มอื่น เน่ืองจากอาหารชนิดน้ีมกีารเตมิเกลอืใน
อาหารเลีย้งเชือ้ถงึ 7.5% S. aureus ทีท่นเกลอืไดจ้ะใหผ้ลบวกคอืสงัเกตเหน็อาหารเปลีย่นเป็นสี
เหลอืงสวา่ง อาหารชนิดน้ียงัผสมน ้าตาลแมนนิตอลและม ีPhenol red เป็นอนิดเิคเตอร ์หากเชือ้
สามารถหมกัน ้าตาลนี้ไดจ้ะท าใหเ้กดิกรดแลว้ท าใหส้ขีองอาหารเปลีย่นเป็นสเีหลอืง นอกจากนัน้
หากน าอาหารนี้มาบ่มไวใ้นโถไรอ้ากาศแลว้ยงัคงเกดิสเีหลอืงแสดงวา่เป็นเชือ้ S. aureus เพราะ 
S. epidermidis ไมท่ าใหอ้าหารเปลีย่นสใีนสภาพไรอ้ากาศ 
 5 Toluidine Blue DNA Agar เป็นอาหารทีใ่ชบ้อกความแตกต่าง โดยมกีารผสม 
Deoxyribonuclease (DNA) ของเชือ้ S.aureus และ Toluidine ลงไปในอาหาร  โดยเตรยีมเชือ้
ทีส่งสยัมาตม้ทีอุ่ณหภูม ิ 100 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 15 นาท ี แลว้น ามาขดีเชือ้ลงในจาน
อาหารน้ี หากเป็นเชือ้ S.aureus จะสามารถสรา้งเอน็ไซม ์ Thermounclease ซึง่สามารถยอ่ย 
DNA แลว้ปลอ่ย Nucleotides มาท าปฏกิริยิากบั Toluidine ท าใหอ้าหารเปลีย่นจากสนี ้าเงนิเป็น
สแีดงรอบๆรอยขดี 
  

วิธีการทดลอง 
 
1 อาหารทีน่ ามาวเิคราะห ์
 1.1 เอแครไ์สค้รมี 
 1.2 น ้าพรกิเผา 
 
2 อาหารเลีย้งเชือ้ 

2.1 Baird-Parker Agar  
2.2 Brain-Heart Infusion (BHI) Broth  
2.3 Coagulase Plasma EDTA  
2.4 Mannitol Salt Agar (MSA) 
2.5 Toluidine Blue DNA Agar  
2.6 Trypticase soy broth+10%NaCl 
 

3  สารเคม ี  
3.1 70 %แอลกอฮอล ์
3.5 น ้ายาส าหรบัเจอืจาง (0.1% Peptone water) 
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4 อุปกรณ์ 
 4.1 หมอ้น่ึง 
 4.2 ไมโครปิเปตตพ์รอ้มทปิ 
 4.3 ตูบ้่ม 
 4.4 แผน่สไลด ์
 4.5 กลอ้งจุลทรรศน์ 

 
วิธีการ 

  
 1.1 ชัง่ตวัอยา่งอาหารจากแหล่งต่างๆมาแหล่งละ 25 มลิลลิติรละลายในน ้ายาเจอืจาง  
                    ปรมิาณ 225 มล.(10-1) 

 1.2 ตป่ีนดว้ยเครือ่งตป่ีนประมาณ 2 นาท ีท าการเจอืจางอาหารนัน้ใหไ้ด ้10-2, 10-3 

 1.3 ท าการปิเปตตต์วัอยา่งอาหารมาความเขม้ขน้ละ 1 มลิลลิติรใสล่งในหลอดอาหาร 
               TSB+10%NaCl ทีจ่ดัเตรยีมไวท้ัง้หมด 9 หลอด แลว้น าไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ35  
               องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
 1.4 ท าการจุม่ Loop ลงในหลอดอาหาร TSB+10%NaCl (เฉพาะหลอดทีเ่กดิฟองแก๊ส 
               ในหลอดดกัก๊าช) แลว้น ามาจุ่มลงบนอาหาร BP MSA และ BHI (broth) จากนัน้น า 
               ไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง เฉพาะอาหาร MSA ใหบ้่ม 
               ในโถไรอ้ากาศ  
               (ผลบวกบนอาหาร BP คอืเกดิโคโลนีสดี าม ีclear zone ลอ้มรอบ และผลบวกบน 
               อาหาร MSA คอืสขีองอาหาร เปลีย่นเป็นสเีหลอืง)  

1.6 หากเกดิผลบวกตามขอ้ 4 ใหน้ าหลอดอาหารเหลว BHI ทีบ่่มจากขอ้ 4 มาท าการ
ตม้ทีอุ่ณหภูม ิ100 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 15 นาท ีแลว้น าไปขดีลงในอาหาร  

     Toluidine Blue DNA Agar บ่มทีอุ่ณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง  
     (ผลบวกอาหารเปลีย่นจากสนี ้าเงนิเป็นสแีดงรอบๆรอยขดี) 
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ภาพท่ี 5.1 แผนการท างานโดยรวม 
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ตารางบนัทึกผลการทดลอง 
 

ชื่อ-นามสกุล....................................................รหสัประจ าตวั......................กลุ่มที.่................... 
 
ตารางท่ี 5.1 บนัทกึผลการทดลองนบัจ านวนโคโลนีบนจานอาหาร 
 
อาหาร หลอดที/่จานที ่ 10-1 10-2 10-3 MPN/ml 
TSB 1     
 2     
 3     
 
ตารางท่ี 5.2 บนัทกึผลการทดลองลกัษณะของโคโลนีทีต่รวจพบ 
 
อาหาร ลกัษณะทีส่งัเกตได ้ วาดภาพประกอบ 

BP   
   
   
MSA   
   
   
BHI   
   
   
Toluidine    
Blue DNA   
agar   
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บทปฏิบติัการท่ี 6 
 

การตรวจสอบคณุภาพน ้านม และการวิเคราะหห์าเช้ือ Listeria monocytogenes  
ในผลิตภณัฑน์ม 

 
 น ้านมประกอบไปดว้ยสารอาหารต่างๆมากมาย ดงันัน้เชือ้จุลนิทรยีจ์งึสามารถเจรญิได้
อยา่งรวดเรว็ในนมและผลติภณัฑน์มทีผ่า่นความรอ้นไมเ่พยีงพอ น ้านมสดทีพ่ึง่ปัม๊ออกมาจาก
เตา้นมของแมว่วัมเีชือ้จุลนิทรยีป์ระมาณ 5x103 ถงึ 5 x 104 เซลลต์่อมลิลลิติร โดยเชือ้จุลนิทรยี์
อาจมาจากการปนเป้ือนภายนอกเตา้นมของแมว่วั ภาชนะบรรจุ สิง่แวดลอ้มและมนุษย ์
เชือ้จุลนิทรยีท์ีพ่บทัว่ไปในน ้านมดบิ เชน่ Pseudomonas, Acinetobacter/Moraxella, 
Flavobacterium, Micrococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Lactobacillus และ 
Coliforms เป็นตน้ การใช ้Dry reduction ของส ีMethylene blue มาใชใ้นการตรวจวดัค่าเชือ้
แบคทเีรยีในน ้านมดบิเบือ้งตน้สามารถท าไดโ้ดยการหยดส ี Methylene blue ลงในน ้านมดบิ 
หากสขีอง Methylene blue จางหายไปอยา่งรวดเรว็จนกลายเป็นสขีาว นัน่หมายถงึปรมิาณของ
เชือ้แบคทเีรยีทีม่อียูม่ากในน ้านมดบิ การทดสอบวธิน้ีีจงึใชใ้นการตรวจสอบหาปรมิาณของเชือ้
เริม่ตน้อยา่งครา่วๆในน ้านมดบิก่อนน ามาผลติ ซึง่เป็นวธิกีารทีใ่หผ้ลอยา่งรวดเรว็เพยีงแคใ่ชก้าร
จบัเวลาทีส่ ี Methylene blue เกดิการเปลีย่นไป (ตารางที ่6.1) 
 
ตารางท่ี 6.1 เกรดของน ้านมดบิ 
 

เวลาทีส่ ีMethylene blue เปลีย่นเป็นสขีาว (ชัว่โมง) เกรดของน ้านมดบิ 
2 น ้านมเลว 
2-6 น ้านมปานกลาง 
6-8 น ้านมด ี
> 8 น ้านมดมีาก 

 
 เชือ้แบคทเีรยีสามารถหมกัน ้านมแลว้เกดิผลผลติต่างๆไมเ่หมอืนกนั การเปลีย่นแปลง
ของน ้านมในลกัษณะต่างๆโดยใชอ้าหาร Litmus milk สงัเกตไดจ้ากตารางที ่ 6.2 เพือ่เป็นการ
ควบคุมปรมิาณเริม่ตน้ของเชือ้จุลนิทรยีใ์นน ้านมดบิ จงึอาจมผีูป้ระกอบการเตมิสารปฏชิวีนะใน
อาหารแมว่วั เพือ่ลดการปนเป้ือนของเชือ้แบคทเีรยีในน ้านมดบิ ดงันัน้การตรวจหายาปฏชิวีนะ
ในน ้านมจงึเป็นเรือ่งทีส่ าคญัก่อนทีจ่ะน าน ้านมดบินัน้มาผลติ ยาปฏชิวีนะมกีลไกในการตา้น
แบคทเีรยีอยูห่ลายแบบ หากเป็นการท าลายเชือ้แบคทเีรยีโดยตรงเรยีกวา่ Bactericidal แต่หาก
เป็นการยบัยัง้หรอืป้องกนัการเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีเรยีกวา่ Bacteriostatic ยาปฏชิวีนะ
สามารถไปยบัยัง้การสรา้งผนงัเซลล ์ การสรา้งโปรตนี กรดนิวคลอีกิ เอน็ไซมข์องเชือ้จุลนิทรยี ์
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ท าใหพ้ลาสมาเมนแบรนสญูเสยีสภาพ ยาปฏชิวีนะทีใ่ชใ้นปัจจุบนัเชน่ ไอโซนิอาซคิ (Isoniazid, 
INH), อแิทมบวิทอล (Ethambutol), ซลัโฟนิลาไมด ์ (Sulfonilamides) ผลเสยีต่อการไดร้บัยา
ปฏชิวีนะเขา้สูร่า่งกายคอืแบคทเีรยีสามารถกลบัมาตา้นยาไดห้ลายทางดว้ยกนั ท าใหไ้มส่ามารถ
ใชย้าปฏชิวีนะชนิดเดมิในการรกัษาแบคทเีรยีชนิดเดมิได ้ 
 
ตารางท่ี 6.2 ลกัษณะต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการหมกัน ้านมดบิ 
 
การเปลีย่นแปลงของ Litmus milk ผลผลติทีแ่บคทเีรยีสรา้งขึน้ 
สชีมพ ู เกดิกรด 
สมีว่งน ้าเงนิ เกดิดา่ง 
สขีาว (ไมม่สี)ี เกดิสภาพรดีกัชนั 
ใส เกดิการยอ่ยโปรตนี 
จบัเป็นกอ้นแขง็ เกดิ Acid curd 
จบัเป็นกอ้นน่ิม เกดิ Rennet curd (Sweet curd, Alkali curd) 
มฟีองปดุขึน้ในอาหาร หรอื  
มรีพูรุนในกอ้นแขง็ 

เกดิแก๊ส 

เหนียวตดิลปูเป็นยางยดื เกดิ Ropiness 
มนี ้าใสแยกตอนบนของกอ้นแขง็ เกดิ Whey  
 
เช้ือ Listeria monocytogenes 
 เชือ้ในจนีสั Listeria มทีัง้หมด 6 สปีชสี ์ (ตารางที ่ 6.3) แต่สปีชสีท์ีท่ าใหเ้กดิโรคต่อ
มนุษยค์อื Listeria monocytogenes ซึง่เป็นเชือ้ non-spore-forming มรีปูรา่งเป็นทอ่นสัน้ แกรม
บวก เชือ้ Listeria ทุกสายพนัธุส์รา้งเอน็ไซม ์Catalase, Lack oxidase และ Hydrolyze esculin 
การแยกสายพนัธุข์องเชือ้น้ีสามารถท าไดโ้ดยการทดสอบทางดา้นชวีเคม ีดงัตารางที ่6.3 
 
ตารางท่ี 6.3 ผลของการทดสอบทางดา้นชวีเคมขีองเชือ้ Listeria ทัง้ 6 สาย 
 
สายพนัธุ ์ Xylose Rhamnose Mannitol -Hemolysis CAMP Test 

L. monocytogenes - + - + + 
L. innocua - v - - - 
L. seeligeri + - - + + 
L. welshimeri + v - - - 
L. ivanovii + - - + - 
L. grayi - - + - - 
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 Listeria monocytogenes ม ี flagella สามารถเคลื่อนทีไ่ดใ้นอุณหภูม ิ 20 ถงึ 25 องศา
เซลเซยีส แต่ถา้มกีารบ่มทีอุ่ณหภูม ิ 37 องศาเซลเซยีสจะเคลื่อนทีช่า้มาก โคโลนีของเชือ้น้ีจะ
เรยีบมขีนาด 0.2 ถงึ 0.8 มลิลเิมตรหลงัจากทีบ่่ม 24 ชัว่โมง และมพีืน้สเีทา ถา้มกีารปรบักลอ้ง
ที ่ 135 จะสามารถเหน็แสงสเีขยีวน ้าเงนิจากโคโลนีได ้  เชือ้น้ีสามารถเจรญิไดใ้นทีท่ีม่ ี
ออกซเิจนเพยีงเลก็น้อยและใน blood agar นอกจากนัน้ยงัสามารถเหน็ปฏกิริยิา -hemolysis 
เป็นโซนเลก็ๆบนจานอาหารน้ีดว้ย 
  
การก่อโรคของเช้ือ Listeria monocytogenes 
 
 การก่อโรคสามารถก่อโรคไดเ้มือ่บรโิภคเชือ้ชนิดน้ีเขา้ไปประมาณ >102 listeriae เชือ้
ชนิดน้ีจะอาศยัเวลาในการฟักตวัหลายสปัดาห ์ หากมารดาทีต่ัง้ครรภร์บัเชือ้น้ีเขา้ไปจะสง่ผลต่อ
ทารกในครรภไ์ด ้ อาการของโรคอาจมตีัง้แต่เป็นไข ้ ทอ้งเดนิ หรอืหากเป็นมากอาจไดร้บั
อนัตรายถงึแก่ชวีติ 
 
แหล่งของเช้ือ Listeria monocytogenes 
 
 แหล่งของเชือ้ชนิดน้ี สว่นมากพบไดใ้นน ้านม สลดัผกั เน้ือสตัว ์สตัวปี์กและอาหารทะเล 
ผลติภณัฑท์ีพ่รอ้มบรโิภคเชน่ ไสก้รอก, เนย อาจพบเชือ้ชนิดน้ีได ้ เชือ้ชนิดน้ีหากพบจะพบใน
ปรมิาณน้อยในอาหาร ดงันัน้การตรวจหาเชือ้ชนิดน้ีจงึนิยมบอกวา่มหีรอืไมม่เีชือ้ชนิดน้ีใน
อาหาร โดยปรมิาณของเชือ้ต ่าสดุทีอ่นุญาตใหม้ไีดใ้นอาหารคอื 1 Listeria ต่อ 25 กรมัอาหาร  
 
ขัน้ตอนการตรวจวิเคราะหห์าเช้ือ Listeria monocytogenes ในอาหาร 
 
 1 ขัน้ตอน Enrichment เป็นการบ่มอาหารทีน่ ามาตรวจสอบในอาหารทีม่สีารอาหาร
อุดมสมบูรณ์เน่ืองจากเชือ้ชนิดน้ีมปีรมิาณอยูน้่อยมากในอาหารจงึตอ้งมขี ัน้ตอนน้ีเพือ่ท าใหเ้ชือ้
มคีวามสมบรูณ์ หรอืซ่อมแซมสว่นทีบ่าดเจบ็ก่อนน าไปทดสอบในขัน้ตอนต่อไป เมือ่เชือ้สมบรูณ์
แลว้จงึท าการถ่ายเปลีย่นอาหารเป็นอาหารทีม่คีวามจ าเพาะมากขึน้  
 2 ขัน้ตอน Isolation สว่นมากแลว้ใชอ้าหาร Oxford หรอื Modified Oxford (MOX) และ
อาหาร Polymyxin, acriflavin, Lithium chloride, Ceftazine, Aesculin และ Mannitol 
(PALCAM) อาหารทัง้สองชนิดน้ีมสีารจ าเพาะต่อเชือ้น้ี และมสีว่นผสมของเกลอืลเิทยีมคลอไรด ์
(LiCl) สารปฏชิวีนะ (polymyxin) ซึง่สามารถยบัยัง้แบคทเีรยีกลุ่มอื่นทีไ่มต่อ้งการได ้
 3 ขัน้ตอน Identification ใชก้ารทดสอบทางชวีเคมใีนการแยกชนิดของเชือ้ Listeria 
monocytogenes ออกจากเชือ้ Listeria อื่นๆ เชน่การผลติกรดจากน ้าตาล Rhamnose แต่ไม่
ผลติกรดจากน ้าตาล Xylose และ Mannitol  



 63 

อาหารเลี้ยงเช้ือท่ีใช้ในการวิเคราะหห์าเช้ือ Listeria monocytogenes ในอาหาร  
 
 1 Fraser Broth เป็นอาหารทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก อาหารน้ีมสีว่นผสมของ Acriflavin 
nalidixic acid lithium chloride ซึง่ Lithium chloride สามารถยบัยัง้แบคทเีรยีในกลุ่ม 
Enterococci  และมเีกลอืในการคดัเลอืกกลุ่มแบคทเีรยีทีท่นเกลอื นอกจากนัน้แลว้ Esculin จะ
ถูกยอ่ยโดยเชือ้ Listeria sp. แลว้ไดส้ารทีไ่ปท าปฏกิริยิากบัเหลก็ (Ferric ammonium citrate) 
ในอาหารเหลวท าใหเ้กดิสคีล ้าขึน้ในอาหารเหลว ถา้หากผลลบจะเกดิสเีหลอืง 
 2 UVM Broth เป็นอาหาร Rich ทีผ่สม Nalidixic acid ซึง่สามารถยบัยัง้แบคทเีรยี   แก
รมลบ ม ีAcriflavin ทีส่ามารถยบัยัง้เชือ้แบคทเีรยีแกรมบวก ท าใหเ้ซลลข์องเชือ้ไดร้บัการรกัษา 
และถงึแมว้า่อาหารเหลวน้ีม ี Esculin อยูแ่ต่มเีกลอื Ferric อยูน้่อยจงึท าใหอ้าหารไมเ่ปลีย่นสี
เป็นสดี า 
 3 Modified Oxford (MOX) Agar อาหารชนิดนี้เป็นอาหารคดัเลอืกและบอกความ
แตกต่าง โดยม ี Lithium chloride colistin sulfate และ Moxalactam ซึง่เชือ้ Listeria spp. 
สามารถเจรญิไดแ้ละท าใหเ้กดิสดี าในอาหารเหลวน้ีจากการท าปฏกิริยิาเคมเีชน่เดยีวกนักบัการ
เกดิสดี าใน Fraser Broth  
 4 Palcam Agar Medium อาหารชนิดนี้มคีุณสมบตัเิชน่เดยีวกนักบั MOX Agar ซึง่ม ี
Lithium chloride, Polymyxin, Acriflavine และ Ceftazidime ทีส่ามารถยบัยัง้แบคทเีรยีอื่นๆที่
ไมใ่ชก่ลุ่ม Listeria ได ้ และนอกจากนัน้ยงัมสีว่นผสมของ Mannitol-phenol red ซึง่เมือ่เชือ้ 
Listeria หมกัน ้าตาลแมนนิทอลแลว้จะท าใหเ้กดิกรดขึน้ท าใหอ้าหารเหลวนี้เปลีย่นสจีากสแีดง 
เป็นเทาและเหลอืงตามล าดบั 
 5 Tryptic Soy Agar with Blood (TSA-Blood) สามารถใชอ้าหารน้ีในการทดสอบการ
เกดิ Blood hemolysis ได ้โดยอาหารชนิดน้ีมสีว่นผสมของ 5% เลอืดแกะ เมือ่ท าการบ่มภายใต้
บรรยากาศของ CO2 หลงัจาก 48 ชัว่โมงแลว้จะเหน็โซนต่างๆดงัน้ี 
  5.1 -Hemolysis เกดิการเปลีย่นสขีองอาหารจากสแีดงเป็นสเีขยีวใบไมร้อบๆ
โคโลนี ซึง่เชือ้สามารถเปลีย่น Hemoglobin ใหก้ลายเป็น Methemoglobin  
  5.2 -Hemolysis สงัเกตเหน็ clear zone รอบๆโคโลนี 
  5.3 -Hemolysis จะไมเ่กดิการเปลีย่นแปลงใดๆรอบๆโคโลนี 
 6 Tryptic Soy Agar with Yeast Extract (TSAYE) อาหารชนิดน้ีม ี2% Yeast extract 
ลงในอาหาร TSA ท าใหเ้กดิโคโลนีสเีทาน ้าเงนิบนจานอาหาร ซึง่เหมาะสมในการเอาโคโลนีน้ีไป
ทดสอบปฏกิริยิา Catalase  
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การทดสอบปฏิกิริยา Catalase  
 
 การทดสอบนี้เป็นการทดสอบวา่เชือ้สามารถสรา้งเอน็ไซม ์ Catalase ไดห้รอืไม ่
โดยทัว่ไปแลว้เชือ้ทีไ่มส่ามารถสรา้งเอน็ไซมน้ี์ไดม้กัถูกท าลายไดง้า่ย ทดสอบโดยการหยด 
H2O2 ลงเชือ้ทีส่งสยั ถา้หากเกดิฟอง O2 ขึน้จงึถอืวา่ไดผ้ลบวก ขอ้ความระวงัในการทดสอบนี้
คอืไมค่วรเลีย้งเชือ้ในอาหารทีม่เีลอืดเป็นสว่นผสมเนื่องจากในเลอืดมเีอน็ไซม ์catalase อยู ่ 

 
อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 

 
ตอนท่ี 1 การตรวจสอบคณุภาพน ้านมดิบโดยวิธี Dry reduction test 

 
1 อาหารทีน่ ามาวเิคราะห ์
 1.1 น ้านมดบิ 
 1.2 น ้านมพลาสเจอรไ์รซ ์
 
2  สารเคม ี
 2.1 สารละลาย Methylene blue 

2.2 70 %แอลกอฮอล ์
 

3 อุปกรณ์ 
 3.1 ไมโครปิเปตตพ์รอ้มทปิ 
 3.2 อ่างน ้าอุณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส 
 3.3 หลอดแกว้พรอ้มจุกยางน่ึงฆา่เชือ้ 
 3.4 นาฬกิาจบัเวลา 
  

วิธีการทดลอง 
 

 1.1 ดดูน ้านมดบิและน ้านมพลาสเจอรไ์รซใ์สใ่นหลอดทดลองหลอดละ 9 มลิลลิติร 
 1.2 เตมิส ีMethylene blue ปรมิาตร 1 มลิลลิติรลงไปในแต่ละหลอดทดลองทีม่นี ้านมอยู ่
 1.3 น าหลอดทัง้สองไปแชใ่นอา่งน ้าอุณหภมู ิ37 องศาเซลเซยีสและจบัเวลา  
               ตรวจผลทุกๆ 30 นาทจีนครบ 2 ชัว่โมง 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะหห์ายาปฏิชีวนะในน ้านมแลผลิตภณัฑน์ม 

 
1 อาหารทีน่ ามาวเิคราะห ์
 1.1 น ้านมดบิ 
  2.2 แผน่ชสี (Cheese) 
 
2 เชือ้จุลนิทรยี ์
 2.2 เชือ้ Bacillus subtilis  
 
3 อาหารเลีย้งเชือ้ 
 3.1 Nutrient agar (NA) 
 
4 สารเคม ี
 4.1 Citric acid-acetone buffer (เตรยีมจากกรดซติรกิ 0.2 M ผสมกบัโปแตสเซยีม
ไฮดรอกไซด ์0.5 M ในปรมิาณเทา่กนั แลว้น าสารละลายทีไ่ดผ้สมกบัอะซโิตนและน ้า ใน
อตัราสว่น 3:35:30 ตามล าดบั) 
 4.2 70% แอลกอฮอล ์
 4.3 น ้ายาส าหรบัเจอืจาง (0.1% Peptone water) 
  
5 อุปกรณ์ 
 5.1 ไมโครปิเปตตพ์รอ้มทปิ 
 5.2 ตูบ้่ม 
 5.3 แผน่ disc ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 6 มล. 
 5.4 แผน่ disc ยาปฏชิวีนะมาตรฐาน (control)   
 

วิธีการ 
 

 1.1 ท าการเลีย้งเชือ้ Bacillus subtilis ในอาหารเลีย้งเชือ้ Nutrient Agar (NA) บ่มที ่
               อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 1 สปัดาห ์
 1.2 น าเชือ้ทีไ่ดม้าท า spore suspension โดยการเตมิน ้ายาส าหรบัเจอืจางปรมิาณ 9  
               มลิลลิติรลงในหลอดเชือ้ 
 1.3 ชัง่ตวัอยา่งแผน่ชสีมา 5 กรมั แลว้เตมิ citric acid-acetone buffer ลงไป 20   
               มลิลลิติรผสมใหเ้ขา้กนั กรองดว้ยกระดาษกรองจะไดส้ารสกดัทีต่อ้งการ 
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 1.4 จุ่มแผน่ disc (กระดาษกรองเบอร ์1 ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 6 มม.) ลงในสารที ่
               สกดัไดต้ามขอ้ 1.3 แลว้วางทิง้ไว ้10 นาท ีและจุม่แผน่ disc ลงในน ้านมดบิ 
 1.5 ดดู Suspension ของเชือ้ปรมิาณ 0.1 มลิลลิติรใสใ่นอาหารเลีย้งเชือ้ NA แลว้ท า 
      การ Spared plated จากนัน้จงึน าแผน่ disc ในขอ้ 1.4 วางลงในจานอาหารเลีย้ง 
      เชือ้ทีเ่ตรยีมไว ้(ผลบวกม ีclear zone ทีม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลางมากกวา่ 12 มล.ขึน้ไป 
      ถอืวา่มยีาปฏชิวีนะตกคา้งอยูใ่นตวัอยา่ง)  
 

 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหห์าเช้ือ L. monocytogenes ในอาหาร 

 
1 อาหารทีน่ ามาวเิคราะห ์
 1.1 ตวัอยา่งผลติภณัฑน์ม 
 
2 อาหารเลีย้งเชือ้ 
 2.1 อาหารเลีย้งเชือ้ Fraser Broth 
 2.2 อาหารเลีย้งเชือ้ UVM1 Broth 
 2.3 อาหารเลีย้งเชือ้ Modified Oxford (MOX) agar 
 2.4 อาหารเลีย้งเชือ้ PALCAM Agar Medium 
 2.5 อาหารเลีย้งเชือ้ Tryptic Soy Agar with Blood (TSA-blood) 
 2.6 อาหารเลีย้งเชือ้ Tryptic Soy Agar with Yeast Extract 
 
3 สารเคม ี
 3.1 น ้ายาส าหรบัเจอืจางปรมิาณ 225 มลิลลิติร (0.1% peptone water) 
 3.2 น ้ายาส าหรบัเจอืจางปรมิาณ 9 มลิลลิติร (0.1 % peptone water)  
 3.3 6%Hydrogen peroxide 
 3.4 70 %แอลกอฮอล ์
 
4 อุปกรณ์ 
 4.1 หมอ้น่ึง 
 4.2 ไมโครปิเปตตพ์รอ้มทปิ 
 4.3 ตูบ้่ม 
 4.4 แผน่สไลด ์
 4.5 กลอ้งจุลทรรศน์ 
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     วิธีการ  
 
 1.1 ชัง่อาหาร 25 กรมัใสใ่นขวดอาหาร UVM1 Broth 225 มลิลลิติรแลว้เทใสใ่นถุง    
                อาหารแลว้น าไปตป่ีนอาหาร 2 นาท ีท าการบ่มตวัอยา่งอาหารไวท้ีอุ่ณหภูม ิ30  
                องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
 1.2 ดดูตวัอยา่งอาหาร 1 มลิลลิติรใสใ่นอาหาร Fraser Broth ท าการบ่มอาหารไวท้ี ่
               อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
 1.3 ขดีเชือ้จากอาหารทีบ่่มไวใ้สใ่นอาหร MOX และ PALCAM ท าการบ่ม 35 องศา 
      เซลเซยีส 48 ชัว่โมง(ผลบวกจะมสีดี าเป็นโซนลอ้มรอบบนอาหาร MOX และมกีาร 
               เปลีย่นสขีองอาหารเลีย้งเชือ้จากสแีดงเป็นสเีทาและสเีหลอืงตามล าดบัในอาหาร  
               PALCAM) 
 1.4 ท าการขดีเชือ้ทีเ่ป็นผลบวกจากขอ้ 1.3 ใสล่งในอาหาร TSAYE ท าการบ่มที ่
               อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง แลว้น ามาทดสอบดงัน้ี 
  1.4.1 ทดสอบ catalase test  โดยการขดีโคโลนีทีส่งสยับนอาหาร TSAYE มา 
                            ใสบ่นแผน่สไลดแ์ลว้เตมิ 6% hydrogen peroxide ลงไป (ถา้หากเกดิ 
                            ฟองแสดงวา่มผีลบวก)  
 1.5 ท าการเขีย่เชือ้ทีเ่ป็นผลบวกจากขอ้ 1.3 แลว้แทงลงในอาหาร TSA-blood ท าการ 
               บ่มทีอุ่ณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง (สงัเกต clear zone และส ี
               ของอาหาร รอบๆรอยทีแ่ทงลงไป) 
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ภาพท่ี 6.1 แผนผงัการท างานโดยรวมในการวเิคราะหห์าเชือ้ L. monocytogenes 
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ตารางบนัทึกผลการทดลอง 
 

ชื่อ-นามสกุล....................................................รหสัประจ าตวั......................กลุ่มที.่................... 
 
ตารางท่ี 6.4 บนัทกึผลการทดลองในตอนที ่1 
 
ชนิดของน ้านม ลกัษณะการเปลีย่นแปลงของอาหารตามระยะเวลา 
 30 นาท ี 60 นาท ี 90 นาท ี 120 นาท ี
น ้านมดบิ     
น ้านมพลาสเจอรไ์รซ ์     
 
ตารางท่ี 6.5 บนัทกึผลการทดลองในตอนที ่2 
ชนิดของน ้านม ขนาดของ Clear zone (มลิลเิมตร) 
 Disc ที ่1 Disc ที ่2 Disc ที ่3 XSD 
น ้านมดบิ     
น ้านมพลาสเจอรไ์รซ ์     
 
ตารางท่ี 6.6 บนัทกึผลการทดลอง  
 
อาหาร ลกัษณะทีส่งัเกตได ้ วาดภาพประกอบ 

UVM1   
   
   
Fraser broth   
   
   
MOX   
   
   
PALCAM   
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ตารางท่ี 6.6 บนัทกึผลการทดลอง (ต่อ) 
 
อาหาร ลกัษณะทีส่งัเกตได ้ วาดภาพประกอบ 
TSA-blood   
   
   
TSAYE   
   
   
Catalase test   
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บทปฏิบติัการท่ี 9 
 

การวิเคราะหห์าเช้ือ Clostridium perfringens ในอาหารกระป๋อง 
 
 เชือ้แบคทเีรยี Clostridium perfringens เป็นแบคทเีรยีแกรมบวก สามารถสรา้งสารพษิ
ได ้ 5 ชนิดคอื ชนิด A, B, C, D และ E การเกดิโรคขึน้อยูก่บัปรมิาณเชือ้ทีอ่ยูใ่นอาหารโดย
ปรมิาณทีก่่อใหเ้กดิโรคไดค้อื 7x105 เซลลต์่อกรมัอาหาร ระยะเวลาในการก่อโรคเพยีง 6 ถงึ 24 
ชัว่โมงหลงัจากรบัประทานอาหาร เชือ้ชนิดน้ีจะมปีรมิาณต ่าในอาหารแต่จะเจรญิไดอ้ยา่งรวดเรว็
ในอาหารหากเชือ้ทัว่ไปในอาหารถูกท าลายโดยความรอ้น หากน าเชือ้ชนิดน้ีมาสอ่งดสูปอรจ์ะ
พบสปอรข์องเชือ้มรีปูรา่งคลา้ยแบคมนิตนั และเจรญิไดด้ทีีส่ภาพทีไ่มม่อีากาศ  
 
อาหารเลี้ยงเช้ือท่ีใช้ในการวิเคราะหห์าเช้ือ Clostridium perfringens ในอาหาร  
 
 1 Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar (SPS)อาหารชนิดน้ีม ี Polymyxin และ 
Sulfadiazine เป็นสารทีย่บัยัง้เชือ้จุลนิทรยีใ์นกลุ่มทีไ่มต่อ้งการ เชือ้ Clostridium perfringens 
สามารถรดีวิซ ์Sulfite ใหเ้ป็น Sulfide แลว้ Sulfide น้ีสามารถท าปฏกิริยิากบั Ferric citrate ท า
ใหเ้กดิโคโลนีสขีาวมจีุดสดี าหรอืน ้าตาลตรงกลางของ FeS บนจานอาหาร 
 2  Shahidi Ferguson Polymyxin (SFP) อาหารชนิดน้ีเพิม่ไขแ่ดงลงไปเพือ่ให ้Lecithin 
ในไขแ่ดงท าปฏกิริยิากบัเอนไซม ์ Lecithinase ทีเ่ชือ้สามารถสรา้งขึน้ ท าใหเ้กดิตะกอนขุน่ขาว
อยา่งเหน็ไดช้ดัรอบๆโคโลนีสดี าซึง่เกดิจากปฏกิริยิาเชน่เดยีวกบัในอาหาร SPS 
 3 Thioglycollate media อาหารชนิดน้ีม ี Thioglycollate ทีเ่ตมิลงไปเพือ่ลดค่า 
Oxidation-reduction potential ในอาหาร และม ีResazurin เป็นอนิดเิคเตอร ์ นอกจากนัน้ยงัมี
น ้าตาลเดก็โตสเป็นแหล่งคารบ์อนใหก้บัเชือ้ 
 4 Bacto cooked meat medium เป็นอาหารทีใ่ชใ้นการเลีย้งเชือ้จุลนิทรยีท์ีไ่มใ่ช้
ออกซเิจน ท าใหเ้ชือ้เจรญิเตบิโตไดด้ ีบางสายพนัธุอ์าจสรา้งแก๊ส H2S ท าใหเ้กดิสดี าทีก่น้หลอด 
อาหารชนิดน้ีชว่ยก าจดัสารพษิต่างๆทีเ่ชือ้สรา้งขึน้แลว้ไปยบัยัง้การเจรญิของเชือ้อกีดว้ย  
อาหารน้ียงัมเีอน็ไซม ์ Catalase ซึง่ชว่ยในการเจรญิของจุลนิทรยีท์ีไ่ม่ใชอ้อกซเิจน มนี ้าตาล
เดก็ซโ์ตสเป็นแหล่งคารบ์อน การเลีย้งเชือ้ในอาหารชนิดน้ีท าใหเ้ชือ้จุลนิทรยีท์ีเ่จรญิชา้ๆจนมี
ปรมิาณมากได ้โดยไมถู่กจุลนิทรยีท์ีเ่จรญิไดด้กีวา่เขา้มาเจรญิแทนที ่
 5 Tryptose Sulfite Cycloserine Agar (TSC agar) อาหารน้ีประกอบดว้ย Tryptose, 
peptone, Yeast extract, Sodium disulfite, Ammonium ion (III) citrate และ D-cycloserine 
อาหารชนิดน้ีเหมาะในการเลีย้งเชือ้ Clostridium ผลบวกจะมโีคโลนีมจีุดสดี าตรงกลางเน่ืองจาก
เชือ้สามารถสรา้ง H2S ได ้ นอกจากนัน้ยงัม ี sulfite และเกลอืของเหลก็ทีส่ามารถยบัยัง้
เชือ้จุลนิทรยีท์ัว่ไปและลดการกระจายของสดี ารอบๆโคโลนีของเชือ้ C. perfringes อกีดว้ย 
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อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 
อปุกรณ์ 

 
1 อาหารกระป๋อง 
 1.1 ตวัอยา่งอาหารกระป๋อง เชน่ ปลากระป๋อง เตา้เจีย้ว เน้ือกระป๋อง 
 
2 อาหารเลีย้งเชือ้ 
 2.1 Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar (SPS) 
 2.2 Shihidi Fregusan polymyxin (SFP) 
 2.3 Thioglycollate media 
 2.4 Bacto cooked meat medium 
 2.5 Tryptose Sulfite Cycloserine Agar (TSC agar) 
 2.7 Motility nitrate medium 
 2.8 Lactose gelatin medium 
 
3 สารเคม ี
 3.1 -napthylamine solution 
 3.2 น ้ายาส าหรบัเจอืจาง (0.1 % peptone water)  
 3.3 70 %แอลกอฮอล ์
 
4 อุปกรณ์ 
 4.1 หมอ้น่ึง 
 4.2 ไมโครปิเปตตพ์รอ้มทปิ 
 4.3 ตูบ้่ม 
 4.4 แผน่สไลด ์
 4.5 กลอ้งจุลทรรศน์ 
 4.6 ถุงน ้าแขง็ 
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วิธีการทดลอง 
 
 1.1 วธิกีารเปิดฝากระป๋อง 
  1.1.1 ลา้งมอื ใบหน้า ใหส้ะอาด สวมถุงมอืทีผ่า่นการฆา่เชือ้แลว้ 
  1.1.2 ท าความสะอาดบรเิวณทีจ่ะท าการเปิดฝากระป๋อง ลา้งโต๊ะดว้ย 100 ppm  
                            (g/mL)สารละลายคลอรนีแลว้เชด็โต๊ะใหแ้หง้ ลา้งกระป๋องดว้ยสบู่หรอื 
                            น ้ายาลา้งท าความสะอาด แลว้ลา้งออกใหส้ะอาด เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้ 
  1.1.3 ท าการเชด็ถูแอลกอฮอลอ์กีครัง้ทีบ่รเิวณมอืและพืน้โต๊ะ 
  1.1.4 น ากระป๋องไปลนไฟเฉพาะตรงตะเขบ็กระป๋อง ท าการเปิดกระป๋องใหไ้ด ้
                           ขนาดประมาณ 4 เซนตเิมตร จากนัน้น าปิเปตตม์าท าการดดูตวัอยา่ง 
                           อาหาร 25 กรมัใสใ่นหลอดแลว้ปิดฝาเกลยีวทีผ่า่นการฆา่เชือ้แลว้จากนัน้ 
                           ปิดฝาใหแ้น่น 
  1.2 น าตวัอยา่งอาหารมา 25 มลิลลิติรละลายน ้ายาส าหรบัเจอืจางปรมิาณ 225 มล(10-1) 
  1.3 ตป่ีนดว้ยเครือ่งตป่ีนประมาณ 2 นาท ีท าการเจอืจางอาหารนัน้ใหไ้ด ้10-2, 10-3 

 1.4ดดูตวัอยา่งอาหารทีร่ะดบัความเขม้ขน้ต่างๆ ระดบัละ 1 มลิลลิติร ไปใสใ่นจาน 
              อาหารแลว้เทวุน้อาหาร SPS, SFP และ TSC ลงไป ท าการเขยา่แลว้ทิง้ไวใ้หเ้ยน็  
              แลว้จงึเทอาหารทบัทีผ่วิหน้า (สรา้งสภาวะไรอ้ากาศ)  น าไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ35 องศา

เซลเซยีสเป็นเวลา 48 ชัว่โมง ผลบวกคอื โคโลนีบนอาหาร SPS เหน็เป็นโคโลนีสี
ขาวมจีุดน ้าตาลหรอืด าตรงกลาง, โคโลนีบนอาหาร SFP คอืมตีะกอนขุน่ขาวรอบๆ
โคโลนี และ ผลบวกของโคโลนีบนอาหาร TSC คอืมสีดี าตรงกลางและรอบนอกขุน่
ขาว  

         1.5 เขีย่ชือ้ทีส่งสยัมาแทงลงไปในอาหาร Motility nitrate medium น าไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ
35 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง แลว้สงัเกตรอยแตกทีเ่กดิจากการเคลื่อนที่
ของเชือ้ และการเปลีย่นสขีอง nitrate เป็น nitrite หลงัจากเตมิ -napthylamine 
solution ลงไป (ผลบวกของเชือ้คอืเชือ้จะไมเ่คลื่อนที ่และเกดิสแีดงอมชมพหูลงัเตมิ 
-napthylamine solution) 

1.6 น าเชือ้ทีส่งสยัในขอ้ 1.4 มาแทงลงไปในอาหาร Lactose gelatin medium บ่มที่
อุณหภูม ิ 35 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 48 ชัว่โมง สงัเกตการเปลีย่นสขีองอาหาร
เน่ืองจากความเป็นกรดและการเกดิฟองก๊าช จากนัน้น าหลอดไปแชใ่นน ้าแขง็
ประมาณ 30 นาท ีผลบวกคอื Gelatin จะไมส่ลายและไมจ่บัตวัเป็นกอ้นแขง็ 

          1.7 น าเชือ้ทีส่งสยัจุ่มลงในอาหาร Thioglycollate broth ทีผ่า่นการตม้ไล่อากาศแลว้ 
น าไปบ่ม 24 ชัว่โมงแลว้สงัเกตความขุน่ของอาหาร 
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ภาพท่ี 9.1 แผนผงัโดยรวมในการท างาน 
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ตารางบนัทึกผลการทดลอง 
 

ชื่อ-นามสกุล....................................................รหสัประจ าตวั......................กลุ่มที.่................... 
 
ตารางท่ี 9.1 บนัทกึผลการทดลอง  
 
อาหาร ลกัษณะทีส่งัเกตได ้ วาดภาพประกอบ 

SPS   
   
   
SFP   
   
   
TSC   
   
   
Motility nitrate 
medium 

  

   
   
Lactose 
gelatin 
medium 

  

   
   
Thioglycollate 
broth 
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บทปฏิบติัการท่ี 10 
 

การตรวจหาเช้ือจลิุนทรียใ์นส่ิงแวดล้อมส าหรบัสขุาภิบาลอาหาร และการล้างมือ 
 
 การเจรญิเตบิโตของเชือ้จุลนิทรยีใ์นสิง่แวดลอ้มอาจท าใหเ้กดิการปนเป้ือนกบัผลติภณัฑ์
ทีต่อ้งการผลติได ้ เมือ่เชือ้จุลนิทรยีเ์หล่าน้ีปนเป้ือนเขา้ไปในอาหารแลว้อาจก่อใหเ้กดิการเพิม่
จ านวนขึน้จนท าใหก้่อโรคในมนุษยไ์ด ้ ดงันัน้การสุม่ตรวจเชือ้จุลนิทรยีใ์นสิง่แวดลอ้มรอบๆ
สายการผลติจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น เชน่ พืน้, อุปกรณ์ครวั, ประตู, ตูเ้ยน็และชัน้เกบ็วตัถุดบิ ผลทีไ่ด้
จากการตรวจอาจชว่ยท าใหเ้กดิความมัน่ใจต่อตวัสนิคา้และรวมเป็นถงึการวางแผนในการลา้งท า
ความสะอาดระหว่างวนัเพือ่ลดจ านวนของเชือ้จุลนิทรยี ์ และทราบถงึจุดทีม่กีารปนเป้ือนของเชือ้
มากในระหวา่งการผลติเพือ่เฝ้าระวงัและก าจดัเชือ้ต่อไป  รวมทัง้เป็นประโยชน์ต่อการท า 
Hazard analysis และ Critical control points (HACCP)  
 
 การตรวจหาเชือ้จุลนิทรยีใ์นสิง่แวดลอ้มมกัท าไดโ้ดยการนบัจ านวนเชือ้จุลนิทรยีท์ี่
ปนเป้ือน หรอืหาชนิดของเชือ้จุลนิทรยีท์ีท่ าใหก้่อโรค เชน่ Salmonella spp., Listeria 
monocytogenes  ซึง่เชือ้เหล่าน้ีอาจปนเป้ือนมาจากฟารม์การผลติหรอืวตัถุดบิในระหวา่งการ
ขนสง่ จ านวนของเชือ้จุลนิทรยีใ์นสิง่แวดลอ้มควรมไีมเ่กนิ 102 CFU/พืน้ที ่
 
วิธีการสุ่มตรวจเช้ือจลิุนทรียใ์นส่ิงแวดล้อม 
 
 1 Surface sampling เป็นการสุม่ตรวจเชือ้โดยการสุม่ตรวจทีบ่รเิวณพืน้ผวิ ไมว่า่จะเป็น
แทง็กน์ ้า, พืน้โต๊ะ, หอ้งเกบ็ของ เป็นตน้ ถงึแมว้า่พืน้ผวิเหล่าน้ีอาจไมส่มัผสักบัอาหารโดยตรง
แต่อาจก่อใหเ้กดิการปนเป้ือนในอาหารได ้วธิกีารทีนิ่ยมม ี2 วธิคีอื 
  1.1 Swab method เป็นการใชส้ าลพีนัปลายไมแ้ลว้น าไป swab บนพืน้ผวิที่
ตอ้งการ   
  1.2 Sponge method เป็นการตรวจหาเชือ้จุลนิทรยีท์ีก่่อใหเ้กดิโรค โดยฟองน ้า
ทีใ่ชม้ขีนาดประมาณ 5 x5 เซนตเิมตรโดยฟองน ้าจะท าใหเ้ปียกโดย 10 มล.ของ rinse solution 
การตรวจผลตอ้งตรวจทนัทหีลงัจากสุม่ตวัอยา่ง  
  1.3 Replicate organism direct agar contact (RODAC) method เป็นการน า
จานอาหารเลี้ยงเชื้อที่มอีาหารเลี้ยงเชื้อไปท าการสุ่มตวัอย่างโดยการคว ่าจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
โดยตรงยงัพืน้ผวิทีต่อ้งการ แลว้น าจานอาหารไปบ่ม วธิกีารน้ีเหมาะส าหรบัการทดสอบพืน้ผวิที่
ผา่นการฆา่เชือ้มาแลว้ระดบัหนึ่งแต่ตอ้งการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พืน้ผวิตรงบรเิวณนัน้ปราศจาก
เชือ้จุลนิทรยี ์ 
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 2 Air sampling เชือ้จุลนิทรยีใ์นอากาศอาจก่อใหเ้กดิการปนเป้ือนของเชือ้ในอาหารทีท่ า
การผลติได ้ การปลวิของวตัถุดบิและการสเปรยอ์าหาร อาจสง่ผลต่อการเจรญิเตบิโตของ
เชือ้จุลนิทรยีใ์นอากาศในระหวา่งกระบวนการผลติได ้ วธิกีารตรวจสอบคุณภาพของอากาศทีด่ี
คอืการเปิดฝาของจานอาหารเลีย้งเชือ้ทิง้ไวใ้นบรเิวณทีต่อ้งการตรวจสภาพอากาศแลว้จงึน าจาน
อาหารเลีย้งเชือ้ไปบ่มแลว้น ามานบัปรมิาณโคโลนีทีเ่กดิขึน้  
 
การล้างมือ  
 
 การล้างมือเป็นปัจจยัส าคญัในการลดการปนเป้ือนของเชื้อจุลินทรยี์ในสายการผลิต 
ดังนั ้นการล้างมือโดยการใช้น ้ ายาฆ่าเชื้อจึงเป็นอีกวิธีห น่ึงที่ช่วยลดการปนเป้ือนของ
เชื้อจุลนิทรยี์ การล้างมอืที่ถูกวธิแีสดงดงัภาพที่ 10.1 ปกติแล้วผวิหนังของเรามีเชื้อ Aerobic 
bacterial ประมาณ 106 CFU/cm2 โดยเชือ้จุลนิทรยีใ์นมอืแบ่งเป็น 2 พวกดว้ยกนัคอื 
 1 พวก Transient flora เป็นพวกทีช่อบอาศยัอยูบ่นผวิของมนุษย ์ สามารถลา้งออกได้
งา่ยโดยการลา้งมอื โดยเชือ้กลุ่มน้ีสามารถปนเป้ือนไดจ้ากการสมัผสัโดยเฉพาะพืน้ผวิทีไ่ม่
สะอาด จากนัน้อาจมกีารเพิม่จ านวนขึน้เรือ่ยๆหากไมม่กีารลา้งมอืใหส้ะอาด 
 2 พวก Resident flora เป็นกลุ่มทีอ่าศยัอยูล่กึตามชัน้ของผวิหนงั ท าใหย้ากในการลา้ง
ออกดว้ยสบู่ธรรมดา เชือ้จุลนิทรยีใ์นกลุ่มน้ีเชน่ Staphylococcus aureus และพวก gram-
negative bacilli, Yeast   
 
น ้ายาท าความสะอาดท่ีใช้ส าหรบัการล้างมือ 
 
 1 สบู่ (soap) สามารถลา้งพวก Transient flora ออกจากมอืได ้แต่ไมส่ามารถลา้งพวก
แบคทเีรยีทีก่อ่ใหเ้กดิโรคได ้ สบู่ทีไ่มม่สีว่นผสมของน ้ายาฆา่เชือ้อาจเป็นแหล่งในการขยายการ
ปนเป้ือนของเชือ้ Gram-negative bacilli ได ้
 2 แอลกอฮอล ์(alcohol) น ้ายาลา้งมอืทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอลร์ะหว่าง 60 ถงึ 95 % 
จะมปีระสทิธภิาพสูงในการก าจดัเชื้อจุลนิทรยีแ์ละเปอรเ์ซน็ต์แอลกอฮอล์ในช่วงน้ีจะไม่ท าลาย
โปรตนีของมอื 
 3 คลอโรเฮก็ซดินี (Chlorhexidine) เป็นสารทีล่ะลายในน ้า สามารถก าจดัพวก Gram-
positive bacteria ไดด้แีละยงัเป็นสารทีไ่มก่่อใหเ้กดิอาการแพอ้กีดว้ย 
 4 กลุ่มไอโอดนี (Iodine and Iodophors) สารกลุ่มน้ีจะไปท าลายพนงัเซลลข์อง
เชือ้จุลนิทรยี ์ สามารถก าจดัเชือ้แบคทเีรยีพวก Gram-positive, Gram-negative, Spore-
forming bacteria รวมกระทัง่ไวรสัไดด้ ี นอกจากนัน้แลว้ยงัมนี ้ายาลา้งมอืทีม่าจากสว่นผสม
อื่นๆอกี เชน่ Triclosan, Quaternary Ammonium Compounds ทีส่ามารถน ามาใชใ้นการก าจดั
เชือ้จุลนิทรยีท์ีป่นเป้ือนบนมอื 
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ภาพท่ี 10.1 วธิกีารลา้งมอืทีถู่กตอ้ง 

 

ถฝูามือด้านใน 
ถหูลงัมือ 

ถนิูว้ทัง้หมด 
ถซูอกนิว้ดา้นใน 

ถซูอกนิว้ดา้นนอก ฟอกสบูใ่ห้รอบมือทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัโดยการหมนุมือ 
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อปุกรณ์และวิธีการ 
 

ตอนท่ี 1 การตรวจเช้ือจลิุนทรียบ์นพืน้ผิว  
 

1 ตวัอยา่ง 
 1.1 พืน้ทีต่อ้งการตรวจหาเชือ้จุลนิทรยี ์
 
2 เชือ้จุลนิทรยี ์
 2.1 เชือ้ Pseudomonas sp. (ส าหรบัเปรยีบเทยีบผลบวก) 
 
3 อาหารเลีย้งเชือ้ 
 3.1 อาหารเลีย้งเชือ้ Plate count agar (PCA) 
 3.2 อาหารเลีย้งเชือ้ Potato dextrose agar (PDA)  
 3.3 อาหารเลีย้งเชือ้ Pseudomonas isolation agar (PIA) 
 
4 สารเคม ี
 4.1 น ้ายาส าหรบัเจอืจาง (0.1 % peptone water)  
 4.2 70 %แอลกอฮอล ์
 
5 อุปกรณ์ 
 5.1 หมอ้น่ึง 
 5.2 ไมโครปิเปตตพ์รอ้มทปิ 
 5.3 ตูบ้่ม 
 5.4 แผน่สไลด ์
 5.5 กลอ้งจุลทรรศน์ 
 5.6 ไมพ้นัส าล ีใน 0.85 % น ้าเกลอืปรมิาณหลอดละ 5 มล. 
 

วิธีการทดลอง 
 

 1.1 ก าหนดพืน้ทีท่ีจ่ะท าการ Swab เชน่ ลกูบดิประตู พืน้โต๊ะ อุปกรณ์ ตูเ้ยน็ ฝ่ามอื  
 1.2 น าไมพ้นัส าลทีีผ่า่นการฆา่เชือ้แลว้มาลนไฟเพือ่เปิดปากหลอด 
          1.3 น าไมพ้นัส าลมีา Swab บนพืน้ผวิทีเ่ลอืกไวโ้ดยพืน้ทีท่ีท่ าการ swab ประมาณความ

กวา้ง 2 เซนตเิมตร ยาว 25 เซนตเิมตร หากเป็นอุปกรณ์ใหท้ าการ Swab อุปกรณ์ 
1 ใน 5 สว่นของอุปกรณ์นัน้ๆ 
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          1.4 เอาไมพ้นัล าสไีปจุ่มในหลอดน ้าเกลอืแลว้ท าการเขยา่หลอดเลก็น้อยจากนัน้จงึท า
การ Swab ซ ้า ตรงพืน้ทีใ่กลเ้คยีง (หา้ม Swab ทีเ่ดมิ) เมือ่เสรจ็แลว้ใหห้กัไมก้า้นที่
ถูกมอืจบัแลว้น าเอาล าสเีขา้ไปในหลอดโดยท าการลนไฟแลว้ปิดหลอด(หากไม่
สามารถวเิคราะหท์นัทใีหเ้กบ็เขา้ตูเ้ยน็ไว)้ 

          1.5 ท าการปัน่ตวัอยา่งโดยการหมนุหลอดไปมาดว้ยมอืแลว้ท าการเจอืจางตวัอยา่งจนได ้
10-5 โดยใช ้0.1 % peptone water  

           1.6 ดดูตวัอยา่งปรมิาณ 0.1 มลิลลิติรจากทกุๆความเขม้ขน้แลว้ไปใสใ่นจานอาหาร 
Plate count agar (PCA) และ Potato dextrose agar (PDA) และอาหารเลีย้งเชือ้ 
Pseudomonas isolation agar (PIA) ท าการ spread ใหท้ัว่ 

 1.7 ท าการ ขดีเชือ้ Pseudomonas sp. เพือ่ท าตวัอยา่งควบคุม (Control) 
1. 8 บ่มจานอาหารเลีย้งเชือ้ PCA ไวท้ีอุ่ณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

และ48ชัว่โมงส าหรบัอาหาร PIA ส าหรบัอาหาร PDA ใหบ้่มที ่25 องศาเซลเซยีส
เป็นเวลา 72 ชัว่โมง (ผลบวกของ Pseudomonas sp. จะมกีารเรอืงแสงบนจาน
อาหาร PIA) 

 
ตอนท่ี 2 การตรวจเช้ือจลิุนทรียใ์นอากาศ 

 
1 ตวัอยา่ง 
 1.1 อากาศบรเิวณทีต่อ้งการตรวจหาเชือ้จุลนิทรยี ์
 
2 เชือ้จุลนิทรยี ์
 2.1 เชือ้ Pseudomonas sp. (ส าหรบัเปรยีบเทยีบผลบวก) 
 
3 อาหารเลีย้งเชือ้ 
 3.1 อาหารเลีย้งเชือ้ Plate count agar (PCA) 
 3.2 อาหารเลีย้งเชือ้ Potato dextrose agar (PDA)  
 3.3 อาหารเลีย้งเชือ้ Pseudomonas isolation agar (PIA) 
 
4 สารเคม ี
 4.1 น ้ายาส าหรบัเจอืจาง (0.1 % peptone water)  
 4.2 70 %แอลกอฮอล ์
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5 อุปกรณ์ 
 5.1 หมอ้น่ึง 
 5.2 ไมโครปิเปตตพ์รอ้มทปิ 
 5.3 ตูบ้่ม 
 5.4 แผน่สไลด ์
 5.5 กลอ้งจุลทรรศน์ 
 

วิธีการทดลอง 
 

 1.1 ก าหนดพืน้ทีท่ีจ่ะท าการตรวจหาเชือ้จุลนิทรยีใ์นอากาศ 
 1.2 เปิดฝาจานอาหารเลีย้งเชือ้ PCA, PDA และ PIA ทิง้ไว ้10 นาท ี 
 1.3 ท าการขดีเชือ้ Pseudomonas sp. เพือ่ท าตวัอยา่งควบคุม (Control) (PIA) 

1. 4 บ่มจานอาหารเลีย้งเชือ้ PCA ไวท้ีอุ่ณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
และ48ชัว่โมงส าหรบัอาหาร PIA ส าหรบัอาหาร PDA ใหบ้่มที ่25 องศาเซลเซยีส
เป็นเวลา 72 ชัว่โมง (ผลบวกของ Pseudomonas sp. จะมกีารเรอืงแสงบนจาน
อาหาร PIA) 

 
ตอนท่ี 3 การตรวจเช้ือจลิุนทรียบ์นมือ 

 
1 ตวัอยา่ง 
 1.1 พืน้ทีผ่วิบรเิวณมอื 
 
2 เชือ้จุลนิทรยี ์
 2.1 เชือ้ Pseudomonas sp. (ส าหรบัเปรยีบเทยีบผลบวก) 
 
3 อาหารเลีย้งเชือ้ 
 3.1 อาหารเลีย้งเชือ้ Plate count agar (PCA) 
 3.2 อาหารเลีย้งเชือ้ Potato dextrose agar (PDA)  
 3.3 อาหารเลีย้งเชือ้ Pseudomonas isolation agar (PIA) 
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4 สารเคม ี
 4.1 น ้ายาส าหรบัเจอืจาง (0.1 % peptone water)  
 4.2 70 %แอลกอฮอล ์
 
5 อุปกรณ์ 
 5.1 หมอ้น่ึง 
 5.2 ไมโครปิเปตตพ์รอ้มทปิ 
 5.3 ตูบ้่ม 
 5.4 แผน่สไลด ์
 5.5 กลอ้งจุลทรรศน์ 
 5.6 ไมพ้นัส าล ีใน 0.85 % น ้าเกลอืปรมิาณหลอดละ 5 มล. 
 

วิธีการทดลอง 
 

 1.1 น าไมพ้นัส าล ีSwab บนมอืโดย swab ใหท้ัว่ทัง้ดา้นหน้ามอืและหลงัมอื 
          1.2 เอาไมพ้นัล าสไีปจุ่มในหลอดน ้าเกลอืแลว้ ท าการเขยา่หลอดเลก็น้อยจากนัน้จงึท า

การ Swab ซ ้า  
          1.3 ท าการลา้งมอืตามในภาพที ่10.1 จากนัน้จงึน าไมพ้นัส าลมีา swab มอืตามวธิกีาร

เดมิในขอ้ 1.1 
          1.4 ท าการปัน่ตวัอยา่งโดยการหมนุหลอดไปมาดว้ยมอืแลว้ท าการเจอืจางตวัอยา่งจนได ้

10-5 โดยใชน้ ้ายาเจอืจาง 
          1.5 ดดูตวัอยา่งปรมิาณ 0.1 มลิลลิติรจากทุกๆความเขม้ขน้แลว้ไปใสใ่นจานอาหาร 

Plate count agar (PCA) และ Potato dextrose agar (PDA) และอาหารเลีย้งเชือ้ 
Pseudomonas isolation agar (PIA) 

 1.6 ท าการขดีเชือ้ Pseudomonas sp. เพือ่ท าตวัอยา่งควบคุม (Control) 
          1.7 บ่มจานอาหารเลีย้งเชือ้ PCA ไวท้ีอุ่ณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

และ48ชัว่โมงส าหรบัอาหาร PIA ส าหรบัอาหาร PDA ใหบ้่มที ่25 องศาเซลเซยีส
เป็นเวลา 72 ชัว่โมง (ผลบวกของ Pseudomonas sp. จะมกีารเรอืงแสงบนจาน
อาหาร PIA) 
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ภาพท่ี 10.2 แผนผงัโดยรวมในการท างาน 
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ตารางบนัทึกผลการทดลอง 
 

ชื่อ-นามสกุล....................................................รหสัประจ าตวั......................กลุ่มที.่................... 
 
ตารางท่ี 10.1 บนัทกึผลการทดลองตอนที ่1 
 
วธิกีาร จานที ่ 10-3 10-4 10-5 CFU/ml (g) 
PCA 1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
PDA 1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
 ลกัษณะทีส่งัเกตได ้ วาดภาพประกอบ 

PIA   
   
   
 
ตารางท่ี 10.2 บนัทกึผลการทดลองตอนที ่2 
 
วธิกีาร จานที ่ 1 2 3 CFU/10นาท ี
PCA 1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
PDA 1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
 ลกัษณะทีส่งัเกตได ้ วาดภาพประกอบ 

PIA   
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ตารางท่ี 10.3 บนัทกึผลการทดลองตอนที ่3 
 
วธิกีาร จานที ่ 10-3 10-4 10-5 CFU/ml (g) 
PCA 1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
PDA 1     
 2     
 ผลรวม     
 คา่เฉลีย่     
 ลกัษณะทีส่งัเกตได ้ วาดภาพประกอบ 

PIA   
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