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ค าน า 
 

รายวิชา FTH-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology Laboratory) เป็นรายวิชา
บังคับของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนในวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ ที่ก่อ
โรคในอาหารซ่ึงเป็นความรู้ที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร นอกจากนั้น
แล้วคู่มือปฏิบัติการนี้ยังมีวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียแบบรวดเร็ว และวิธีการตรวจเชื้อหาเชื้อจุลินทรีย์ใน
ระบบสุขาภิบาลอาหารซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนเช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือผู้ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาลอาหารสามารถน าไปเป็นคู่มือในการตรวจวิเคราะห์ได้  ทั้งนี้
หนังสือปฏิบัติการเล่มนี้สามารถใช้ส าหรับการอ้างอิงได้เพราะมีเนื้อหาที่ทันสมัยถูกต้องตามหลักการจ าแนกเชื้อ
แบคทีเรียในระดับสากล 

 
ผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทปฏิบัติการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษารวมถึงผู้ที่สนใจในงาน       

จุลชีววิทยาอาหาร หากมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้งให้ผู้เขียนได้ทราบจักเป็นพระคุณยิ่ง 
 

นฤมล มาแทน 
ธันวาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

บทปฏิบัติการเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรจากหลายหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เขียนขอขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการท า
ปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับท าปฏิบัติการและอ านวยความสะดวกในการถ่ายภาพเพ่ือใช้
ประกอบการเขียนบทปฏิบัติการ ผู้เขียนขอขอบคุณคุณระวีวรรณ คุณสิทธิวาณิชย์ คุณเสมอภาค เอียดสี คุณ
บัญจรัตน์ คงบุญ คุณณัฏฐนริน  สมจิตร  คุณชลิดา  จันทร์ทิน นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอย่างสูงที่ ช่วยเตรียมอุปกรณ์และร่วมท า
ปฏิบัติการในทุกปฏิบัติการ ขอขอบคุณนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของวิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ทุกท่านในสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ ามันหอมระเหยเหย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ให้ความ
ช่วยเหลือในการถ่ายภาพอาหารเลี้ยงเชื้อและการทดสอบทางชีวเคมีในทุกปฏิบัติการ  
 สุดท้ายผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดา มารดาผู้ให้ก าเนิด โดยเฉพาะครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบความรู้
ให้แก่ผู้เขียน ครอบครัว เพ่ือนๆทุกคนที่เป็นก าลังใจให้ผู้เขียนเสมอมา ความดีใดๆที่ เกิดขึ้นจากบทปฏิบัติการ
เล่มนี้จึงขอมอบให้กับทุกๆท่านตามท่ีได้เอ่ยนามมาข้างต้น  
 

นฤมล มาแทน 
ผู้แต่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญเรื่อง 
 

บทที่                                                                                                                 หน้า 
1 ความรู้พื้นฐานส าหรับการปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 1 

 ข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 
 อุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนและวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อได้รับอุบัติเหตุ 3 

 การเตรียมอุปกรณ์ อาหารเลี้ยงเชื้อ และเทคนิคพ้ืนฐานทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร 4 
 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 5 
 ประเภทของอาหารเลี้ยงเชื้อ 6 
 เอกสารอ้างอิง 11 

2 การตรวจหาเชื้อ Salmonella ในอาหาร 12 
 ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ในอาหาร 12 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Selenite cystine (SC) broth 13 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Tetrathionate (TT) broth 14 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Xylose lysine deoxycholate (XLD) agar 14 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Salmonella Shigella (SS) agar 15 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Bismuth sulfite (BS) agar 16 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Hektoen enteric (HE) agar 17 
 การทดสอบการใช้น้ าตาลกลูโคส น้ าตาลแลคโตสและน้ าตาลซูโครส 17 
 การทดสอบการใช้ไลซีน การสร้างสารอินโดล และการดูผลการเคลื่อนที่ 19 
 การทดสอบการย่อยสารไลซีน 20 
 การทดสอบการใช้ยูเรีย 20 
 การดูผลการเคลื่อนที่ การสร้างแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และการสร้างสารอินโดล 21 
 อุปกรณ์ 23 
 วิธีการทดลอง 24 
 ตารางบันทึกผลการทดลอง 26 
 เอกสารอ้างอิง 28 

3 การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Coliform  Escherichia coli และ Escherichia coli 0157:H7 31 
 ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (Coliform)ในอาหาร 32 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Lauryl sulfate tryptose (LST) broth 37 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Brilliant green lactose bile (BGLB) broth 37 

 
 
 
 
 



สารบัญเรื่อง (ต่อ) 
 

บทที่                                                                                                                 หน้า 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ EC broth 38 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Eosin methylene blue (EMB) agar 39 
 การทดสอบการสร้างสารอินโดล (Indole) 40 
 การทดสอบหาความเป็นกรดโดย Methyl red (MR) test 41 
 การทดสอบความเป็นด่างโดย Voges-Proskauer (VP) test 41 
 การทดสอบการใช้ซิเตรท (Citrate) 42 
 ขั้นตอนในการตรวจหาเชื้อ E. coli O157:H7 ในอาหาร 43 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Sorbitol MacConkey (SMAC) agar   44 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Eosin methylene blue agar (EMB)+MUG 46 
 การทดสอบการใช้น้ าตาลกลูโคส น้ าตาลแลคโตสและน้ าตาลซูโครส 46 
 การทดสอบการใช้ไลซีน การสร้างสารอินโดลและการดูผลการเคลื่อนที่ 47 
 การทดสอบการใช้ยูเรีย (Urea) และการใช้ซิเตรท (Citrate) 48 
 อุปกรณ ์ 50 
 วิธีการทดลอง 51 
 ตารางบันทึกผลการทดลอง 53 
 เอกสารอ้างอิง 55 

4 การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในอาหาร 58 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Trypticase (tryptic) soy broth (TSB) ผสม 10% NaCl และ                     

1% Sodium pyruvate 
59 

 อาหารเลี้ยงเชื้อ Baird-Parker (BP) agar 60 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Mannitol Salt (MSA) agar 61 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Toluidine blue DNA (TBD) agar 62 
 การทดสอบการย่อยเม็ดเลือดแดง (Hemolysis) 63 
 การทดสอบการผลิตเอ็นไซม์โคแอกกูเลส (Coagulase) 64 
 การดูผลการเคลื่อนที่ 65 
 อุปกรณ ์ 66 
 วิธีการทดลอง 67 
 ตารางบันทึกผลการทดลอง 69 
 เอกสารอ้างอิง 70 
 
 
 
 
 

  



สารบัญเรื่อง (ต่อ) 
บทที่                                                                                                                 หน้า 

5 การตรวจหาเชื้อ Clostridium perfringens ในอาหารกระป๋อง 72 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Sulfite polymyxin sulfadiazine (SPS) agar 75 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Shahidi ferguson polymyxin (SFP) agar 75 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptose sulphite cycloserine (TSC) agar 76 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Cooked meat medium 76 
 การทดสอบความสามารถในการใช้อากาศ 78 
 การทดสอบการย่อยเจลาติน (Gelatin) และการหมักน้ าตาลแลคโตส 79 
 การดูผลการเคลื่อนที่และความสามารถในการใช้ไนเตรท (Nitrate) 79 
 อุปกรณ ์ 81 
 วิธีการทดลอง 82 
 ตารางบันทึกผลการทดลอง 84 
 เอกสารอ้างอิง 85 

6 การตรวจหาเชื้อ Listeria monocytogenes ในผลิตภัณฑ์นม 88 
 ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Listeria monocytogenes ในอาหาร 90 

 อาหารเลี้ยงเชื้อ Listeria enrichment medium base (UVM broth) 90 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Fraser broth 91 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Buffered Listeria enrichment broth base (BLEB) 93 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Modified oxford (MOX) agar 93 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ PALCAM agar 94 
 การทดสอบการย่อยเม็ดเลือดแดง 95 
 การทดสอบหาเอ็นไซม์คะตาเลส (Catalase) 95 
 การทดสอบการหมักน้ าตาลไซโลสและน้ าตาลแรมโนส (Rhamnose) 97 
 อุปกรณ ์ 98 
 วิธีการทดลอง 99 
 ตารางบันทึกผลการทดลอง 101 
 เอกสารอ้างอิง 102 

7 การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ในอาหารทะเล 105 
 ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus  ในอาหาร 107 

 อาหารเลี้ยงเชื้อ Alkaline peptone water (APW) 108 
 อาหารเลี้ยงเชื้อ Thiosulfate citrate bile salt sucrose (TCBS) agar 108 
 การทดสอบการใช้น้ าตาลกลูโคส น้ าตาลแลคโตสและน้ าตาลซูโครส 110 
 
 
 
 
 

  



สารบัญเรื่อง (ต่อ) 
 

บทที่                                                                                                                 หน้า 
 การทดสอบการใช้ไลซีน การสร้างสารอินโดลและการดูผลการเคลื่อนที่ 110 

 การตรวจหาเอ็นไซม์ออกซิเดส (Oxidase) 111 
 การทดสอบการเจริญในเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 111 
 การทดสอบความสามารถในการย่อยกรดอะมิโน Ornithine 112 
 อุปกรณ ์ 114 
 วิธีการทดลอง 115 
 ตารางบันทึกผลการทดลอง 117 
 เอกสารอ้างอิง 118 

8 การตรวจหาเชื้อยีสต์และราในอาหาร 122 
   เชื้อยีสต์และราที่ท าให้อาหารเน่าเสีย 122 
 อุปกรณ ์ 129 

 วิธีการทดลอง 130 
 ตารางบันทึกผลการทดลอง 133 
 เอกสารอ้างอิง 136 

9 การตรวจนับเชื้อแบคทีเรียแบบรวดเร็วโดยใช้แผ่นฟิล์มอาหารส าเร็จรูป 137 
 แผ่นฟิล์มอาหารส าเร็จรูปส าหรับการจ าแนกเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (Coliform) 

และแบคทีเรีย Escherichia coli แบบรวดเร็ว 
137 

 แผ่นฟิล์มอาหารส าเร็จรูปส าหรับการจ าแนกเชื้อแบคทีเรีย Salmonella แบบ
รวดเร็ว 

138 

 แผ่นฟิล์มอาหารส าเร็จรูปส าหรับการจ าแนกเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus 
aureus แบบรวดเร็ว 

139 

 แผ่ นฟิล์ มจานอาหารส าเร็ จรู ปส าหรั บการจ าแนกเชื้ อแบคที เรี ย Vibrio 
parahaemolyticus แบบรวดเร็ว 

140 

 อุปกรณ ์ 141 
 วิธีการทดลอง 141 
 ตารางบันทึกผลการทดลอง 143 
 เอกสารอ้างอิง 145 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญเรื่อง (ต่อ) 
 

บทที่                                                                                                                 หน้า  
10 การตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมส าหรับสุขาภิบาลอาหาร และการล้าง

มือ 
146 

 วิธีการสุ่มตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม 146 
 การล้างมือ 147 
 อุปกรณ ์ 149 
 วิธีการทดลองการตรวจเชื้อจุลินทรีย์บนพ้ืนผิว 150 
 วิธีการทดลองการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ 150 
 วิธีการทดลองการตรวจเชื้อจุลินทรีย์บนมือ 151 
 ตารางบันทึกผลการทดลอง 153 

    เอกสารอ้างอิง  155 
    ภาคผนวก 156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                                                                                                             หน้า 
2.1 ผลการทดสอบเลี้ยงเชื้อในอาหารชนิดต่างๆ 26 
2.2 ผลการทดสอบทางชีวเคมี 26 
2.3 ภาพลักษณะของเชื้อที่สังเกตเห็นโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ 27 
3.1 ตารางค่า MPN·g-1 ของหลอดทดลอง 3 หลอด 34 
3.2 ตารางค่า MPN·g-1 ของหลอดทดลอง 5 หลอด 35 
3.3 บันทึกผลการทดลองนับจ านวนโคโลนีบนจานอาหาร 53 
3.4 บันทึกผลการทดลอง 54 
4.1 บันทึกผลการทดลองนับจ านวนโคโลนีบนจานอาหาร 69 
4.2 บันทึกผลการทดลองลักษณะของโคโลนีที่ตรวจพบ 69 
5.1 ชนิดของสารพิษท่ีผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย C. perfringens 73 
5.2 บันทึกผลการทดลอง 84 
6.1 ผลของการทดสอบทางด้านชีวเคมีของเชื้อแบคทีเรีย Listeria ทั้ง 6 สายพันธุ์ 89 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที่                                                                                                               หน้า 
1.1 ตัวอย่างการแต่งกายส าหรับท าปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 1 
1.2 ขั้นตอนการท าให้จานอาหารเลี้ยงเชื้อปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ 

ก = การน าจานอาหารเลี้ยงเชื้อใส่ลงในกระบอกจานอาหารเลี้ยงเชื้อ 
ข = การปิดฝากระบอกจานอาหารเลี้ยงเชื้อ 
ค = การอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

4 

1.3 ไมโครปิเปตต์และทิป ก = ไมโครปิเปตต์  ข = ทิป  ค = กล่องใส่ทิป 5 
1.4 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ก=ชั่งอาหาร ข= ต้มอาหารให้เดือด ค= น าเข้าหม้อนึ่งความดัน 10 
2.1 โคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ XLD 15 
2.2 โคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ SS agar 16 
2.3 โคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ BS agar  16 
2.4 โคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella และแบคทีเรีย Shigella บนอาหารเลี้ยงเชื้อ HE 

agar 
17 

2.5 การเจริญของแบคทีเรีย S. typhimurium ในหลอดอาหาร TSI 18 
2.6 การเจริญของแบคทีเรีย S. typhimurium ในหลอดอาหาร MIL Medium 19 
2.7 การเจริญของแบคทีเรีย S. typhimurium ในหลอดอาหาร LIA 20 
2.8 การเจริญของแบคทีเรีย S. typhimurium ในหลอดอาหาร Urea agar 21 
2.9 การเจริญของแบคทีเรีย S. typhimurium ในหลอดอาหาร SIM medium 22 
2.10 แผนผังการท างานโดยรวม 25 
3.1 เชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Coliform ที่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อ LST broth 37 
3.2 เชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Coliform ที่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อ BGLB broth 38 
3.3 เชื้อแบคทีเรีย E. coli ที่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อ EC broth หลังจากบ่มที่อุณหภูมิ                  

440.5 องศาเซลเซียส 
39 

3.4 เชื้อแบคทีเรีย E. coli ที่เจริญในอาหารอาหารเลี้ยงเชื้อ EMB+MUG 40 
3.5 ผลการทดสอบ Indole ของเชื้อแบคทีเรีย E. coli ที่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptophan 

broth 
41 

3.6 ผลการทดสอบ MR (ก) และ VP (ข) ของเชื้อแบคทีเรีย E. coli 42 
3.7 ผลการทดสอบการใช้ซิเตรทของเชื้อแบคทีเรีย E. coli ที่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อ       

Simmons citrate agar 
 
 
 
 
 
 

43 
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3.8 ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย E. coli O157:H7  44 
3.9 เชื้อแบคทีเรีย E. coli O157:H7 (ก) และเชื้อแบคทีเรีย E. coli (ข) ที่เจริญ                         

ในอาหารเลี้ยงเชื้อ SMAC agar 
45 

3.10 เชื้อแบคทีเรีย E. coli O157:H7 ที่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อ EMB+MUG 46 
3.11 อาหาร TSI (ก) เชื้อแบคทีเรีย E. coli O157:H7 ที่เจริญบนหลอดอาหาร TSI (ข) 47 
3.12 เชื้อแบคทีเรีย E. coli O157:H7 (ก) และเชื้อแบคทีเรีย E. coli (ข) ที่เจริญในอาหารเลี้ยง

เชื้อ MIL medium  
48 

3.13 เชื้อแบคทีเรีย E. coli O157:H7 ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Urea agar (ก) และ Simmons 
citrate agar (ข)  

49 

3.14 ขั้นตอนโดยรวมการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Coliform และ Escherichia coli 52 
4.1 เชื้อแบคทีเรีย S. aureus ในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ TSB+10%NaCl+1% Sodium 

pyruvate ที่บ่มไว้ 48 ชั่วโมง (ก) อาหาร TSB ที่ไม่มีเชื้อแบคทีเรีย (ข) 
60 

4.2 ลักษณะของโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ BP agar 61 
4.3 อาหารเลี้ยงเชื้อ MSA (ก) เชื้อแบคทีเรีย S. aureus บนจานอาหาร MSA (ข) 62 
4.4 เชื้อแบคทีเรีย S. aureus ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TBD agar 63 
4.5 การเกิด -hemolysis ของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus บนจานอาหาร BA 64 
4.6 เอ็นไซม์โคแอกกูเลสของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ท าให้เกิดผลบวกของการทดสอบการผลิต

เอ็นไซม์โคแอกกูเลส (ก) และผลลบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดอ่ืน (ข)   
65 

4.7 การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ในหลอดอาหาร Motility nitrate medium 65 
4.8 ขั้นตอนโดยรวมในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย S. aureus 68 
5.1 โถไร้อากาศ (Anaerobic jar) 74 
5.2 ถุง BD GasPak™ EZ pouch และ กล่อง BioMerieux anaeropack system 74 
5.3 การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย C. perfringens บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ SPS agar 75 
5.4 การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย C. perfringens บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ SFP agar 76 
5.5 การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย C. perfringens บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ SFP agar 77 
5.6 การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย C. perfringens บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ Cooked meat 

medium 
77 

5.7 การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย C. perfringens ในอาหาร Thioglycollate broth 78 
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5.8 อาหาร Gelatin lactose medium ในชุดควบคุม (ก) และ หลอดที่มีเชื้อแบคทีเรีย                      
C. perfringens (ข) 

79 

5.9 การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย C. perfringens ในอาหาร Motility nitrate medium 80 
5.10 ขั้นตอนโดยรวมในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย C. perfringens 83 
6.1 อาหารเลี้ยงเชื้อ UVM broth 91 
6.2 เชื้อแบคทีเรีย L. monocytogenes ที่เลี้ยงในอาหาร Fraser broth (ก) และอาหาร 

Fraser agar 
92 

6.3 อาหาร Buffered Listeria enrichment broth base (BLEB) 93 
6.4 อาหารเลี้ยงเชื้อ MOX agar (ก) การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย L. monocytogenes บน

จานอาหารเลี้ยงเชื้อ MOX agar 
94 

6.5 อาหารเลี้ยงเชื้อ PALCAM agar (ก) การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย L. monocytogenes 
บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PALCAM agar (ข) 

95 

6.6 การเกิด -Hemolysis ของเชื้อแบคทีเรีย L. monocytogenes บนจานอาหาร               
Typtic soy blood agar 

96 

6.7 การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย L. monocytogenes บนอาหาร TSAYE (ก) และตัวอย่าง
ผลบวกของการทดสอบหาเอ็นไซม์คะตาเลส (ข) 

96 

6.8 ผลของการไม่ใช้น้ าตาลไซโลส (ก) และการใช้น้ าตาลแรมโนส (ข) ของเชื้อแบคทีเรีย                
L. monocytogenes 

97 

6.9 ขั้นตอนโดยรวมในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย L. monocytogenes 100 
7.1 ความรุนแรงในการก่อเชื้อโรค (Virulence factors) ของเชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus 107 
7.2 การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Alkaline 

peptone water (APW) 
108 

7.3 เชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus (ก) และเชื้อแบคทีเรีย V. cholerae (ข) ที่เลี้ยงใน
อาหาร TCBS 

109 

7.4 เชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ที่เลี้ยงในอาหาร TSI 110 
7.5 เชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ที่เลี้ยงในอาหาร Lysine indole motility (LIM) 

agar 
111 

7.6 กระดาษกรองชุดควบคุม (ก) และการเกิดสีน้ าเงินจากการทดสอบ Oxidase test ของเชื้อ
แบคทีเรีย V. parahaemolyticus (ข) 
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7.7 เชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus (ก) และเชื้อแบคทีเรีย V. cholerae (ข) ที่เลี้ยงใน

อาหาร Nutrient broth+1%NaCl 
112 

7.8 เชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ที่เลี้ยงในอาหาร Ornithine decarboxylase (OD) 
agar 

113 

7.9 ขั้นตอนโดยรวมในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus 116 
8.1 การเจริญของเชื้อยีสต์และราในอาหารส าเร็จรูป 3M™ Petrifilm™ Rapid Yeast and 

Mold Count Plates 
128 

8.2 ขั้นตอนการท างานโดยรวมในการตรวจหาเชื้อยีสต์และราในอาหาร 132 
9.1 ลักษณะโคโลนีสีฟ้าของเชื้อแบคทีเรีย E. coli และโคโลนีสชีมพูของเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์ม

บนแผ่นฟิล์มจานอาหาร Compact dry ภายหลังบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

138 

9.2 เชื้อแบคทีเรีย Salmonella บนแผ่นฟิล์มจานอาหาร Compact dry 139 
9.3 ลักษณะโคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ในแผ่นฟิล์มจานอาหารส าเร็จรูป              

3MTM PetrifilmTM staph express count plate 
140 

9.4 โคโลนีของเชื้อแบคทีเรีย Vibrio ในแผ่นฟิล์มจานอาหารส าเร็จรูป Compact dry 
“Nissui” VP 

140 

9.5 แผนผังการท างานโดยรวม 142 
10.1 วิธีล้างมือที่ดี 7 ขั้นตอน 148 
10.2 แผนผังโดยรวมในการท างาน 152 

 


