
 

 

 

คูม่อืการใชอ้าหารตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

(SI Medium, อ13) 

ในการตรวจสอบการปนเป้ือนภาชนะสมัผสัอาหาร, 

มอืผูส้มัผสัอาหาร และอาหาร 

 

 



 

 

ข ัน้ตอนการเตรยีมอปุกรณ์กอ่นการตรวจสอบ 

1. ท าความสะอาดพืน้ถาด ทีใ่ชว้างอปุกรณด์ว้ยส าลชีบุ
แอลกอฮอล ์70% 

 

2. ท าความสะอาดมอืทัง้ 2 ขา้ง ดว้ยส าลชีบุแอลกอฮอล ์
70% 

 

3. ท าความสะอาดมดีส าหรับตดัแถบรัดปากขวด ดว้ยส าลี
ชบุแอลกอฮอล ์70% 

 

4. ท าความสะอาดรอบฝาขวดและคอขวดบรเิวณแถบรัด
ปากขวดใหส้ะอาด ดว้ยส าลชีบุแอลกอฮอล ์70% 

 

5. ตดัแถบรัดปากขวดใหข้าดดว้ยมดีทีท่ าความสะอาดแลว้ 

 
6. ใชป้ลายมดีเปิดแถบรัดปากขวดออก 

 
7. ท าความสะอาดรอบฝาขวดและคอขวดใหส้ะอาดอกีครัง้ 

ดว้ยส าลชีบุแอลกอฮอล ์70% 

 

8. ใชน้ิว้หวัแมม่อืและนิว้ชีห้มนุฝาขวดใหค้ลายเกลยีว โดย
ไมใ่หน้ิว้มอืโดนปากขวด 

 

 



 

 

ก. การตรวจการปนเป้ือนของภาชนะสมัผสัอาหาร 
การตรวจสอบการปนเป้ือนของจาน, ชอ้น-สอ้ม, ถว้ยน า้, 

ตะเกยีบ, เขยีง 

1. เปิดหอ่ไมพั้นส าลทีีผ่า่นการฆา่เชือ้แลว้ทางดา้นทีเ่ป็นไม ้

 
2. น าไมพั้นส าลจีุม่ลงในอาหารตรวจเชือ้โคลฟิอรม์

แบคทเีรยี (SI Medium, อ13) บดิไมก้บัขา้งขวดแกว้ 
เพือ่ใหส้ าลดีดูซบัอาหารตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

(SI Medium, อ13) พอหมาด 
 

3. น าไมพั้นส าลมีาป้ายภาชนะและอปุกรณ์ทีจ่ะตรวจ โดย
หมนุไมช้า้ๆ กลางจานประมาณ 4 ตารางนิว้ (2×2 นิว้) 
ใหป้้ายซ า้จดุเดมิ 3 ครัง้ 

 

4. น าไมพั้นส าลมีาป้ายทีต่วัชอ้น-สอ้ม ทัง้ภายในและ
ภายนอกในสว่นทีส่มัผสัอาหาร 

 

5. น าไมพั้นส าลมีาป้ายทีร่อบขอบปากถว้ยน ้าประมาณครึง่
นิว้จากขอบบนทัง้ภายในและภายนอก 

 
6. น าไมพั้นส าลมีาป้ายทีป่ลายตะเกยีบประมาณ 1 นิว้ครึง่ 

รอบปลายทีส่มัผสัอาหาร 

 
7. น าไมพั้นส าลมีาป้ายดา้นทีใ่ชง้านประมาณ 4 ตารางนิว้ 

(2×2 นิว้) 

 
8. น าไมพั้นส าลจีากขอ้ 3-7 จุม่ลงในอาหารตรวจเชือ้โคลิ

ฟอรม์แบคทเีรยี (ไมพั้นกา้นส าล ี 1 กา้น ตอ่ อาหาร
ตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 1 ขวด) หกัไมพั้นส าลี



 

 

โดยดงึไมใ้หโ้ผลม่าจากปากขวดประมาณครึง่หนึง่ แลว้
หกัไมก้บัปากขวดแกว้ ปลอ่ยใหส้ว่นทีม่สี าลอียูใ่น
อาหารตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

9. ลนไฟทีป่ากขวดเพือ่ฆา่เชือ้จลุนิทรยี ์

 
10. น าฝาขวดวางลงบนปากขวด 

 
11. หมนุเกลยีวฝาขวดใหแ้น่นอกีครัง้ 

 
12. ตัง้ทิง้ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้ง 25-40˚C เป็นเวลา 24-48 

ชัว่โมง แลว้ตรวจสอบผลโดยเทยีบกบัแผน่ส ี SI 
Medium (อ13) 

 

__________________________________________________ 

ข. การตรวจสอบการปนเป้ือนมอืผูส้มัผสัอาหาร 

1. เปิดหอ่ไมพั้นส าลทีีผ่า่นการฆา่เชือ้แลว้ทางดา้นทีเ่ป็นไม ้

 
2. น าไมพั้นส าลจีุม่ลงในนอาหารตรวจเชือ้โคลฟิอรม์

แบคทเีรยี (SI Meium, อ13) บดิไมก้บัขา้งขวดแกว้  
เพือ่ใหส้ าลดีดูซบัอาหารตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

(SI Medium, อ13)  พอหมาด 

 

3. น าไมพั้นส าลมีาป้ายทีม่อืจากปลายนิว้ถงึขอ้ที ่ 2 
นอกจากหวัแมม่อืใหป้้ายเพยีงขอ้ที ่1 

 



 

 

4. น าไมพั้นส าลจีากขอ้ 3 จุม่ลงในอาหารตรวจเชือ้โคลิ
ฟอรม์แบคทเีรยี  หกัไมพั้นส าลโีดยดงึไมใ้หโ้ผลข่ึน้มา
จากปากขวดประมาณครึง่หนึง่ แลว้หกักบัปากขวดแกว้ 

ปลอ่ยใหส้ว่นทีม่สี าลอียูใ่นอาหารตรวจเชือ้โคลฟิอรม์
แบคทเีรยี 

5. ลนไฟทีป่ากขวดเพือ่ฆา่เชือ้จลุนิทรยี ์

 
6. น าฝาขวดวางลงบนปากขวด 

 
7. หมนุเกลยีวฝาขวดใหแ้น่นอกีครัง้ 

 
8. ตัง้ทิง้ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้ง 25-40˚C เป็นเวลา 24-48 

ชัว่โมง แลว้ตรวจสอบผลโดยเทยีบกบัแผน่เทยีบส ี SI 
Medium (อ13) 

 

__________________________________________________ 

ค. การตรวจสอบการปนเป้ือนของอาหาร 

   
อาหารเหลว 
 ใชช้อ้นชาทีฆ่า่เชือ้แลว้โดยน ้ารอ้น หรอืจุม่แอลกอฮอล ์ 95% แลว้ลนไฟ ตกั
อาหารประมาณ 1 มลิลลิติร ใสล่งในขวดอาหารตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 
(SI Medium, อ13) 

 ตัง้ทิง้ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้ง 25-40˚C เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง แลว้ตรวจสอบผล
โดยเทยีบกบัแผน่เทยีบส ีSI Medium (อ13) 



 

 

   
อาหารแข็ง 
 ใชก้รรไกรทีฆ่า่เชือ้แลว้ โดยเชด็ปากกรรไกรดว้ยแอลกอฮอล ์70% ตดัอาหาร
ใหเ้ป็นชิน้เล็กพอผา่นปากขวด แลว้ใชป้ากคบีทีฆ่า่เชือ้แลว้ คบีอาหาร
ประมาณ 1 กรัม ใสล่งในขวดอาหารตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี (SI 
Medium, อ13) 

 ตัง้ทิง้ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้ง 25-40˚C เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง แลว้ตรวจสอบผล
โดยเทยีบกบัแผน่เทยีบส ีSI Medium (อ13) 

__________________________________________________ 

จ. การตรวจสอบอาหารประเภทย าหรอือาหารทีม่รีสเปรีย้ว 
วธิกีารปรบัตวัอยา่งอาหารกอ่นการทดสอบดว้ย 

SI Medium (อ13) 

1. วสัดอุปุกรณแ์ละอาหารส าหรับการทดสอบอาหาร
ประเภทย าหรอืมรีสเปรีย้ว ประกอบดว้ย อาหารที่
ตอ้งการทดสอบ, สารละลายส าหรับปรับสภาพ พรอ้ม
หลอดหยด, อาหารตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี (SI 
Medium, อ13), ถว้ยและชอ้นชาทีส่ะอาด 

2. ตกัอาหาร 1 ชอ้นชา ถา่ยใสถ่ว้ยทีส่ะอาด 

 
3. ผสมสารละลายปรับสภาพกบัอาหารใหเ้ขา้กนั 

 
4. ตกัอาหารทีไ่ดผ้สมเขา้กนัดกีบัสารละลายปรับสภาพ

ประมาณ 1 กรัม ใสล่งในขวดอาหาร SI Medium (อ13) 
**กรณีอาหารมรีสเปรีย้วจัด สดัสว่นดงักลา่วอาจไม่
เหมาะสม โดยสงัเกตจากการเปลีย่นสขีองอาหารตรวจ
เชือ้ SI Medium (อ13) ถา้เปลีย่นสเีป็นสเีหลอืงทันที
ใหเ้ตมิสารละลายปรับสภาพเพิม่อกีจนอาหารตรวจเชือ้ 
SI Medium (อ13) ยงัคงเป็นสมีว่งไมเ่ปลีย่นแปลง 



 

 

5. ตัง้ทิง้ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้ง 25-40˚C เป็นเวลา 24-48 
ชัว่โมง แลว้ตรวจสอบผลโดยเทยีบกบัแผน่เทยีบส ี SI 
Medium (อ13) 

 

__________________________________________________ 

แผน่เทยีบส ีSI Medium (อ13) 

 

ขวดที ่1 อาหารเหลวตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี (SI Medium, อ13) สมีว่ง
ใสปราศจากเชือ้ 

ขวดที ่2 อาหารเหลวตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี (SI Medium, อ13) หลงั
ใสต่วัอยา่งทดสอบและบม่ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งเป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง 
ใหผ้ลลบ (-) อาหารยงัคงเป็นสมีว่งใสไมเ่ปลีย่นแปลง แสดงวา่
ตวัอยา่งไมม่กีารปนเป้ือนเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

ขวดที ่3 อาหารเหลวตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี (SI Medium, อ13) หลงั
ใสต่วัอยา่งทดสอบและบม่ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งเป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง 
ใหผ้ลบวก (+) อาหารเปลีย่นจากสมีว่งเป็นสมีว่งปนเหลอืง มคีวาม
ขุน่ และแกส๊ปดุขึน้เมือ่เขยา่เบาๆ แสดงวา่ตวัอยา่งมกีารปนเป้ือนเชือ้
โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

ขวดที ่4 อาหารเหลวตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี (SI Medium, อ13) หลงั
ใสต่วัอยา่งทดสอบและบม่ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งเป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง 
ใหผ้ลบวก (++) อาหารเปลีย่นจากสมีว่งเป็นสเีหลอืง มคีวามขุน่ 
และแกส๊ปดุขึน้เมือ่เขยา่เบาๆ แสดงวา่ตวัอยา่งมกีารปนเป้ือนเชือ้โคลิ
ฟอรม์แบคทเีรยี 

 

 



 

 

การเก็บรกัษา และ อายกุารใชง้าน 

 เก็บในตูเ้ย็น มอีายกุารใชง้านประมาณ 6 เดอืน หลงัการผลติ 

 เก็บในกลอ่งบรรจทุีอ่ณุหภมูหิอ้ง มอีายกุารใชง้านประมาณ 2 เดอืน หลงัการ
ผลติ 

การปฏบิตัเิมือ่ท าการทดสอบเสร็จแลว้ 

 เทน ้ายาทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ในโถสขุภณัฑก์อ่นทิง้ขวดในทีเ่หมาะสม 
 ถา้ตอ้งการน าขวดเกา่มาใชใ้หม ่ ใหล้า้งขวดใหส้ะอาด โดยน าขวดไปตม้ในน ้า
เดอืดนาน 30 นาท ีเพือ่ไมใ่หเ้ชือ้จลุนิทรยีเ์หลอืคา้งอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIANMEDIC CO., LTD. 
Tel: 089-185-8999, 090-898-5188 

sales@asianmedic.com 
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