
 

 

 
ตามเกณฑเ์สนอแนะขององคก์ารอนามัยโลก (WHO) ได ้

ก าหนดคณุภาพน ้าบรโิภค ตอ้งไมพ่บโคลฟิอรม์แบคทเีรยี

เนื่องจากแบคทเีรยีดงักลา่วเป็นตัวบง่ชีถ้งึการปนเป้ือนของ
แบคทเีรยีทีอ่าจเป็นสาเหตขุองโรคทีเ่กีย่วกับระบบทางเดนิ

อาหาร 
การด าเนนิการตรวจสอบโคลฟิอรม์แบคทเีรยีในน ้าบรโิภค 

สามารถด าเนนิการตรวจสอบเบือ้งตน้ทางภาคสนามดว้ยอาหาร

ตรวจเชือ้แบคทเีรยี อ11 ซึง่คดิคน้โดยกรมอนามัย และสามารถ
ด าเนนิการตรวจสอบโดยประชาชนทั่วไป เพือ่การปรับปรงุ
คณุภาพน ้าบรโิภคดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกอ่นน ามาบรโิภค การ

ตรวจสอบดว้ยอาหารตรวจเชือ้  อ11 เป็นวธิทีีง่่ายและสะดวกใน
การปฏบิัต ิ โดยสงัเกตจากการเปลีย่นสขีองอาหารตรวจเชือ้ อ11 
จากสแีดงเป็นสตีา่งๆ เชน่ สนี ้าตาล สสีม้ สเีหลอืง มคีวามขุน่ 

และฟองแก๊สปดุขึน้เมือ่เขยา่เบาๆ 
จากการศกึษาวจัิยพบวา่ การตรวจสอบดว้ยอาหารตรวจ

เชือ้ อ11 ตามขัน้ตอน และวธิกีารตรวจสอบทีถ่กูตอ้งตามคูม่อื

ภาพแสดงขัน้ตอนการตรวจสอบคณุภาพน ้าบรโิภคทางแบคทเีรยี 
ดว้ยอาหารตรวจเชือ้ อ11 พบวา่มคีวามน่าเชือ่ถอื ซึง่สอดคลอ้ง
กับการตรวจวเิคราะหด์ว้ยวธิ ี Multiple-Tube Fermentation 

Technique ไมน่อ้ยกวา่ 84.5% 

 
1. อาหารตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี (อ
11) 

 
 

2. ภาชนะสุม่เก็บตัวอยา่งน ้า 

 
 
3. การสุม่เก็บตัวอยา่งน ้า ใชส้ าลชีบุ
แอลกอฮอล ์ 70% เชด็รอบปากกอ๊กน ้าให ้

สะอาด ปราศจากเชือ้จุลนิทรยี ์
 
 

4. ลา้งภาชนะสุม่เก็บตัวอยา่งน ้าใหส้ะอาด 

 

5. เปิดกอ๊กน ้าใหน้ ้าไหลเตม็ทีป่ระมาณ 1 
นาท ีเพือ่ระบายน ้าทีค่า้งอยูใ่นทอ่ทิง้ไป 

 

 
6. ปรับการไหลของน ้าใหไ้หลปานกลาง 

กอ่นการสุม่เก็บตัวอยา่งน ้า 
 
 

7. ใชถ้าชนะรองรับตัวอยา่งน ้าประมาณ

ครึง่หนึง่ของความจุ 
 

 
8. เตรยีมอปุกรณ์ส าหรับใชใ้นการตรวจสอบ

ดว้ยอาหารตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

(อ11) 
 
 

9. ท าความสะอาดพืน้ถาดทีใ่ชว้างอปุกรณ์ 

ดว้ยส าลชีบุแอลกอฮอล ์70% 
 
 

10. ท าความสะอาดมอืทัง้ 2 ขา้ง ดว้ยส าลี
ชบุแอลกอฮอล ์70% 

 

 
11. ท าความสะอาดมดีส าหรับตัดแถบรัด
ปากขวด ดว้ยส าลชีบุแอลกอฮอล ์70% 

 
 
12. ท าความสะอาดรอบฝาขวด และคอขวด

บรเิวณแถบรัดปากขวดใหส้ะอาด ดว้ยส าลี
ชบุแอลกอฮอล ์70% 

 

 

13. ใชม้อืขา้งหนึง่จับขวด โดยใหน้ิว้ชีอ้ยู่
หลังฝาขวด สว่นนิว้ทีเ่หลอืพยงุขวดไวด้ัง

ภาพ 
 
 

14. วางนิว้ชีข้องมอืทีจั่บดา้มมดี ยันบนขวด 

แลว้จงึวางปลายมดีลงบนแถบรัดปากขวด 

 
 

15. ตัดแถบรัดปากขวดใหข้าด 

 
 
16. ใชป้ลายมดีเปิดแถบรัดปากขวดออก 

 
 
17. ท าความสะอาดบรเิวณรอบคอขวดและ
ฝาขวดใหส้ะอาดอกีครัง้หนึง่ ดว้ยส าลชีบุ

แอลกอฮอล ์70% 
 
 

18. ใชน้ิว้หัวแมม่อืและนิว้ชีห้มนุฝาขวดให ้

คลายเกลยีวออก โดยไมใ่หน้ิว้มอืโดนปาก
ขวด 

 

 

19. ใชน้ิว้กอ้ยและนิว้นางหนบีฝาขวดออก
จากขวด 

 

 
20. อยา่วางฝาขวดกบัพืน้ ใหใ้ชน้ิว้นางและ
นิว้กอ้ยหนีบไว ้ โดยใหอ้ยูห่า่งจากปากขวด

ประมาณ 1 เซนตเิมตร ในขณะเทตัวอยา่ง
น ้าลงในขวด 

21. เตมิน ้าตัวอยา่งจนถงึขดีที ่ 4 ของขวด 
อยา่ใหภ้าชนะโดนปากขวด 

 

 
22. คอ่ยๆวางฝาขวดทีห่นีบไวล้งบนปาก
ขวด 

 
 

23. หมนุเกลยีวฝาขวดใหแ้น่นอกีครัง้หนึง่ 

 
 
24. หมนุขวดเป็นวงกลมเบาๆ ใหอ้าหาร
ตรวจเชือ้ อ11 ผสมกับตัวอยา่งน ้าใหเ้ขา้กนั 
ตัง้ทิง้ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้ง 25-40˚C เป็นเวลา 

24-48 ชัว่โมง ตรวจสอบผลโดยเทยีบกบั
แผ่นเทยีบส ีอ11 

 



 

 

 

 
ขวดที ่1 อาหารเหลวตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี อ11 

สแีดงใส ปราศจากเชือ้ 
ขวดที ่2 อาหารเหลว อ11 หลงัเตมิน ้าตัวอยา่งถงึขดีที ่

4 ของขวด 
ขวดที ่3 อาหารเหลว อ11 หลงัเตมิน ้าตัวอยา่งและบม่

ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้ง เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง 

ใหผ้ลลบ (-) อาหารยังคงเป็นสแีดงใสไม่
เปลีย่นแปลง สามารถใชบ้รโิภคได ้

ขวดที ่4 อาหารเหลว อ11 หลงัเตมิน ้าตัวอยา่งและบม่

ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้ง เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง ให ้
ผลบวก (+) อาหารเปลีย่นจากสแีดงเป็นสี

น ้าตาล หรอืสนี ้าตาลอมสม้ มคีวามขุน่และแก๊ส
ปดุขึน้เมือ่เขยา่เบาๆ ไมค่วรบรโิภค 

ขวดที ่5 อาหารเหลว อ11 หลงัเตมิน ้าตัวอยา่งและบม่

ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้ง เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง ให ้
ผลบวก (++) อาหารเปลีย่นจากสแีดงเป็นสี

สม้หรอืสเีหลอืงอมสม้ มคีวามขุน่และแก๊สปดุ

ขึน้เมือ่เขยา่เบาๆ ไมค่วรบรโิภค 
ขวดที ่6 อาหารเหลว อ11 หลงัเตมิน ้าตัวอยา่งและบม่

ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้ง เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง ให ้

ผลบวก (+++) อาหารเปลีย่นจากสแีดงเป็นสี

เหลอืง มคีวามขุน่และแก๊สปดุขึน้เมือ่เขยา่
เบาๆ ไมค่วรใชบ้รโิภค 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

คูม่อืการใช ้
อาหารตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี อ11 

ในการตรวจสอบคณุภาพน า้บรโิภคโดย
ประชาชน 
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