
 

 

 

คูม่อืการใชอ้าหารตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

(SI Medium, อ13) 

ในการตรวจสอบการปนเป้ือนภาชนะสมัผสัอาหาร, 

มอืผูส้มัผสัอาหาร และอาหาร 

 

 



 

 

ข ัน้ตอนการเตรยีมอปุกรณ์กอ่นการตรวจสอบ 

1. ท ำควำมสะอำดพืน้ถำด ทีใ่ชว้ำงอปุกรณ์ดว้ยส ำลชีบุ
แอลกอฮอล ์70% 

 

2. ท ำควำมสะอำดมอืทัง้ 2 ขำ้ง ดว้ยส ำลชีบุแอลกอฮอล ์
70% 

 

3. ท ำควำมสะอำดมดีส ำหรับตดัแถบรัดปำกขวด ดว้ยส ำลี

ชบุแอลกอฮอล ์70% 

 

4. ท ำควำมสะอำดรอบฝำขวดและคอขวดบรเิวณแถบรัด
ปำกขวดใหส้ะอำด ดว้ยส ำลชีบุแอลกอฮอล ์70% 

 

5. ตดัแถบรัดปำกขวดใหข้ำดดว้ยมดีทีท่ ำควำมสะอำดแลว้ 

 
6. ใชป้ลำยมดีเปิดแถบรัดปำกขวดออก 

 
7. ท ำควำมสะอำดรอบฝำขวดและคอขวดใหส้ะอำดอกีครัง้ 

ดว้ยส ำลชีบุแอลกอฮอล ์70% 

 

8. ใชน้ิว้หัวแมม่อืและนิว้ชีห้มนุฝำขวดใหค้ลำยเกลยีว โดย
ไมใ่หน้ิว้มอืโดนปำกขวด 

 

 



 

 

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

ตะเกยีบ, เขยีง 

1. เปิดหอ่ไมพั้นส ำลทีีผ่ำ่นกำรฆำ่เชือ้แลว้ทำงดำ้นทีเ่ป็นไม ้

 
2. น ำไมพั้นส ำลจีุม่ลงในอำหำรตรวจเชือ้โคลฟิอรม์

แบคทเีรยี (SI Medium, อ13) บดิไมก้บัขำ้งขวดแกว้ 
เพือ่ใหส้ ำลดีดูซบัอำหำรตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

(SI Medium, อ13) พอหมำด 
 

3. น ำไมพั้นส ำลมีำป้ำยภำชนะและอปุกรณ์ทีจ่ะตรวจ โดย
หมนุไมช้ำ้ๆ กลำงจำนประมำณ 4 ตำรำงนิว้ (2×2 นิว้) 
ใหป้้ำยซ ้ำจดุเดมิ 3 ครัง้ 

 

4. น ำไมพั้นส ำลมีำป้ำยทีต่วัชอ้น-สอ้ม ทัง้ภำยในและ
ภำยนอกในสว่นทีส่มัผัสอำหำร 

 

5. น ำไมพั้นส ำลมีำป้ำยทีร่อบขอบปำกถว้ยน ้ำประมำณครึง่
นิว้จำกขอบบนทัง้ภำยในและภำยนอก 

 
6. น ำไมพั้นส ำลมีำป้ำยทีป่ลำยตะเกยีบประมำณ 1 นิว้ครึง่ 

รอบปลำยทีส่มัผัสอำหำร 

 
7. น ำไมพั้นส ำลมีำป้ำยดำ้นทีใ่ชง้ำนประมำณ 4 ตำรำงนิว้ 

(2×2 นิว้) 

 
8. น ำไมพั้นส ำลจีำกขอ้ 3-7 จุม่ลงในอำหำรตรวจเชือ้โคลิ

ฟอรม์แบคทเีรยี (ไมพั้นกำ้นส ำล ี 1 กำ้น ตอ่ อำหำร
ตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 1 ขวด) หักไมพั้นส ำลี



 

 

โดยดงึไมใ้หโ้ผลม่ำจำกปำกขวดประมำณครึง่หนึง่ แลว้
หักไมก้บัปำกขวดแกว้ ปลอ่ยใหส้ว่นทีม่สี ำลอียูใ่น
อำหำรตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

9. ลนไฟทีป่ำกขวดเพือ่ฆำ่เชือ้จลุนิทรยี ์

 
10. น ำฝำขวดวำงลงบนปำกขวด 

 
11. หมนุเกลยีวฝำขวดใหแ้น่นอกีครัง้ 

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

ชัว่โมง แลว้ตรวจสอบผลโดยเทยีบกบัแผน่ส ี SI 
Medium (อ13) 

 

__________________________________________________ 

ข. การตรวจสอบการปนเป้ือนมอืผูส้มัผสัอาหาร 

1. เปิดหอ่ไมพั้นส ำลทีีผ่ำ่นกำรฆำ่เชือ้แลว้ทำงดำ้นทีเ่ป็นไม ้

 
2. น ำไมพั้นส ำลจีุม่ลงในนอำหำรตรวจเชือ้โคลฟิอรม์

แบคทเีรยี (SI Meium, อ13) บดิไมก้บัขำ้งขวดแกว้  
เพือ่ใหส้ ำลดีดูซบัอำหำรตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

(SI Medium, อ13)  พอหมำด 

 

3. น ำไมพั้นส ำลมีำป้ำยทีม่อืจำกปลำยนิว้ถงึขอ้ที ่ 2 

นอกจำกหัวแมม่อืใหป้้ำยเพยีงขอ้ที ่1 

 



 

 

4. น ำไมพั้นส ำลจีำกขอ้ 3 จุม่ลงในอำหำรตรวจเชือ้โคลิ
ฟอรม์แบคทเีรยี  หักไมพั้นส ำลโีดยดงึไมใ้หโ้ผลข่ ึน้มำ
จำกปำกขวดประมำณครึง่หนึง่ แลว้หักกบัปำกขวดแกว้ 

ปลอ่ยใหส้ว่นทีม่สี ำลอียูใ่นอำหำรตรวจเชือ้โคลฟิอรม์
แบคทเีรยี 

5. ลนไฟทีป่ำกขวดเพือ่ฆำ่เชือ้จลุนิทรยี ์

 
6. น ำฝำขวดวำงลงบนปำกขวด 

 
7. หมนุเกลยีวฝำขวดใหแ้น่นอกีครัง้ 

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

ชัว่โมง แลว้ตรวจสอบผลโดยเทยีบกบัแผน่เทยีบส ี SI 
Medium (อ13) 

 

__________________________________________________ 

ค. การตรวจสอบการปนเป้ือนของอาหาร 

   
อาหารเหลว 
 ใชช้อ้นชำทีฆ่ำ่เชือ้แลว้โดยน ้ำรอ้น หรอืจุม่แอลกอฮอล ์ 95% แลว้ลนไฟ ตกั
อำหำรประมำณ 1 มลิลลิติร ใสล่งในขวดอำหำรตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 
(SI Medium, อ13) 

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



 

 

   
อาหารแข็ง 
 ใชก้รรไกรทีฆ่ำ่เชือ้แลว้ โดยเช็ดปำกกรรไกรดว้ยแอลกอฮอล ์70% ตดัอำหำร
ใหเ้ป็นชิน้เล็กพอผำ่นปำกขวด แลว้ใชป้ำกคบีทีฆ่ำ่เชือ้แลว้ คบีอำหำร
ประมำณ 1 กรัม ใสล่งในขวดอำหำรตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี (SI 
Medium, อ13) 

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

__________________________________________________ 

จ. การตรวจสอบอาหารประเภทย าหรอือาหารทีม่รีสเปรีย้ว 
วธิกีารปรบัตวัอยา่งอาหารกอ่นการทดสอบดว้ย 

SI Medium (อ13) 

1. วัสดอุปุกรณ์และอำหำรส ำหรับกำรทดสอบอำหำร
ประเภทย ำหรอืมรีสเปรีย้ว ประกอบดว้ย อำหำรที่
ตอ้งกำรทดสอบ, สำรละลำยส ำหรับปรับสภำพ พรอ้ม
หลอดหยด, อำหำรตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี (SI 
Medium, อ13), ถว้ยและชอ้นชำทีส่ะอำด 

2. ตกัอำหำร 1 ชอ้นชำ ถำ่ยใสถ่ว้ยทีส่ะอำด 

 
3. ผสมสำรละลำยปรับสภำพกบัอำหำรใหเ้ขำ้กนั 

 
4. ตกัอำหำรทีไ่ดผ้สมเขำ้กนัดกีบัสำรละลำยปรับสภำพ

ประมำณ 1 กรัม ใสล่งในขวดอำหำร SI Medium (อ13) 
**กรณีอำหำรมรีสเปรีย้วจัด สดัสว่นดงักลำ่วอำจไม่
เหมำะสม โดยสงัเกตจำกกำรเปลีย่นสขีองอำหำรตรวจ
เชือ้ SI Medium (อ13) ถำ้เปลีย่นสเีป็นสเีหลอืงทันที

ใหเ้ตมิสำรละลำยปรับสภำพเพิม่อกีจนอำหำรตรวจเชือ้ 
SI Medium (อ13) ยังคงเป็นสมีว่งไมเ่ปลีย่นแปลง 



 

 

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

 

__________________________________________________ 

แผน่เทยีบส ีSI Medium (อ13) 

 

ขวดที ่1 อำหำรเหลวตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี (SI Medium, อ13) สมีว่ง
ใสปรำศจำกเชือ้ 

ขวดที ่2 อำหำรเหลวตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี (SI Medium, อ13) หลงั
ใสต่วัอยำ่งทดสอบและบม่ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งเป็นเวลำ 24-48 ชัว่โมง 
ใหผ้ลลบ (-) อำหำรยังคงเป็นสมีว่งใสไมเ่ปลีย่นแปลง แสดงวำ่

ตวัอยำ่งไมม่กีำรปนเป้ือนเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

ขวดที ่3 อำหำรเหลวตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี (SI Medium, อ13) หลงั
ใสต่วัอยำ่งทดสอบและบม่ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งเป็นเวลำ 24-48 ชัว่โมง 
ใหผ้ลบวก (+) อำหำรเปลีย่นจำกสมีว่งเป็นสมีว่งปนเหลอืง มคีวำม
ขุน่ และแกส๊ปดุขึน้เมือ่เขยำ่เบำๆ แสดงวำ่ตวัอยำ่งมกีำรปนเป้ือนเชือ้
โคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

ขวดที ่4 อำหำรเหลวตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี (SI Medium, อ13) หลงั
ใสต่วัอยำ่งทดสอบและบม่ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งเป็นเวลำ 24-48 ชัว่โมง 
ใหผ้ลบวก (++) อำหำรเปลีย่นจำกสมีว่งเป็นสเีหลอืง มคีวำมขุน่ 
และแกส๊ปดุขึน้เมือ่เขยำ่เบำๆ แสดงวำ่ตวัอยำ่งมกีำรปนเป้ือนเชือ้โคลิ
ฟอรม์แบคทเีรยี 

 

 



 

 

การเก็บรกัษา และ อายุการใชง้าน 

 เก็บในตูเ้ย็น มอีำยกุำรใชง้ำนประมำณ 6 เดอืน หลงักำรผลติ 
 เก็บในกลอ่งบรรจทุีอ่ณุหภมูหิอ้ง มอีำยกุำรใชง้ำนประมำณ 2 เดอืน หลงักำร
ผลติ 

การปฏบิตัเิมือ่ท าการทดสอบเสร็จแลว้ 

 เทน ้ำยำทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ในโถสขุภณัฑก์อ่นทิง้ขวดในทีเ่หมำะสม 
 ถำ้ตอ้งกำรน ำขวดเกำ่มำใชใ้หม ่ ใหล้ำ้งขวดใหส้ะอำด โดยน ำขวดไปตม้ในน ้ำ
เดอืดนำน 30 นำท ีเพือ่ไมใ่หเ้ชือ้จลุนิทรยีเ์หลอืคำ้งอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sales@asianmedic.com 
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