
 

 

 

คูม่อืการใชอ้าหารตรวจเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส 
(SA Medium, อ14) 

ในการตรวจสอบการปนเป้ือนภาชนะสมัผสัอาหาร, มอืผูส้มัผสัอาหาร และอาหาร 
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(SA Medium, อ14) 

ในการตรวจสอบการปนเป้ือนภาชนะสมัผสัอาหาร, มอืผูส้มัผสัอาหาร และอาหาร 

 



 

 

ข ัน้ตอนการเตรยีมอปุกรณ์กอ่นการตรวจสอบ 

1. อาหารตรวจเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส (SA Medium, อ14) 

 
 
2. อุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการตรวจสอบดว้ยอาหารตรวจเชือ้สแตฟ

ฟีโลคอคคสั ออเรยีส (SA Medium, อ14) 

 
 
3. ท าความสะอาดพืน้ถาดทีใ่ชว้างอุปกรณ์ดว้ยส าลชีบุแอลกอฮอล ์

70% 

 
 
4. ท าความสะอาดมอืทัง้ 2 ขา้งดว้ยส าลชีบุแอลกอฮอล ์70% 

 
 
5. ท าความสะอาดมดีส าหรบัตดัแถบรัดปากขวดดว้ยส าลชีบุ
แอลกอฮอล ์70% 

 
 
6. ท าความสะอาดรอบฝาขวดและคอขวดบรเิวณแถบรัดปากขวดให ้

สะอาดดว้ยส าลชีบุแอลกอฮอล ์70% 

 
 
7. ตดัแถบรดัปากขวดใหข้าดดว้ยมดีทีท่ าความสะอาดแลว้ และใช ้

มดีเปิดแถบรดัปากขวดออก 

 
 
8. ใชป้ลายมดีเปิดแถบรัดปากขวดออก 
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9. ท าความสะอาดรอบฝาขวดและคอขวดใหส้ะอาดอกีครัง้ดว้ยส าลี

ชบุแอลกอฮอล ์70% 

 
 
10. ใชน้ิว้หัวแม่มอืและนิว้ชีห้มุนฝาขวดใหค้ลายเกลยีวออกโดย
ไม่ใหน้ิว้มอืโดนปากขวด 

 
 

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

ตะเกยีบ, เขยีง 

1. เปิดห่อไมพ้ันส าลทีีผ่่านการฆา่เชือ้แลว้ทางดา้นทีเ่ป็นไม ้

 
 
2. น าไมพ้ันส าลจีุ่มลงในอาหารตรวจเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส 

(SA Medium, อ14) บดิไมก้บัขา้งขวดแกว้เพือ่ใหส้ าลดีดูซบั
อาหารตรวจเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส (SA Medium, อ14) 
พอหมาด 

 

 

3. น าไมพ้ันส าลมีาป้ายภาชนะและอุปกรณ์ทีจ่ะตรวจโดยหมุนไมช้า้ๆ 

กลางจานประมาณ 4 ตารางนิว้ (2×2 นิว้) ใหป้้ายซ ้าจดุเดมิ 3 
ครัง้ 

 
 

4. น าไมพ้ันส าลมีาป้ายทีต่วัชอ้น-สอ้มทัง้ภายในและภายนอกในสว่น
ทีส่มัผัสอาหาร 

 
 
5. น าไมพ้ันส าลมีาป้ายทีร่อบขอบปากถว้ยน ้าประมาณครึง่นิว้จาก
ขอบบนทัง้ภายในและภายนอก 
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6. น าไมพ้ันส าลมีาป้ายทีป่ลายตะเกยีบประมาณ 1 นิว้ครึง่ รอบ

ปลายทีส่มัผัสอาหาร 

 
 
7. น าไมพ้ันส าลมีาป้ายเขยีงดา้นทีใ่ชง้านประมาณ 4 ตารางนิว้ 

(2×2 นิว้) 

 
 
8. น าไมพ้ันส าลจีากขอ้ 3-7 จุ่มลงในอาหารตรวจเชือ้สแตฟฟีโล

คอคคสั ออเรยีส (ไมพ้ันกา้นส าล ี1 กา้น ตอ่ อาหารตรวจเชือ้
สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส 1 ขวด) หักไมพ้ันส าลโีดยดงึไมใ้ห ้

โผลข่ ึน้มาจากปากขวดประมาณครึง่หนึง่ แลว้หกัไมก้บัปากขวด
แกว้ ปลอ่ยใหส้ว่นทีม่สี าลอียู่ในอาหารตรวจเชือ้สแตฟฟีโล

คอคคสั ออเรยีส 
 
9. ลนไฟทีป่ากขวดเพือ่ฆา่เชือ้จุลนิทรยี ์
 
 

10. น าฝาขวดวางลงบนปากขวด 

 
 
11. หมุนเกลยีวฝาขวดใหแ้น่นอกีครัง้ 

 
 
12. ตัง้ทิง้ไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้ง (25-40˚C) เป็นเวลา 24-72 ชัว่โมง 

แลว้ตรวจสอบผลโดยเทยีบกบัแผน่เทยีบส ีSA Medium (อ14) 
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ข. การตรวจสอบการปนเป้ือนมอืผูส้มัผสัอาหาร 

1. เปิดห่อไมพ้ันส าลทีีผ่่านการฆา่เชือ้แลว้ทางดา้นทีเ่ป็นไม ้
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3. น าไมพ้ันส าลมีาป้ายทีม่อืจากปลายนิว้มอืถงึขอ้มี ่2 นอกจากหวัแม่

มอืใหป้้ายเพยีงขอ้ที ่1 

 
 
4. น าไมพ้ันส าลจีากขอ้ 3 จุ่มลงในอาหารตรวจเชือ้สแตฟฟีโล

คอคคสั ออเรยีส หักไมพ้ันส าลโีดยดงึไมใ้หโ้ผลข่ ึน้มาจากปาก
ขวดประมาณครึง่หนึง่ แลว้หักไมก้บัปากขวดแกว้ ปลอ่ยใหส้ว่นที่
มสี าลอียู่ในอาหารตรวจเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส 
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6. น าฝาขวดวางลงบนปากขวด แลว้หมนุเกลยีวฝาขวดใหแ้น่นอกี

ครัง้ 
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ค. การตรวจสอบการปนเป้ือนของอาหาร 

       
อาหารเหลว 

 ใชช้อ้นทีฆ่า่เชือ้แลว้ดว้ยน ้ารอ้นหรอืแอลกอฮอล ์95% แลว้ลนไฟ ตกัอาหารประมาณ 1 
มลิลลิติร ใสล่งในขวดอาหารตรวจเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส (SA Medium, อ14) 

 ตัง้ทิง้ไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้ง (25-40˚C) เป็นเวลา 24-72 ชัว่โมง แลว้ตรวจสอบผลโดยเทยีบ

กบัแผน่เทยีบส ีSA Medium (อ14) 

       
อาหารแข็ง 
 ใชก้รรไกรทีฆ่า่เชือ้แลว้โดยเชด็กรรไกรดว้ยแอลกอฮอล ์ 70% ตดัอาหารใหเ้ป็นชิน้

เล็กพอผ่านปากขวด แลว้ใชป้ากคบีทีฆ่า่เชือ้แลว้ คบีอาหารประมาณ 1 กรัม ใสล่งใน
ขวดอาหารตรวจเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส (SA Medium, อ14) 

 ตัง้ทิง้ไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้ง (25-40˚C) เป็นเวลา 24-72 ชัว่โมง แลว้ตรวจสอบผลโดย

เทยีบกบัแผน่เทยีบส ีSA Medium (อ14) 

การตรวจสอบอาหารประเภทย าหรอือาหารทีม่รีสเปรีย้ว 
วธิกีารปรบัตวัอยา่งอาหารกอ่นการทดสอบดว้ย SA Medium (อ14) 

1. วัสดอุุปกรณ์และอาหารส าหรบัการทดสอบอาหารประเภทย าหรอื
มรีสเปรีย้วประกอบดว้ย 

1.1 อาหารทีต่อ้งการทดสอบ 

1.2 สารละลายส าหรับปรับสภาพ พรอ้มหลอดหยด 
1.3 อาหารตรวจเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส (SA Medium, อ

14) 

 
2. ตกัอาหาร 1 ชอ้นชาถา่ยใสถ่ว้ยทีส่ะอาด 
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อาหารแข็ง 
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ขวดอาหารตรวจเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส (SA Medium, อ14) 
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มรีสเปรีย้วประกอบดว้ย 

1.1 อาหารทีต่อ้งการทดสอบ 

1.2 สารละลายส าหรับปรับสภาพ พรอ้มหลอดหยด 
1.3 อาหารตรวจเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส (SA Medium, อ

14) 

 
2. ตกัอาหาร 1 ชอ้นชาถา่ยใสถ่ว้ยทีส่ะอาด 

 
 



 

 

3. ใชห้ลอดหยดดดูสารละลายปรบัสภาพ ถา่ยใสช่อ้นชาใหไ้ด ้ 1 

ชอ้นชา 

 
 
4. ผสมสารละลายปรับสภาพกบัอาหารใหเ้ขา้กนั 
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กรัม ใสล่งในขวดอาหาร SA Medium (อ14) 
- กรณีอาหารมรีสเปรีย้วจดั สดัสว่นดงักลา่วอาจไม่เหมาะสม 
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(อ14) ถา้เปลีย่นเป็นสเีหลอืงทนัทใีหเ้ตมิสารละลายปรับสภาพ

เพิม่อกีจนอาหารตรวจเชือ้ SA Medium (อ14) ยังคงเป็นสนี ้า
เงนิไม่เปลีย่นแปลง 
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แผน่เทยีบส ีSA Medium (อ14) 

 
ขวดที ่1 อาหารเหลว ตรวจเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส (SA Medium, อ14) สี

น ้าเงนิใส ปราศจากเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส 

ขวดที ่2 อาหารเหลว ตรวจเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส (SA Medium, อ14) 

หลงัเตมิตวัอย่างทดสอบและบ่มไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้งเป็นเวลา 24-72 ชัว่โมง 
ใหผ้ลลบ (-) อาหารยังคงเป็นสนี ้าเงนิใสไม่เปลีย่นแปลง 

ขวดที ่3 อาหารเหลว ตรวจเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส (SA Medium, อ14) 

หลงัเตมิตวัอย่างทดสอบและบ่มไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้งเป็นเวลา 24-72 ชัว่โมง 
ใหผ้ลบวก (+) อาหารเปลีย่นเป็นสเีขยีว มลีกัษณะเป็นเสน้สายเมือ่เขย่า

เบาๆ แสดงว่าตวัอยา่งมกีารปนเป้ือนเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส 

ขวดที ่4 อาหารเหลว ตรวจเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส (SA Medium, อ14) 

หลงัเตมิตวัอย่างทดสอบและบ่มไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้งเป็นเวลา 24-72 ชัว่โมง 

ใหผ้ลบวก (++) อาหารเปลีย่นเป็นสเีหลอืง มลีกัษณะเป็นเสน้สายเมือ่
เขย่าเบาๆ แสดงว่าตวัอย่างมกีารปนเป้ือนเชือ้สแตฟฟีโลคอคคสั ออเรยีส 
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แผน่เทยีบส ีSA Medium (อ14) 
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