
 

 

 
1. อาหารตรวจเชือ้วบิรโิอ สปีชสี ์
(V Medium) 

 
 

2. อปุกรณ์ส าหรับใชใ้นการ
ตรวจสอบดว้ยอาหารตรวจเชือ้วบิริ
โอ สปีชสี ์(V Medium) 

 
 

3. ท าความสะอาดพืน้ถาดทีใ่ช ้

วางอปุกรณ์ ดว้ยส าลชีบุ
แอลกอฮอล ์70% 

 
 

4. ท าความสะอาดมอืทัง้ 2 ขา้ง 
ดว้ยส าลชีบุแอลกอฮอล ์70% 

 
 

5. ท าความสะอาดมดีส าหรับตัด
แถบรัดปากขวดดว้ยส าลชีบุ

แอลกอฮอล ์70% 
 
 

6. ท าความสะอาดรอบฝาขวด
และคอขวดบรเิวณแถบรัดปาก

ขวดใหส้ะอาดดว้ยส าลชีบุ
แอลกอฮอล ์70% 

 

 

7. ตัดแถบรัดปากขวดใหข้าดดว้ย
มดีทีท่ าความสะอาดแลว้ 

 
 

8. ใชป้ลายมดีเปิดแถบรัดปาก
ขวด 

 
 

9. ท าความสะอาดฝาขวดและคอ
ขวดอกีครัง้ใหส้ะอาดดว้ยส าลชีบุ

แอลกอฮอล ์70% 
 
 

10. ใชน้ิว้หัวแมม่อืและนิว้ชีห้มนุ
ฝาขวดใหค้ลายเกลยีวออก โดย
ไมใ่หน้ิว้โดนปากขวด 
 
 

 

 

        
- ใชช้อ้นชาทีฆ่า่เชือ้แลว้โดยน ้ารอ้น - ตัง้ทิง้ไวท้ีอ่ณุห 
หรอืจุม่แอลกอฮอล ์95% แลว้ลน ภมูหิอ้ง 25-40˚C 

ไฟ ตักอาหารประมาณ 1 มลิลลิติร เป็นเวลา 24-48 
ใสล่งในขวดอาหารตรวจเชือ้วบิรโิอ ชัว่โมง แลว้ตรวจ 
สปีชสี ์(V Medium)   สอบผลโดย 
     เทยีบกบัแผน่ 

เทยีบส ีV Medium 

 

        
- ใชก้รรไกรทีฆ่า่เชือ้ดว้ยแอลกอฮอล ์ - ตัง้ทิง้ไวท้ีอ่ณุห
70% ตัดอาหารใหเ้ป็นชิน้เล็กพอผา่น ภมูหิอ้ง 25-40˚C 
ปากขวด แลว้ใชป้ากคบีทีฆ่า่เชือ้แลว้ เป็นเวลา 24-48 
คบีอาหารประมาณ 1 กรัม ใสล่งใน ชัว่โมง แลว้ตรวจ 
ขวดอาหารตรวจเชือ้วบิรโิอ สปีชสี ์ สอบผลโดย 
(V Medium)    เทยีบกบัแผน่ 

เทยีบส ีV Medium 

 
1. เปิดหอ่ไมพั้นส าลทีีผ่า่นการฆา่
เชือ้แลว้ทางดา้นทีเ่ป็นไม ้

 
 

2. น าไมพั้นส าลจีุม่ลงในอาหาร
ตรวจเชือ้วบิรโิอ สปีชสี ์ (V 
Medium) บดิไมก้บัขา้งขวดแกว้
เพือ่ใหส้ าลดีดูซบัอาหารตรวจเชือ้
วบิรโิอ สปีชสี ์ (V Medium) พอ
หมาด 
3. น าไมพั้นส าลมีาป้ายจากปลาย
นิว้ถงึขอ้ที ่2 นอกจากหัวแมม่อืให ้
ป้ายเพยีงขอ้ที ่1 
 
 

4. น าไมพั้นส าลจีากขอ้ 3 จุม่ลง
ในอาหารรวจเชือ้วบิรโิอ สปีชสี ์(V 
Medium) หักไมพั้นส าลโีดยดงึไม ้

ใหโ้ผลข่ึน้มาจากปากขวด
ประมาณครึง่หนึง่แลว้หักไมก้บั

ปากขวด แลว้ปลอ่ยใหส้ว่นทีม่ี
ส าลอียูใ่นอาหารตรวจเชือ้วบิรโิอ 
สปีชสี ์(V Medium) 
5. น าฝาขวดวางลงบนปากขวด 

 
 
6. หมนุเกลยีวฝาขวดใหแ้น่นอกี
ครัง้ดว้ยนิว้หัวแมม่อืและนิว้ชี ้

 
 

 
 



 

 

7. ตัง้ทิง้ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้ง 25-
40˚C เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง 

แลว้ตรวจสอบผลโดยเทยีบกบั
แผน่เทยีบส ีV Medium 
 

8. แผน่เทยีบส ีV Medium 

 
 

 

 

 
ขวดที ่1 อาหารเหลวตรวจเชือ้วบิรโิอ สปีชสี ์ (V 

Medium) สเีขยีวใสปราศจากเชือ้ 
ขวดที ่2 อาหารเหลวตรวจเชือ้วบิรโิอ สปีชสี ์ (V 

Medium) หลังเตมิตวัอยา่งทดสอบและ
บม่ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งเป็นเวลา 24-48 
ชัว่โมง ใหผ้ลลบ (-) อาหารยังคงเป็นสี

เขยีวใส ไมเ่ปลีย่นแปลง แสดงวา่ ตัวอยา่ง
ไมม่กีารปนเป้ือนเชือ้วบิรโิอ สปีชสี ์
(Vibrio Spp.) 

ขวดที ่3 อาหารเหลวตรวจเชือ้วบิรโิอ สปีชสี ์ (V 
Medium) หลังเตมิตวัอยา่งทดสอบและ
บม่ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งเป็นเวลา 24-48 
ชัว่โมง ใหผ้ลบวก (+) อาหารเปลีย่นเป็น
สเีขยีวอมเหลอืงพรอ้มความขุน่ แสดงวา่ 
ตัวอยา่งมกีารปนเป้ือนเชือ้วบิรโิอ สปีชสี ์
(Vibrio Spp.) 

ขวดที ่4 อาหารเหลวตรวจเชือ้วบิรโิอ สปีชสี ์ (V 
Medium) หลังเตมิตวัอยา่งทดสอบและ
บม่ไวท้ีอ่ณุหภมูหิอ้งเป็นเวลา 24-48 
ชัว่โมง ใหผ้ลบวก (++) อาหาร
เปลีย่นเป็นสเีหลอืงพรอ้มความขุน่ แสดง
วา่ ตัวอยา่งมกีารปนเป้ือนเชือ้วบิรโิอ สปี
ชสี ์(Vibrio Spp.) 

 

 
 เก็บในตูเ้ย็น มอีายกุารใชง้านประมาณ 12 เดอืน หลัง

การผลติ 

 เก็บภายในกลอ่งบรรจทุีอ่ณุหภมูหิอ้ง มอีายกุารใชง้าน
ประมาณ 6 เดอืน หลังการผลติ 

 
 เทน ้ายาทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ในโถสขุภณัฑ ์ กอ่นทิง้ขวดในที่

เหมาะสม 
 ถา้ตอ้งการน าขวดเกา่มาใชใ้หม ่ ใหล้า้งขวดใหส้ะอาด 

โดยไมม่เีชือ้จลุนิทรยีเ์หลอืตกคา้งอยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

E-mail: sales@asianmedic.com 
Line ID: asianmedic 

www.asianmedic.com 

 
 

คูม่อืการใช ้
อาหารตรวจเชือ้วบิรโิอ สปีชสี ์

(V Medium) 

ในการตรวจสอบอาหารและ 

มอืผูส้มัผสัอาหาร 
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