
 

 

 
ตามเกณฑเ์สนอแนะขององคก์ารอนามัยโลก (WHO) ได ้

ก าหนดคุณภาพน ้ าบริโภค ตอ้งไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

เนื่องจากแบคทีเรียดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ถ ึงการปนเป้ือนของ
แบคทีเรียที่อาจเป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดิน

อาหาร 
การด าเนนิการตรวจสอบโคลฟิอรม์แบคทเีรยีในน ้าบรโิภค 

สามารถด าเนินการตรวจสอบเบือ้งตน้ทางภาคสนามดว้ยอาหาร

ตรวจเชือ้แบคทเีรยี อ11 ซึง่คดิคน้โดยกรมอนามัย และสามารถ
ด าเนินการตรวจสอบโดยประชาชนทั่วไป เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพน ้าบรโิภคดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมก่อนน ามาบรโิภค การ

ตรวจสอบดว้ยอาหารตรวจเชือ้  อ11 เป็นวธิทีีง่่ายและสะดวกใน
การปฏบิัต ิโดยสงัเกตจากการเปลีย่นสขีองอาหารตรวจเชือ้ อ11 
จากสแีดงเป็นสตี่างๆ เช่น สนี ้ าตาล สสีม้ สเีหลือง มีความขุ่น 

และฟองแก๊สปดุขึน้เมือ่เขยา่เบาๆ 
จากการศกึษาวจัิยพบว่า การตรวจสอบดว้ยอาหารตรวจ

เชือ้ อ11 ตามขัน้ตอน และวธิีการตรวจสอบทีถู่กตอ้งตามคู่มือ

ภาพแสดงขัน้ตอนการตรวจสอบคณุภาพน ้าบรโิภคทางแบคทเีรยี 
ดว้ยอาหารตรวจเชือ้ อ11 พบว่ามคีวามน่าเชือ่ถอื ซึง่สอดคลอ้ง
กับการตรวจวิเคราะห์ด ว้ยวิธี Multiple-Tube Fermentation 

Technique ไมน่อ้ยกวา่ 84.5% 

 
1. อาหารตรวจเชือ้โคลฟิอร์มแบคทเีรยี (อ
11) 

 
 

2. ภาชนะสุม่เก็บตัวอยา่งน ้า 

 
 
3 .  กา รสุ่ม เ ก็บตั วอย่า งน ้ า  ใช ส้ าลีชุบ
แอลกอฮอล์ 70% เช็ดรอบปากก๊อกน ้าให ้

สะอาด ปราศจากเชือ้จุลนิทรยี ์
 
 

4. ลา้งภาชนะสุม่เก็บตัวอยา่งน ้าใหส้ะอาด 

 

5. เปิดก๊อกน ้ าใหน้ ้ าไหลเต็มที่ประมาณ 1 
นาท ีเพือ่ระบายน ้าทีค่า้งอยูใ่นทอ่ทิง้ไป 

 

 
6. ปรับการไหลของน ้ าใหไ้หลปานกลาง 

กอ่นการสุม่เก็บตัวอยา่งน ้า 
 
 

7. ใชถ้าชนะรองรับตัวอย่างน ้ าประมาณ

ครึง่หนึง่ของความจุ 
 

 
8. เตรยีมอปุกรณ์ส าหรับใชใ้นการตรวจสอบ
ดว้ยอาหารตรวจเชือ้โคลฟิอร์มแบคทีเรีย 

(อ11) 
 
 

9. ท าความสะอาดพื้นถาดที่ใชว้างอุปกรณ์ 

ดว้ยส าลชีบุแอลกอฮอล ์70% 
 
 

10. ท าความสะอาดมอืทัง้ 2 ขา้ง ดว้ยส าลี
ชบุแอลกอฮอล ์70% 

 

 
11. ท าความสะอาดมีดส าหรับตัดแถบรัด
ปากขวด ดว้ยส าลชีบุแอลกอฮอล ์70% 

 
 
12. ท าความสะอาดรอบฝาขวด และคอขวด

บรเิวณแถบรัดปากขวดใหส้ะอาด ดว้ยส าลี
ชบุแอลกอฮอล ์70% 

 

 

13. ใชม้ือขา้งหนึ่งจับขวด โดยใหน้ิ้วชีอ้ยู่
หลังฝาขวด สว่นนิ้วทีเ่หลอืพยุงขวดไวด้ัง

ภาพ 
 
 

14. วางนิ้วชีข้องมอืทีจั่บดา้มมดี ยันบนขวด 

แลว้จงึวางปลายมดีลงบนแถบรัดปากขวด 

 
 

15. ตัดแถบรัดปากขวดใหข้าด 

 
 
16. ใชป้ลายมดีเปิดแถบรัดปากขวดออก 

 
 
17. ท าความสะอาดบรเิวณรอบคอขวดและ
ฝาขวดใหส้ะอาดอกีครัง้หนึ่ง ดว้ยส าลชีุบ

แอลกอฮอล ์70% 
 
 

18. ใชน้ิ้วหัวแม่มอืและนิ้วชีห้มุนฝาขวดให ้

คลายเกลยีวออก โดยไม่ใหน้ิ้วมอืโดนปาก
ขวด 

 

 

19. ใชน้ิ้วกอ้ยและนิ้วนางหนีบฝาขวดออก
จากขวด 

 

 
20. อย่าวางฝาขวดกับพืน้ ใหใ้ชน้ิ้วนางและ
นิว้กอ้ยหนีบไว ้โดยใหอ้ยูห่า่งจากปากขวด

ประมาณ 1 เซนตเิมตร ในขณะเทตัวอย่าง
น ้าลงในขวด 

21. เตมิน ้ าตัวอย่างจนถงึขีดที่ 4 ของขวด 
อยา่ใหภ้าชนะโดนปากขวด 

 

 
22. ค่อยๆวางฝาขวดที่หนีบไวล้งบนปาก
ขวด 

 
 

23. หมนุเกลยีวฝาขวดใหแ้น่นอกีครัง้หนึง่ 

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

24-48 ชั่วโมง ตรวจสอบผลโดยเทยีบกับ
แผ่นเทยีบส ีอ11 

 



 

 

 

 
ขวดที ่1 อาหารเหลวตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี อ11 

สแีดงใส ปราศจากเชือ้ 
ขวดที ่2 อาหารเหลว อ11 หลังเตมิน ้าตัวอย่างถงึขดีที ่

4 ของขวด 
ขวดที ่3 อาหารเหลว อ11 หลังเตมิน ้าตัวอย่างและบ่ม

ไวท้ี่อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง 

ใหผ้ลลบ (-) อาหารยังคงเป็นสีแดงใสไม่
เปลีย่นแปลง สามารถใชบ้รโิภคได ้

ขวดที ่4 อาหารเหลว อ11 หลังเตมิน ้าตัวอย่างและบ่ม

ไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้ง เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง ให ้
ผลบวก (+) อาหารเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสี

น ้าตาล หรอืสนี ้าตาลอมสม้ มคีวามขุน่และแก๊ส
ปดุขึน้เมือ่เขยา่เบาๆ ไมค่วรบรโิภค 

ขวดที ่5 อาหารเหลว อ11 หลังเตมิน ้าตัวอย่างและบ่ม

ไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้ง เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง ให ้
ผลบวก (++) อาหารเปลีย่นจากสแีดงเป็นสี

สม้หรอืสเีหลืองอมสม้ มคีวามขุ่นและแก๊สปุด

ขึน้เมือ่เขยา่เบาๆ ไมค่วรบรโิภค 
ขวดที ่6 อาหารเหลว อ11 หลังเตมิน ้าตัวอย่างและบ่ม

ไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้ง เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง ให ้

ผลบวก (+++) อาหารเปลีย่นจากสแีดงเป็นสี

เหลือง มีความขุ่นและแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่า
เบาๆ ไมค่วรใชบ้รโิภค 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

คูม่อืการใช ้
อาหารตรวจเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยี อ11 

ในการตรวจสอบคณุภาพน า้บรโิภคโดย
ประชาชน 
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