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การพัฒนาชุดทดสอบ เชื้อโคลิฟอรม

และ อี.โคไล ในน้ําบริโภคและอุปโภค

	 ความปลอดภยัของอาหารและน�า้เป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัต่อสขุภาพและอนามยัของประชากรในประเทศเป็นอย่างยิง่	

จุลินทรีย์มีหลากหลายกลุ่มที่มีความส�าคัญต่อความปลอดภัยของอาหารและน�้า	 จึงมีการก�าหนดคุณภาพทางจุลชีววิทยาของ

มาตรฐานน�้าบริโภคขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค	โดยมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่	61	(พ.ศ.	2524)	

และฉบับที่	 135	 (พ.ศ.	2534)	ก�าหนดคุณภาพทางจุลชีววิทยาไว้	ดังนี้	 แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม	ต้องน้อยกว่า	2.2	 เอ็มพีเอ็น/

100	ซม.3		และต้องไม่พบแบคทีเรียชนิด	อี.	โคไล	และจุลินทรีย์ที่ท�าให้เกิดโรค

จุลินทรีย์ในน�้า
	 จุลินทรีย์ในน�้า	 ได้แก่	 แบคทีเรีย	 ไวรัส	 และโปรโตซัว	

จุลินทรีย์เหล่านี้มีหลายชนิดท่ีเป็นจุลินทรีย์ท่ีท�าให้เกิดโรค	จ�านวนและ

ความหลากหลายของชนิดจุลินทรีย์ที่ท�าให้เกิดโรคที่ตรวจพบได้ในน�้า

เป็นผลมาจากการปนเป้ือนอจุจาระของมนษุย์และสตัว์	 การทีจ่ะบอกว่า

น�า้สะอาดเหมาะแก่การน�าไปอปุโภคหรอืบรโิภคโดยการตรวจหาจลิุนทรย์ี

ที่ท�าให้เกิดโรคแต่ละชนิดจากตัวอย่างน�้านั้นเป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก	 เช่น	

ในน�า้เสยีและอจุจาระมนษุย์พบไวรสั	 มากกว่า	 100	 ชนดิ	 ดงันัน้การที่

จะบ่งชี้ว่าน�้านั้นมีความปลอดภัยหรือไม่	 นิยมตรวจหาจุลินทรีย์ดัชนี	

(microbial	 indicator)	 คุณภาพน�้า	 จุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีคุณภาพน�้า

ควรพบได้จ�านวนมากในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น	 สามารถ

ตรวจสอบได้ง่าย	 เป็นตวัแทนความเส่ียงต่อสุขภาพ	 ไม่เจรญิหรอืแพร่กระจาย

ในน�า้และสิง่แวดล้อม	 สามารถก�าจดัออกได้ด้วยการบ�าบดัน�า้เช่นเดยีวกบั

จุลินทรีย์ก่อโรค	

แบคทีเรียโคลิฟอร์มและ	อี.	โคไล	
(coliform	bacteria	and	E.	coli)

 แบคทเีรยีโคลิฟอร์มและอ.ี	โคไล	(E.	coli)	มีสมบตัหิลายประการ

ทีเ่หมาะจะเป็นจลิุนทรย์ีดัชนคีณุภาพน�า้	คอื	พบการปนเป้ือนสงูในสิง่ขบัถ่าย

*นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการพิเศษ		โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

**นักวิทยาศาสตร์	โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

จากมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น	แม้ไม่ใช่แบคทีเรียที่เป็นตัวแทนความเสี่ยง

ต่อสขุภาพ	 แต่การพบแบคทเีรยีกลุม่นีส้ามารถชีช้ดัได้ว่ามกีารปนเปื้อน

อุจจาระและมีแนวโน้มตรวจพบจุลินทรีย์ก่อโรคอื่น	ๆ	 ในระบบทางเดิน

อาหารอีกด้วย	 เช่น	 Salmonella	 spp.,	 Shigella	 spp.	 และ	 Vibrio	

spp.	เป็นต้น	แบคทีเรียในกลุ่มนี้จึงมีความส�าคัญทั้งการควบคุมคุณภาพ

อาหาร	น�้าอุปโภค	น�้าบริโภค	และน�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร	

จุลินทรีย์ในน�้า

แบคทีเรียโคลิฟอร์มและ	อี.	โคไล	
(coliform	bacteria	and	E.	coli)

Total	Coliform

Fecal	Coliform

E.coli

Pathogenic	E.coli

ภาพที่	1	การแบ่งกลุ่มแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด
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การตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มและอี.	โคไล	ในน�้า
	 ด้วยความส�าคญัของเช้ือจลุนิทรย์ีในกลุม่นี	้ ท�าให้มกีารพฒันา

วธิวีเิคราะห์ทีเ่ป็นมาตรฐานและชดุทดสอบต่าง	ๆ	ขึน้	ได้แก่	membrane	

filtration	 (MF),	 most	 probable	 number	 (MPN),	 substrate	

technology	 (DST)	 system	 หรือ	 colony	 count	 technique	

นอกจากนีย้งัมกีารพัฒนาวธิทีดสอบอืน่	ๆ	ทีม่คีวามรวดเรว็และแม่นย�าสงู

ซึ่งผู้ผลิตได้ออกแบบให้ใช้ง่าย	 ตรวจสอบผลได้รวดเร็ว	 ส�าหรับงาน

ทดสอบคุณภาพน�้าทางจุลชีววิทยาจ�าเป็นต้องรีบทดสอบหลังจากเก็บ

ตัวอย่างโดยไม่ควรเกิน	 12	 ชั่วโมง	 เพราะมีผลต่อชนิดและปริมาณ

จุลินทรีย์ในน�้าตัวอย่างดังน้ันการใช้วิธีทางเลือกหรือวิธีทดสอบอย่าง

รวดเรว็	 (rapid	 method)	 ที่สามารถทดสอบได้ในภาคสนามจึงได้รับ

ความสนใจในปัจจุบัน	เช่น	3M	Petrifilm™	E.	coli	/coliform	count

plate,	ColiComplete	Multiplex	paper	test	strip,	Colilert	และ	

SimPlate	coliform/E.	coli	

	 ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานได้พัฒนาชุดทดสอบเพื่อ

ตรวจสอบแบคทีเรียกลุ่มนี้ในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง	 เช่น	 ชุดทดสอบ

โคลิฟอร์มแบคทีเรียคิดค้นโดยกรมอนามัยใช้ส�าหรับตรวจเชื้อโคลิฟอร์ม

จากวัสดุสัมผัสอาหาร	อาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร	ให้ผลภายในเวลา

17	 -	 24	 ชัว่โมง	 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์กไ็ด้พฒันาชดุทดสอบ

โคลิฟอร ์มในน�้าและน�้าแข็งและชุดทดสอบโคลิฟอร ์มในอาหาร	

ตรวจผลได้ภายใน	24	ชั่วโมง

วศ.	กับการพฒันาชดุทดสอบแบคทเีรยีโคลฟิอร์ม	

และ	อี.	โคไล	ในน�้า

	 โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ให้บริการตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของ	 น�้าบริโภคและ																									

น�้าอุปโภคให้แก่ส่วนราชการ	 ภาคอุตสาหกรรม	 ชุมชน	 และประชาชน

ทัว่ไป	 รวมถงึการตรวจสอบ	ตดิตาม	และเฝ้าระวงัน�า้อปุโภคและน�า้บรโิภค

ในชุมชนต่างจงัหวดั	 ทีม่กีารใช้น�า้ประปาหมูบ้่าน	 ซึง่มกัมคีณุภาพต�า่กว่า

มาตรฐานคุณภาพน�้าบริโภคของกระทรวงสาธารณสุข	 และคุณภาพ

น�า้บรโิภคขององค์การอนามยัโลก	 นอกจากนีโ้ครงการวทิยาศาสตร์ชวีภาพ 

ยงัมส่ีวนร่วมในการทดสอบสนิค้าชุมชน		(OTOP)		ในกลุม่อาหารซึง่พบว่า

สินค้าเหล่านี้มีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนจุลินทรีย์	 ซึ่งอาจมาจากน�้าที่ใช้

ในกระบวนการผลติไม่ได้คณุภาพ	 มกีารปนเป้ือนของจลุนิทรย์ี	 แต่ด้วยการ

ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพน�้าโดยห้องปฏิบัติการ	 มีค่าใช้จ่าย

ในการส่งตัวอย่างและค่าธรรมเนียมการทดสอบที่อาจเป็นปัญหาต่อ

ผู้ประกอบการระดับ	 SME	 และสินค้าชุมชน	 ท�าให้ไม่สามารถควบคุม

คุณภาพน�้าได้อย่างสม�่าเสมอ	 

การตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มและอี.	โคไล	ในน�้า

วศ.	กับการพฒันาชดุทดสอบแบคทเีรยีโคลฟิอร์ม	

และ	อี.	โคไล	ในน�้า

	 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น	 การใช้ชุดทดสอบที่ราคาไม่แพง	

วธิกีารทดสอบไม่ยุง่ยาก	และให้ผลเบือ้งต้นทีเ่ชือ่ถอืได้	น่าจะเป็นแนวทาง

การแก้ไขที่เหมาะสมกว่าการส่งตัวอย่างน�้าไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการ

กลุม่งานจลุชวีวทิยา	โครงการวทิยาศาสตร์ชวีภาพ	จงึได้พฒันาชดุทดสอบ

แบคทีเรียโคลิฟอร์มและ	 อี.	 โคไล	 ในน�้าบริโภคและอุปโภคเพื่อน�าไปใช้

ในภาคสนาม	 สนับสนุนการด�าเนินงานโครงการตรวจสอบตดิตามและเฝ้าระวงั

คณุภาพน�า้บรโิภคเพือ่ประชาชน	ตามยทุธศาสตร์ของกรมวทิยาศาสตรบริการ

และเป็นเครื่องมือให้ชุมชนและประชาชนทั่วไปใช้ในการตรวจสอบ

ความปลอดภัยของน�้าที่ใช้บริโภคและอุปโภค
 

	 ผลจากการด�าเนินโครงการพัฒนาชุดทดสอบแบคทีเรีย

โคลิฟอร์มและ	 อี.	 โคไล	 ในน�้าบริโภคและอุปโภคภาคสนาม	 ท�าให้ได้

วิธีการผลิตกระดาษทดสอบเชื้อส�าเร็จรูปที่เหมาะสมส�าหรับการตรวจ

ทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและ	อี.	โคไล	สามารถอ่านผลใน	24	ชั่วโมง	

เชื้อ	อี.	โคไล	จะเห็นเป็นจุดสีม่วง	และเชื้อในกลุ่มโคลิฟอร์มให้จุดสีชมพู	

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและ	

อี.	 โคไล	 ของชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นกับวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ	

และชุดทดสอบที่จ�าหน่ายทางการค้า	 (3M	 Petrifilm™	 E.	 coli	 /

coliform	count	plate	และชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน�้าและน�้าแข็งของ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์)	พบว่าชดุทดสอบของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 

(DSS)	สามารถตรวจวเิคราะห์แบคทเีรยีโคลฟิอร์มและ	อ.ีโคไล	ในตวัอย่าง

น�้าบริโภคและอุปโภคได้ไม่แตกต่างจากวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ	

และชดุทดสอบทีจ่�าหน่ายในท้องตลาด	 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั

ความเชื่อมั่นร้อยละ	95	
 

	 ชุดทดสอบหนึ่งกล่องสามารถตรวจสอบน�้าได ้ ท้ังหมด

20	 ตวัอย่าง	 ประกอบด้วยกระดาษทดสอบ	 หลอดฉีดยาปราศจากเชื้อ	

ถุงพลาสติกปลอดเชื้อส�าหรับใช้เก็บตัวอย่างน�้า	ส�าลีและแอลกอฮอล์	

น�้ายาฆ่าเชื้อ	และคู่มือการใช้งาน	มีอายุการเก็บรักษานานกว่า	120	วัน	

ที่อุณหภูมิ	4	-	10	องศาเซลเซียสในสภาพพ้นแสง

สินค้าเหล่านี้มีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนจุลินทรีย์	 ซึ่งอาจมาจากน�้าที่ใช้

ที่อุณหภูมิ	4	-	10	องศาเซลเซียสในสภาพพ้นแสง

ก



DSS กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 63 ฉบับที่ 197 มกราคม 2558 
Department of Science Service, Ministry of Science and Technology26

เอกสารอ้างอิง

BSD.		Product Quality Assurance, SimPlate Coliforms/E.coli	[online].			BioScience	Diagnostic,	c2012.						

										 	[viewed	14	May	2014].		Available	from:	http://bioscience.com.sg/t1/simplate.php		ie	nce	Diagnostics

HOSSAIN,	S.	M.	ZAKIR,	et	al.		Multiplexed	paper	test	strip	for	quantitative	bacterial	detection.	Analytical and 

 Bioanalytical Chemistry.	2012,	403	(6),	1567-1576.	

IDEXX.			A	Comparison	of	IDEXX	Coliform	and	E.	coli	Tests	[online].		IDEXX	Laboratory,	c2014.	[viewed	14	May	

	 2014].		Available	from:	https://www.idexx.com/water/comparison.html.	

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา.	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่องนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุ

 ที่ปดสนิท	[ออนไลน์].		[อ้างถึงวันที่	16	ตุลาคม	2557].		เข้าถึงจาก:		http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/

	 Laws/Notification%20of%20	Ministry%20of%20	Public	Health/Law03P61

	.	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เรื่องนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2)	[ออนไลน์].			

	 [อ้างถึงวันที่	16	ตุลาคม	2557].			เข้าถึงจาก:		http://newsser.fda.moph.go.th/

													food/file/Laws/Notification%20of%20Ministry%20of%20PublicHealth/Law03P135		

ภาพที่	2	ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียโคลิฟอร์มและ	อี.	โคไล	(ก)	

และชุดทดสอบภาคสนาม	DSS	(ข)

	 การทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและ	อี.	 โคไล	 ในน�้าบริโภค

และอุปโภคมีความส�าคัญต่อการควบคุมคุณภาพอาหาและน�้า	 แต่การ

ทดสอบแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและ	 อี.	 โคไล	 ดัชนีช้ีวัดความสะอาด

ของน�้าและสุขาภิบาลอาหารในห้องปฏิบัติการนั้นบางครั้งไม่สามารถ

ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การใช้ชุดทดสอบเบ้ืองต้นส�าหรับ

ภาคสนามจะมีความเหมาะสมกว่า	 ชุดทดสอบที่	 วศ.	 ได้พัฒนาขึ้นน้ี

สามารถใช้เป็นเครื่องมืออย่างง่ายส�าหรับหน่วยงาน	 ชุมชน	 และบุคคล

ทั่วไปในการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของ

น�้าบริโภคและอุปโภค	ใช้ง่าย	สะดวก	ให้ผลที่น่าเชื่อถือและปฏิบัติได้อย่าง

สม�่าเสมอ	 ท�าให้การติดตามควบคุมคุณภาพมีประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยมากขึ้น	ช่วยส่งเสริมการค้าและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

และชุมชน	ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่	กลุ ่มงาน

จุลชีววิทยา	 โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	

โทร.	02	201	7197-98		อีเมล	:	supannee@dss.go.th
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