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สุลาวดี  เขียวชม 
นักวิทยาศาสตร์ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 การใช้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงในงานจุลชีววิทยามีหลายจุดประสงค์ แต่ท่ีสำาคัญ คือ การประกันคุณภาพผลการทดสอบ 

ควบคมุคณุภาพอาหารเลีย้งเชือ้ ตรวจสอบความใชไ้ดข้องวธิ ีเพือ่ความนา่เช่ือถอืของการดำาเนนิงานทดสอบและผลการทดสอบ 

ของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. การตรวจสอบความถูกต้องระหว่างดำาเนินการทดสอบโดยใช้จุลินทรีย์อ้างอิงเป็น Positive Control และ Negative 

Control เช่น การทดสอบปฏิกิริยาเอนไซม์ Coagulase เพ่ือแยกเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยใช้ S. aureus 

เป็น Positive Control และ S. epidermidis เป็น Negative Control 

 2. การควบคมุคณุภาพของอาหารเลีย้งเชือ้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ เพือ่ทดสอบวา่อาหารเลีย้งเชือ้แตล่ะชนดิ ผูผ้ลติ

แต่ละราย หรือรุ่นการผลิต (lot) แต่ละรุ่นเหล่านั้น สามารถทำาให้เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงชนิดที่ต้องการทดสอบนั้นเจริญได้ตาม

ต้องการหรือไม่ ซึ่งแปลผลในรูปแบบของการหาค่า Productivity Ratio และ Selectivity Ratio

 3. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ ห้องปฏิบัติการใช้จุลินทรีย์อ้างอิงเป็นจุลินทรีย์เป้าหมายและจุลินทรีย์

ที่ไม่ใช่เป้าหมายเพื่อตรวจสอบว่าวิธีทดสอบน้ันเหมาะสมหรือไม่ ท้ังวิธีมาตรฐาน (Standard Method) วิธีท่ีห้องปฏิบัติการ 

ปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงจากวิธีมาตรฐาน (In-house Method) และวิธีทางเลือก (Rapid Method) ที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้น 

 ลนิทรยีอ์า้งอิง (Reference Culture) เปน็เชือ้จลุนิทรย์ีบรสิทุธิท์ีท่ราบสายพนัธุ ์รายละเอยีดลกัษณะทางชวีเคม ี 

น้ำาเหลอืงวทิยา (Serology) ลกัษณะทางพนัธกุรรม และแหลง่ทีม่าแนช่ดัระบวุา่คดัแยกมาจากแหลง่ใด เชน่ อาหาร สิง่แวดล้อม 

เกษตรกรรม หรอืตวัอยา่งจากผูป้ว่ย เพ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถนำาไปใชไ้ดต้รงตามขอบขา่ยหรอืวตัถปุระสงคก์ารใชง้าน หอ้งปฏบิตัิ

การจุลชีววิทยาจำาเป็นต้องมีจุลินทรีย์อ้างอิงที่ได้จากศูนย์เก็บเชื้อจุลินทรีย์ (Culture Collection Center) ที่เป็นที่ยอมรับ 

ในระดับนานาชาติ เช่น World Federation for Culture Collections (WFCC), World Data Center for Microorganisms 

(WDCM), National Collection of Type Cultures (NCTC) ประเทศอังกฤษ American Type Culture Collection (ATCC) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น หรือระดับชาติ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BCC) หรือกรมวิชาการเกษตร 

เป็นต้น เพื่อแสดงถึงการสอบกลับได้ไปยังมาตรฐานการวัดระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศ 
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 4. การทดสอบประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะ ห้องปฏิบัติการใช้จุลินทรีย์อ้างอิงในการทดสอบ เช่น ยาปฏิชีวนะ 

ในอาหารสัตว์ การทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑ์ต่อการถูกจุลินทรีย์เข้าทำาลาย เช่น ผนังห้อง สีทาบ้าน เครื่องหนัง 

และการทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อ เป็นต้น

 การเกบ็รกัษาเชือ้จุลนิทรยีอ์า้งองิใหเ้ปน็เชือ้บรสิทุธิ ์ไมเ่กดิการกลายพนัธุน์ัน้มคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ สามารถทำาไดห้ลาย

วิธี เช่น การเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว การทำาให้เซลล์อยู่ในสภาพแห้ง (Drying, Lyophilize) การเก็บแบบเคลือบบนเม็ดแก้ว  

การเก็บรกัษาเช้ือภายใตน้้ำามัน (พาราฟนิเหลว หรอื Mineral Oil ซึง่ปลอดเชือ้) และการเกบ็แบบ Gelatin Disk เปน็ตน้ และตอ้งมี 

กระบวนการตรวจสอบเพือ่คงคุณภาพของเชือ้จลุนิทรยีเ์หล่านัน้ โดยการทดสอบความบรสุิทธิแ์ละสมบตัเิฉพาะของเชือ้จลุนิทรยี์

อ้างอิงท่ีต้องการเก็บ เช่น อาหารเลี้ยงเชื้อ อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการบ่ม และบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ รวมท้ังระบุ 

ชื่อสายพันธุ์ วันที่จัดเก็บ จำานวนหลอดที่จัดเก็บ และรุ่นการจัดเก็บ เมื่อนำาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิงจากหลอดท่ีจัดเก็บมาใช้งาน 

ตอ้งตรวจสอบคุณภาพของเชือ้อีกคร้ัง  โดยทดสอบการมชีีวิตรอด สมบตัทิางพนัธกุรรมและสมบัตเิฉพาะทางชวีเคมีของเชือ้นัน้ 

ซึ่งต้องถูกต้องตรงกันก่อนนำาไปใช้งานจริง

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ 

น้ำาและเครื่องดื่ม รวมทั้งวัสดุสัมผัสอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

โดยทดสอบตามวิธีมาตรฐาน มีการดำาเนินการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 และมีการใช้จุลินทรีย์อ้างอิง 

ในการประกันคุณภาพผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา มีการให้บริการทดสอบจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ

อาหาร อาทิ จุลินทรีย์ทั้งหมด แบคทีเรียโคลิฟอร์ม อี. โคไล ยีสต์และเชื้อรา และจุลินทรีย์ก่อโรคที่พบในอาหาร อาทิ 

แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (S. aureus) แบซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) คลอสทริเดียม 

เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส (L. monocytogenes) ครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ  

(Cronobacter sakazakii) เป็นต้น ผู้สนใจสามารถขอรับบริการทดสอบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี โครงการ
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