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ภาคผนวก ก
การเตรียมและอุปกรณการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ

การเตรียมสารละลายที่ใชในการทดลอง
1. การเตรียมสารละลายบัพเฟอร (Phosphate buffer solution)
1.1 สารละลาย 34.0 กรัม ของ potassium hydrophosphate ในนํ้ากลั่น
(distriled water) 500 มิลลิลิตร ปรับ pH ใหได 7.2 ± 0.5 ดวยการใช โซเดียมไฮดรอกไซด
ความเขมขน 1 นอรมัล (1 N NaOH) เติมนํ้ากลั่นจนครบ 1,000 มิลลิลิตร
1.2 นําสารจากขอ 1 ปริมาตร 1.25 มิลลิลิตร มาเติมสารละลายแมกนีเซียม
ซัลเฟต 5.00 มิลลิลิตร (50 gm MgCl26H2O ตอนํ้า 1 ลิตร) แลวเติมนํ้ากลั่นจนไดปริมาตร
1,000 มิลลิลิตร
1.3 ดูดใสหลอดทดลอง หลอดละ 9 มิลลิลิตร ปดฝาดวยดวยฝาพลาสติกทน
ความรอน นําไปนึ่งในหมอนึ่งอัดไอนํ้า ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว นาน 15 นาที
การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใชในการทดลอง
1. การเตรียม Plate count agar
ชั่ง Plate count agar นํ้าหนัก 22.5 กรัม ละลายในนํ้ากลั่น 1,000 มิลลิลิตร
ตมบน hot plate with magnetic stirrer ใหละลายบนวุนใส แลวเทใสขวด ขนาด 250 มิลลิลิตร
ปดฝาเกลียว นําไปนึ่งในหมออัดไอนํ้าที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอ
ตารางนิ้ว นาน 15 นาที วางใหคลายรอนแลวนําไปควบคุมอุณหภูมิใหอยูระหวาง 44 - 46
องศาเซลเซียส ในเครื่องอังนํ้า (water bath)
2. การเตรียม Lauryl tryptose broth
ชั่ง Lauryl tryptose broth 35.5 กรัม ละลายในนํ้ากลั่น 1,000 มิลลิลิตร บน
hot plate with magnetic stirrer ละลายใหเปนเนื้อเดียวกัน บรรจุสารละลายลงในหลอดทดลอง
จํานวน 9 มิลลิลิตร พรอมใสหลอดดักกาซ (Durham tube) ควํ่าลง ปดฝาหลอด นําไปนึ่งใน
หมออัดไอนํ้าที่อุณหภูมิ 121 องศสาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว นาน 15 นาที
และไมควรปลอยใหอาหารเย็นในหมออัดไอนํ้า เพราะจะทําใหอาหารเสื่อมสลายไป
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3. การเตรียม Brilliant green lactose broth 2 % (BGLB)
ชัง่ Brilliant green lactose 40 กรัม ละลายในนํ้ากลั่น 1,000 มิลลิลติ ร บน Hot
plate with magnetic stirrer ละลายใหเปนเนือ้ เดียวกัน บรรจุสารละลายลงในหลอดทดลอง จํานวน
9 มิลลิลติ ร พรอมใสหลอดดักกาซควํ่าลง ปดฝาหลอด นําไปนึ่งในหมออัดไอนํ้า ที่อุณหภูมิ 121
องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว นาน 15 นาที และไมควรปลอยใหอาหารเย็นใน
หมออัดไอนํ้า เพราะจะทําใหอาหารเสื่อมสลายไป
4. การเตรียม EC Medium
ชั่ง EC Medium 30 กรัม ละลายในนํ้ากลั่น 1,000 มิลลิลิตร บน Hot plate with
magnetic stirrer ละลายใหเปนเนื้อเดียวกัน บรรจุสารละลายลงในหลอดทดลอง จํานวน 9
มิลลิลิตร พรอมใสหลอดดักกาซควํ่าลง ปดฝาหลอด นําไปนึ่งในหมออัดไอนํ้าที่อุณหภูมิ 121
องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว นาน 15 นาที และไมควรปลอยใหอาหารเย็นใน
หมออัดไอนํ้า เพราะจะทําใหอาหารเสื่อมสลายไป
5. การเตรียม Levine EMB agar
ชั่ง Levine EMB agar 36 กรัม ละลายในนํ้ากลั่น 1,000 มิลลิลิตรบน hot plate
with magnetic stirrer ละลายใหเปนเนื้อเดียวกันนําไปนึ่งในหมออัดไอนํ้าที่อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอ ตารางนิว้ นาน 15 นาที นําไปเทใน plate ทีผ่ า นการฆาเชือ้ แลว
วางไวจนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็งตัว แลวควํ่าจาน เพื่อกันไอนํ้าหยดลงบนอาหาร
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อุปกรณในหองปฏิบัติการ

ภาพผนวกที่ 1 EMB agar ที่ ไมมี Metallic sheen

ภาพผนวกที่ 2 EMB agar ที่มี Metallic sheen
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ภาพผนวกที่ 3 เครื่องปนอาหาร (Stomacher) ยี่หอ Seward
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ภาพผนวกที่ 4 เครื่องนับโคโลนี (Colony counter) ผลิตภัณฑภายในประเทศ
รุน Model cc – 2

ภาพผนวกที่ 5 ตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา

