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1. ส าหรับกรองใช้อุปโภค/หรือเป็นน  าดื่มด้วย 
2. ก าลังผลิตหรือความต้องการ กี่ลิตร/วัน 
3. แหล่งน  าที่ใช้ป้อนหรือกรอง เป็นน  าประเภทอะไร 
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National Safety Food/ American National Standard 
for Drinking water additives 



มาตรฐานสมาคมคุณภาพน า้ 
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AC-01 =  5 mg/L Methylene blue 



เม็ดกลมใส ไม่แตกหัก 

อาจจะเห็นเม็ดเรซินขุ่น หินปูนเกาะ ไม่ใส เม็ดแตกหัก 

เมื่อใช้ไปประมาณ 1  เดือนหรือมากกว่า 
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RE+01 =  5 %  w/v  Copper  Sulphate 



1 year 

CH+01 =  5 mg/L  Ammonium acetate 

 สังเกตสีของน า้ 



เพื่อมั่นใจได้ว่าน ้าดื่ม น ้าใช้ได้คุณภาพ 
สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ 
o ลดค่าใช้จ่าย 
o ก้าหนดเวลาดูแลบ้ารุงรักษาในห้วง

เวลาที่เหมาะสม 
o ห่างไกลโรคท่ีมาจากน ้าดื่ม 
o สุขภาพดี 
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Total coliform = 
Environmental 
contamination 

fecal coliform  & 
E.coli =  Fecal 
contamination 

E coli O157:H7 











Staphylococcus aureus 

Clostridium perfringens 
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การวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ในน้้า 



ความส้าคัญ 

การวิเคราะห์หาจุลินทรียใ์นน้้า 
M.O. (Micro organism) 

เป็นดัชนีบ่งชี้ความสกปรกของน้้า 



ข้อจ้ากัด 

การวิเคราะห์หาจุลินทรียใ์นน้้า 
M.O. (Micro organism) 

- ด้าเนินการโดยบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

- ใช้ห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ มีต้นทุนเคร่ืองมือสูง 
- วิเคราะห์ตัวอย่างน้้าทันที หลังเก็บตัวอย่างน้า้ 



ที่มาของปัญหา 

การวิเคราะห์หาจุลินทรียใ์นน้้า 
M.O. (Micro organism) 

ไม่สามารถสนับสนุนให้กับ นขต.ทร. ที่อยู่ห่างไกลได้ 

สาเหตุ 
- ไม่ทราบข้ันตอนการเก็บตัวอย่าง 
- มีการปนเปื้อนจากภาชนะเก็บตัวอย่าง 
- ใช้เวลาในการขนส่งตัวอย่างน้้า นานเกิน 24 ชั่วโมง 



วัตถุประสงค ์

การวิเคราะห์หาจุลินทรียใ์นน้้า 
M.O. (Micro organism) 

- เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ วศ.ทร. ในด้านเพิ่มขีด
ความสามารถในการวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้้าภาคสนาม  

- มีชุดตรวจจุลินทรียใ์นน้้าภาคสนาม 



จุลินทรียบ์่งชี้ 



จุลินทรีย์บ่งชี้ 

จุลินทรีย์เป้าหมาย 

Coliform E. Coli 



ความก้าวหน้าในการด้าเนินการ 

การวิเคราะห์หาจุลินทรียใ์นน้้า 
M.O. (Micro organism) 

วิเคราะห์ปัญหา ขั้น 1 : ตามหา M.O. ขั้น 2 : ต่อยอด M.O. 





หลักการท างาน 

  - ใชอ้าหารเลี้ยงเชื้อแบบวุ้นในจานเพาะเชื้อ 
หลักการ : Enzyme substrate test ที่มีการเติม 
Chromatogenic agent ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ
จ าแนกประเภทของโคลิฟอร์ม หรือ อี. โคไล  ท า
ให้สังเกตเห็นสีของจุลินทรีย์ที่เจริญบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ (Chromocult coliform agar)  



MO-1 (Version 1) 

ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อแบบวุ้นในจานเพาะเชื้อ 



ขั้นที่ 1 ตามหา M.O. 

ผลการใช้งานจริงภาคสนาม 



ขั้นที่ 1 ตามหา M.O. 

ผลการใช้งานจริงภาคสนาม 



ขั้นที่ 1 ตามหา M.O. 



ขั้นที่ 1 

ตามหา M.O. 
M.O. (Micro organism) 

สามารถแก้ไขปัญหาในการวิเคราะห์น้้า
ของหน่วยในพ้ืนที่ห่างไกล 



ขั้นที่ 1 ตามหา M.O. 

ข้อจ้ากัด 
- แผ่นวุ้นฉีกขาดง่าย 
- การขนย้ายต้องระมัดระวัง แตก หก รั่วไหลได้ง่าย 
- การเตรียมวุ้นมีขั้นตอนยุ่งยากที่ต้องระมัดระวังมาก 



MO-2 (Version 2) 

ขั้นปรับปรุงและต่อยอด 

ใช้อาหารเล้ียงเชื้อแบบน้ าในขวด vial 



 - ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อแบบของเหลวในขวด vial 
หลักการ : Enzyme Substrate test ที่มีการ
เติมสารเรืองแสง (Luminescence substrate) 
ลงในอาหารเล้ียงเชื้อ  

หลักการท างาน 



ขั้นที่ 2 ต่อยอด M.O. 

ผลการใช้งานจริงภาคสนาม 



ขั้นที่ 2 ต่อยอด M.O. 

ผลการใช้งานจริง 



ขั้นที่ 2 ต่อยอด M.O. 

ผลการใช้งานจริง 



- หากตัวอย่างน้ ามี โคลิฟอร์ม จะพบการเรืองแสงเมื่อ
ส่องผ่านแสงยูวี  (UV light ที่ 366 nm และหากมี        
อี. โคไล จะตรวจสอบด้วย Kovac’s solution จะได้ผลเป็น
เป็น indole Positive เป็นวงแหวนสีแดง หากผลเป็นลบ
จะได้วงแหวนสีเหลือง 

หลักการท างาน 



ขั้นที่ 2 ต่อยอด M.O. 

ตรวจหา E. Coli 

หยดสารละลาย 
Kovac 



นอกจากนี้ การพัฒนาชุดทดสอบรุ่นนี้ ยังสามารถ
ระบุปริมาณแบคทีเรียได้ในหน่วยมาตรฐาน MPN 
(Most Probable Number) โดยท าการวิเคราะห์
จ านวน 10  ชุ ด / ตั วอย่ า ง น้ า   แ ล้วน าผลไป
เปรียบเทียบกับค่าในตารางต่อไป  

หลักการท างาน 



ขั้นที่ 2 ต่อยอด M.O. 

ข้อด ี
- อาหารน้้า สะดวกใช้งานมากกว่า 
- การขนย้ายท้าได้สะดวกขึ้น ไม่รั่วไหลง่าย  
- การเตรียมอาหารน้้า ท้าได้ง่าย ลดขั้นตอน
ยุ่งยาก 



ขั้นที่ 2 ต่อยอด M.O. 



ขั้นที่ 2 ต่อยอด M.O. 

การพัฒนาต่อยอด 
- จับเวลาเช็คเชื้อทุก 5 , 10 , 15 , 20 ชั่วโมง 
- ทดลองเพาะเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เทียบกับ
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี           
กองวิเคราะห์และทดสอบ                
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
            
                   โทร. 57121 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizn9OLxpHgAhUIfysKHfC_BWAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.iconfinder.com/icons/291009/call_call_us_customer_service_mobile_phone_support_telephone_icon&psig=AOvVaw1trc0IXZ92jbjDWB3A9EIc&ust=1548801662884705



