คู่มือปฏิบัติงาน
การตรวจหาตัวชี้วัดคุณภาพน้้าทางแบคทีเรียและไวรัส

โดย
นางสาวกรรณิการ์ ป้อมบุบผา
นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คู่มือปฏิบัติงาน
การตรวจหาตัวชี้วัดคุณภาพน้้าทางแบคทีเรียและไวรัส

นางสาวกรรณิการ์ ป้อมบุบผา

ก

ค้าน้า
น้้ำเป็นปัจจัยส้ำคัญในกำรด้ำรงชีวิตและกำรพัฒนำประเทศ ปัจจุบันมีกำรใช้น้ำในกิจกรรมต่ำงๆ ทั้ง
กำรอุปโภคและบริโภค ภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน น้้ำที่น้ำมำใช้ในแต่ละกิจกรรมนั้นควรเป็น
น้้ำที่สะอำดและปลอดภัย ปรำศจำกเชื้อที่อำจท้ำให้เกิดโรคโดยมีน้ำเป็นสื่อ เพรำะกำรน้ำน้้ำที่มีกำรปนเปื้อน
ไปใช้ในกำรอุปโภคหรือบริโภคอำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพได้ รวมทั้งกำรปลดปล่อยน้้ำสู่สิ่งแวดล้อมหลังมีกำร
ใช้งำนแล้วควรเป็นน้้ำที่ปลอดภัยต่อประชำชนเช่นกัน แต่กำรที่จะระบุน้ำแบบใดปลอดภัยเหมำะสมที่จะน้ำไป
บริโภค อุปโภค หรือเป็นน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดอย่ำงเหมำะสมแล้ว ควรมีกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเพื่อยืนยัน
ควำมสะอำดและปลอดภัย
กำรตรวจคุ ณ ภำพน้้ ำ ทำงด้ ำ นจุ ล ชี ว วิ ท ยำเป็ น หนึ่ ง ในกำรตรวจคุ ณ ภำพน้้ ำ ที่ มี ค วำมส้ ำ คั ญ
ทำงสำธำรณสุข ในกำรนี้ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล เล็งเห็นควำมส้ำคัญ
ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชำชนผู้ใช้น้ำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน้ำ น้้ำไปบริโภค ดังนั้นภำคจุลชีววิทยำจึง
ให้บริกำรตรวจตัวอย่ำงน้้ำในสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกำรตรวจเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในน้้ำ โดยผู้จัดท้ำเป็น
หนึ่งในทีมงำนกำรให้บริกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำจึง รวบรวมวิธีกำรตรวจคุณภำพน้้ำทำงด้ำน
จุลชีววิทยำเพื่อจัดท้ำเป็นคู่มือปฏิบัติงำน ใช้ประกอบกำรท้ำงำนบริกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ
ของภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล โดยรวบรวมงำนด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์
ตัวชี้วัดคุณภำพน้้ำทำงแบคทีเรียและกำรตรวจไวรัสโรตำในน้้ำ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหำ 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 เป็น
เนื้อหำกำรตรวจหำตัวชี้วัดคุณภำพน้้ำทำงแบคทีเรียที่เป็นวิธีมำตรฐำน และส่วนที่ 2 กำรตรวจไวรัสโรตำในน้้ำ
โดยใช้วิธีทำงโมเลกุล ผู้จัดท้ำหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในงำนตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
จุ ล ชี ว วิ ท ยำสำธำรณสุ ข ให้ แ ก่ ผู้ ที่ ส นใจงำนตรวจคุ ณ ภำพน้้ ำ ทำงจุ ล ชี ว วิ ท ยำ หรื อ หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ
ที่เกี่ยวข้อง
กรรณิกำร์ ป้อมบุบผำ

ข

สารบัญ
หน้า
ค้ำน้ำ

ก

สำรบัญ

ข

สำรบัญแผนภูมิ

ง

สำรบัญตำรำง

จ

สำรบัญรูปภำพ

ช

บทที่ 1 บทน้า
ควำมเป็นมำและควำมส้ำคัญ

1

วัตถุประสงค์

2

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

2

ขอบเขตของคู่มือ

2

นิยำมศัพท์เฉพำะ

3

บทที่ 2 บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต้ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์

5

ลักษณะงำนที่สอดคล้องกับคู่มือปฏิบัติงำน

9

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร

9

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
วิธีกำรปฏิบัติงำน

11

หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน
- ข้อปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยทำงชีวภำพและควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร

12

- กำรปฏิบัติงำนทำงห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำด้วยเทคนิคเบื้องต้น

14

บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงานการตรวจหาตัวชี้วัดคุณภาพน้้าทางแบคทีเรีย
กำรวิเครำะห์ตัวบ่งชี้คุณภำพน้้ำทำงแบคทีเรีย

19

วิธีกำรตรวจหำตัวชี้วัดคุณภำพน้้ำทำงแบคทีเรีย

19

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจหำตัวชี้วัดคุณภำพน้้ำทำงแบคทีเรีย

34

- เครื่องมือ อุปกรณ์ น้้ำยำ สำรเคมี และอำหำรเลี้ยงเชื้อ

37

ค

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
- กำรเตรียมอำหำรเลี้ยงเชื้อ น้้ำยำ และสำรเคมี

41

- วิธีกำรปฏิบัติงำนตรวจหำตัวชี้วัดคุณภำพน้้ำทำงแบคทีเรีย


กำรเก็บตัวอย่ำง/ รับตัวอย่ำง

48



กำรตรวจวิเครำะห์จ้ำนวนแบคทีเรียทั้งหมดในน้้ำโดยวิธี Pour plate

50



กำรตรวจวิเครำะห์จ้ำนวนแบคทีเรียทั้งหมดในน้้ำโดยวิธี Membrane filtration 54



กำรตรวจวิเครำะห์หำแบคทีเรียในน้้ำโดยวิธี MPN Coliforms/

60

MPN Fecal coliforms/ MPN E. coli
บทที่ 5 เทคนิคการปฏิบัติงานการตรวจหาไวรัสโรตาในน้า้
กำรตรวจไวรัสโรตำในน้้ำ

77

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจไวรัสโรตำในน้้ำ

81

- เครื่องมือ อุปกรณ์ น้้ำยำ และสำรเคมี

83

- กำรเตรียมน้้ำยำ และสำรเคมี

89

- วิธีกำรปฏิบัติงำนตรวจไวรัสโรตำในน้้ำ


กำรเก็บตัวอย่ำง/ รับตัวอย่ำง

92



กำรเตรียมไวรัสให้เข้มข้นจำกตัวอย่ำงน้้ำ

95



กำรสกัดอำร์เอ็นเอ และกำรตรวจไวรัสโรตำ

103

บทที่ 6 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน

107

บรรณานุกรม

113

ภาคผนวก
ภำคผนวกที่ 1 มำตรฐำนคุณภำพน้้ำประปำ

118

ภำคผนวกที่ 2 มำตรฐำนคุณภำพน้้ำเพื่อกำรบริโภค

119

ภำคผนวกที่ 3 มำตรฐำนคุณภำพน้้ำในแหล่งน้้ำผิวดิน

122

ภำคผนวกที่ 4 มำตรฐำนคุณภำพน้้ำทะเล

123

ง

สารบัญแผนภูมิ
หน้า
แผนภูมิที่ 2.1 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรงำนบริกำรทำงห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ

9

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
แผนภูมิที่ 4.1 ขั้นตอนกำรด้ำเนินงำนในงำนบริกำรทำงห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำเพื่อ

35

ตรวจหำตัวชีว้ ัดคุณภำพน้้ำทำงแบคทีเรีย
แผนภูมิที่ 4.2 ขั้นตอนกำรตรวจหำ MPN Coliforms/ Fecal coliforms/ E. coli ในน้้ำ

65

โดยวิธี Multiple tube fermentation ระบบ 5 1 1 หลอด
แผนภูมิที่ 4.3 ขั้นตอนกำรตรวจหำ MPN Coliforms/ Fecal coliforms/ E. coli ในน้้ำ

66

โดยวิธี Multiple tube fermentation ระบบ 5 หลอด
แผนภูมิที่ 5.1 ขั้นตอนกำรด้ำเนินงำนในงำนบริกำรทำงห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำเพื่อ
กำรตรวจไวรัสโรตำในตัวอย่ำงน้้ำ

81

จ

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 4.1 กำรรำยงำนผลจ้ำนวนแบคทีเรียทั้งหมดจำกตัวอย่ำงน้้ำ ในรูปแบบเลขยกก้ำลัง 24
ตารางที่ 4.2 กำรรำยงำนผลจ้ำนวนแบคทีเรียทั้งหมด กรณีจ้ำนวนโคโลนีที่พบระหว่ำง

24

25-250 ในสองควำมเจือจำง
ตารางที่ 4.3 กำรรำยงำนผลจ้ำนวนแบคทีเรียทั้งหมด กรณีจ้ำนวนโคโลนีที่พบน้อยกว่ำ 25

25

ทุกควำมเจือจำง
ตารางที่ 4.4 กำรรำยงำนผลจ้ำนวนแบคทีเรียทั้งหมด กรณีจ้ำนวนโคโลนีที่พบมำกกว่ำ 250

25

ทุกควำมเจือจำง
ตารางที่ 4.5 กำรรำยงำนผลจ้ำนวนแบคทีเรียทั้งหมด กรณีไม่มีเชื้อขึ้นในทุกควำมเจือจำง

25

ตารางที่ 4.6 ตัวอย่ำงกำรเลือกตัวเลขจ้ำนวนหลอดที่ให้ผลบวกจำกควำมเจือจำงที่เหมำะสม

32

เพื่อน้ำไปใช้อ่ำนค่ำ MPN
ตารางที่ 4.7 ขั้นตอนปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำรตรวจหำตัวชี้วัดคุณภำพน้้ำทำงแบคทีเรีย

36

ตารางที่ 4.8 ตัวอย่ำงกำรเลือกใช้ควำมเจือจำงในตัวอย่ำงน้้ำชนิดต่ำงๆ

49

ตารางที่ 4.9 กำรอ่ำนผลกำรตรวจหำตัวชี้วัดคุณภำพน้้ำทำงแบคทีเรียโดยวิธี Multiple tube- 67
fermentation
ตารางที่ 4.10 กำรอ่ำนผลกำรทดสอบ IMViC test

72

ตารางที่ 4.11 ค่ำ Most Probable Number (MPN) ของแบคทีเรีย/ 100 มิลลิลิตร

74

ของตัวอย่ำงน้้ำเมื่อใช้วิธีทดสอบแบบ 5 1 1 หลอด
ตารางที่ 4.12 ค่ำ Most Probable Number (MPN) ของแบคทีเรีย/ 100 มิลลิลิตร

75

ของตัวอย่ำงน้้ำเมื่อใช้วิธีทดสอบแบบ 5 หลอด
ตารางที่ 5.1 ขั้นตอนปฏิบัติในห้องปฏิบัติกำรตรวจไวรัสโรตำในน้้ำ

82

ตารางที่ 5.2 ไพร์เมอร์จ้ำเพำะต่อไวรัสโรตำส้ำหรับตรวจโดยวิธีอำร์ที-เนสต์พีซีอำร์

87

ตารางที่ 6.1 ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไขและพัฒนำงำนในกำรตรวจหำตัวชี้วัด 107
คุณภำพน้้ำทำงแบคทีเรีย

ฉ

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 6.2 ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไขและพัฒนำงำนในกำรตรวจ

112

ไวรัสโรตำในน้้ำ
ตารางที่ 1 เกณฑ์คุณภำพน้้ำประปำดื่มได้ ปี พ.ศ. 2553

118

ตารางที่ 2 มำตรฐำนคุณภำพน้้ำประปำของกำรประปำนครหลวง

118

ตารางที่ 3 มำตรฐำนคุณภำพน้้ำประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำค

118

ตารางที่ 4 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมน้้ำบริโภค

119

ตารางที่ 5 มำตรฐำนคุณภำพน้้ำดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท

119

ตารางที่ 6 มำตรฐำนน้้ำบริโภคจำกตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ

120

ตารางที่ 7 เกณฑ์มำตรฐำนก้ำหนดสุขลักษณะของน้้ำดื่มที่ไม่ได้บรรจุในภำชนะปิดสนิท

120

ตารางที่ 8 มำตรฐำนคุณภำพน้้ำบำดำลที่ใช้บริโภค

121

ตารางที่ 9 มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินประเภทที่ 2

122

ตารางที่ 10 มำตรฐำนคุณภำพน้้ำผิวดินประเภทที่ 3

122

ตารางที่ 11 กำรก้ำหนดประเภทน้้ำทะเล

123

ตารางที่ 12 ค่ำมำตรฐำนคุณภำพน้้ำทะเล

124

ช

สารบัญรูปภาพ
หน้า
ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนกำรตรวจวิเครำะห์จ้ำนวนแบคทีเรียทั้งหมดในน้้ำ โดยวิธี Pour plate

52

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่ำงลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียทีข่ ึ้นเมื่อตรวจหำตัวชี้วัดคุณภำพน้้ำ

53

โดยวิธี Pour plate
ภาพที่ 4.3 ขั้นตอนกำรตรวจวิเครำะห์จ้ำนวนแบคทีเรียทั้งหมดในน้้ำโดย

56

วิธี Membrane filtration
ภาพที่ 4.4 กำรตรวจแบคทีเรียในตัวอย่ำงโดยวิธี Membrane filtration
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หลำยตัวอย่ำงพร้อมๆ กัน
ภาพที่ 4.5 กำรวำงกระดำษกรองบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ PCA
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ภาพที่ 4.6 ลักษณะโคโลนีที่ขึ้นบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ PCA จำกกำรตรวจคุณภำพน้้ำโดย
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วิธี Membrane filtration
ภาพที่ 4.7 กำรตรวจหำตัวชี้วัดคุณภำพน้้ำทำงแบคทีเรียโดยใช้วิธี Multiple tube-

68

fermentation ระบบ 5 หลอด
ภาพที่ 4.8 ลักษณะโคโลนีของ E. coli บนอำหำรเลี้ยงเชื้อ MacConkey
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ภาพที่ 4.9 ลักษณะโคโลนีที่พบบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ MacConkey

70

ภาพที่ 4.10 กำรอ่ำนผลกำรทดสอบ IMViC test ส้ำหรับตัวอย่ำง E. coli

72

ภาพที่ 5.1 อุปกรณ์ส้ำหรับเก็บตัวอย่ำงน้้ำ

94

ภาพที่ 5.2 ชุดกรองน้้ำขนำดเล็ก ส้ำหรับกรองน้้ำปริมำตร 1-5 ลิตร
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ภาพที่ 5.3 ชุดกรองขนำดเล็ก ส้ำหรับกำรกรองน้้ำหลำยตัวอย่ำงพร้อมๆ กัน
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ภาพที่ 5.4 กำรเตรียมตัวอย่ำงน้้ำให้เข้มข้นส้ำหรับตัวอย่ำงน้้ำที่ใช้ชุดกรองขนำดเล็ก
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ภาพที่ 5.5 ชุดกรองน้้ำขนำดใหญ่ส้ำหรับปริมำตรน้้ำ 20 ลิตร หนึ่งชุด
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ภาพที่ 5.6 กำรจัดอุปกรณ์ของชุดกรองน้้ำขนำดใหญ่
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ภาพที่ 5.7 กำรใช้ชุดกรองน้้ำขนำดใหญ่ ในกำรกรองน้้ำปริมำตร 20 ลิตร

102

ภาพที่ 5.8 ผลตรวจไวรัสโรตำในตัวอย่ำงน้้ำโดยวิธีอำร์ที-เนสต์ พีซีอำร์

106

