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นิยามและคํายอ (Deﬁnition and Abbreviation)
นิยามและคํ
ย่อ (Definition
1. กรดาและ
ดาง หมายถึand
ง กรดAbbreviation)
และ ดาง ทีม่ คี วามเขมขนดังในตาราง ยกเวนทีก่ าํ หนดไว
1.
กรด
และ
ด่
า
ง
หมายถึ
ง
กรด
และ
ด่าง ที�มีความเข้มข้นดังในตาราง ยกเว้นที�กาํ หนดไว้
นิยามและคํ
าย่อ (Definition
เฉพาะในวิ
ธีนั้นๆ and Abbreviation)
เฉพาะในวิ
ๆ ง กรด และ ด่าง ที�มีความเข้มข้นดังในตาราง ยกเว้นที�กาํ หนดไว้
1. กรด
และ ด่ธาีนง � นัหมายถึ
ความเข้ มข้ น
เฉพาะในวิธีน� นั ๆ
Sulfuric acid
95.0-98.0%
ความเข้
มข้ นH2SO4
Hydrochloric
acid
36.5-38.0%
Sulfuric acid
95.0-98.0% HHCl
2SO4
Nitric
acid
69.0-71.0%
HNO
Hydrochloric acid
36.5-38.0% HCl 3
Acetic
acid

99.7% CHHNO
Nitric acid
69.0-71.0%
3COOH
3
Ammonium
28-30%
Acetic
acid hydroxide
 99.7%NH
CH33COOH
Phosphoric acid

85% HNH
Ammonium
hydroxide
28-30%
3PO3 4
Phosphoric acid
 85% H3PO4
2. คํคําายย่ออทีที่ใ�ใชช้และ
และ คํคําเต็ม แสดงในตาราง
2. คําย่อที�ใช้ และ คําเต็ม แสดงในตาราง
Abbreviation
Word/คําเต็ม
oAbbreviation
Word/คําเต็ม
C
Degree Celsius
cm
Centimeter
cm
Centimeter
DAD
Diode array detector
DAD
Diode
array detector
dm
Decimeter
dm
Decimeter
Diameter
diam., ø
Diameter
diam.,
ESI øø
Electrospray ionization
ESI
Electrospray
eV
Electron volt ionization
eV
Electron
volt absorption spectrophotometer
FAAS
Flame atomic
FAAS
Flame
g
Gram atomic absorption spectrophotometer
gGC
Gram
Gas Chromatograph
GC
Gas
Chromatograph
y absorption spectrophotometer
GFAAS
Graphite
furnace atomic
GLC
Gas Chromatography
- Liquid
Chromatography
GFAAS
Graphite
furnace
atomic
absorption
spectrophotometer
GC-FID
Gas
– Flame
Ionization
Detector
GC-FID
Gas
– Flame
Ionization Detector
HPLC
HighChromatography
performance liquid
chromatograph
HPLC
High
Hr
Hour performance liquid chromatography
Hr
Hour
h
ICP-OES
Inductively coupled plasma optical emission spectrometer
ICP-OES
Inductively
coupled
plasma optical emission spectrometer
id
Inner diameter
or dimension
id
Inner diameter or dimension
8
8
9
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Abbreviation
kg
L
LC
LC-MS/MS
m
M
MeOH
mg
min
ml
mm
MS
MW
MRM
MΩ
N
ng
od
ppm
ppb
psig
rpm
s
SD
% RSD

Word/คําเต็ม
Kilogram
Liter
Liquid chromatograph
Liquid chromatography tandem mass spectrometry
Meter, milli – as prefix
Molar
CH3OH
Methanol, CH3OH
Milligram
Minute
Milliliter
Millimeter
Mass spectrometer
Molecular weight
Multiple reaction monitoring
Megaohm
Normal
Nanogram
Outer diameter or dimension
Part per million
Part per billion
Pounds per square inch gauge
Round per minute
Second
Standard deviation
Percent relative standard deviation
9

10
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Abbreviation
V
v/v
w/v
w/w
wt
µg
µL
µm
/
%
>
<
≥
≤

Word/คําเต็ม
Volt
Volume per volume
Weight per volume
Weight per weight
Weight
Microgram (10-6 g)
Microliter (10-6 L)
Micron, micrometer (10-6 m)
Per
Percent
more than
less than
equal to and more than
equal to and less than

10

11
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รหัสวิธี

ชนิดอาหาร

DMSc F 10��

นํ�า

DMSc F 10��
DMSc F 10��

อาหาร
อาหาร

DMSc F 1094

อาหาร

DMSc F 1095

นมและ
ผลิตภัณฑ์
ภาชนะบรรจุ
อาหาร
ภาชนะบรรจุ
อาหาร

DMSc F 1096
DMSc F 1097
DMSc F 1098

ภาชนะบรรจุ
อาหาร

DMSc F 1098
1099

เนื�อสัตว์

สารทีต� ้ องการวัด
การวิเคราะห์ปริ มาณโลหะหลายชนิดใน
นํ�าโดย ICP-OES
การวิเคราะห์ไขมันอิ�มตัวในอาหาร
การตรวจเอกลักษณ์สีอินทรี ยส์ ังเคราะห์ที�
ละลายนํ�าในอาหารโดย paper
chromatography
การวิเคราะห์ปริ มาณสี อินทรี ยส์ ังเคราะห์ที�
ละลายนํ�าในอาหารโดย HPLC
การวิเคราะห์ปริ มาณเมลามีนในนมและ
ผลิตภัณฑ์โดย LC-MS/MS
การวิเคราะห์ปริ มาณตะกัว� และแคดเมียมที�
สกัดได้จากภาชนะเซรามิกโดย FAAS
การวิเคราะห์ปริ มาณ Caprolactam
caprolactam
ที�แพร่จากวัสดุสมั ผัสอาหาร
ชนิดไนลอน
การวิเคราะห์ปริ มาณ 2, 4, 6-triamino-1, 3,
5- triazine ที�แพร่ จากภาชนะบรรจุอาหาร
ลงสู่ อาหารจําลอง
การวิเคราะห์สาร antimicrobial
ในเนื�อสัตว์ โดย LC-MS/MS

11

12

Method หน้ า
Type
13
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35
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DMSc
F 1091:
การวิ
เคราะห
ริมาณโลหะหลายชนิ
ดในน้
ICP-OES
DMSc
F ����:
การวิ
เคราะห์
ปริมปาณโลหะหลายชนิ
ดในนํ
�าโดยำโดย
ICP-OES
Determination
of metals
in water
by ICP-OES
Determination
of metals
in water
by ICP-OES
1. ขอบข่ าย (Scope)
ใช้วิเคราะห์หาปริ มาณโลหะ �� ชนิ ด ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง
(Cu) เหล็ก (Fe) ตะกัว� (Pb) แมงกานี ส (Mn) เงิ น (Ag) สังกะสี (Zn) อะลูมิเนี ยม (Al)
นิกเกิล (Ni) ซีลีเนียม ( Se) แบเรี ยม (Ba) สารหนู (As) และพลวง (Sb) ในนํ�าบริ โภคใน
ภาชนะบรรจุที�ปิดสนิ ท นํ�าแข็ง นํ�าแร่ นํ�าประปา และนํ�าจากแหล่งอื�น ๆ ยกเว้นนํ�าเสี ย
ในระดับ mg/l โดยเทคนิค ICP-OES
2. เอกสารอ้างอิง (References)
Rice E.W.,
E.W., Baird
Baird R.B.,
R.B., Eaton
Eaton A.D.,
A.D., Clesceri
Clesceri L.S.,
L.S., Standard
StandardMethods
Methodsfor
forthe
the
2.1 Rice
Examination of Water and Wastewater.
Wastewater. 23rdrd Edition.
Examination
Edition. American
American Public
Public Health
Health
Association, Washington
Inductively Coupled
Association,
Washington DC,
DC, 3120
3120 B, Inductively
Coupled Plasma
Plasma Method;
Method;
2017. P. 3: 42-48.
42-48.
TM
TM (Optima
�.�
งานเครื
� อง ่อICP-OES
และ และ
คู่มือ คูPerkinElmer
SyngistixSyngistix
Software
2.2คู่มคูือมการใช้
ือการใช
งานเครื
ง ICP-OES
มือ PerkinElmer
Software
����)
บริ ษ8300)
ทั เพอร์บริกินษเอลเมอร์
กัด
(Optima
ัท เพอรกจํินาเอลเมอร
จํากัด
3. หลักการ (Principle)
ย่อยตัวอย่างด้วย HNO3 ภายใต้ความร้อน จนกระทั�งเข้มข้น และปรับปริ มาตรด้วย H2O วัด
ปริ มาณโลหะด้วย ICP-OES ซึ� งเป็ นเทคนิ คที�อาศัยความร้อนจากพลาสมา (plasma) ที�มี
อุณหภูมิสูงประมาณ �,���-�0,��� K (เคลวิน) ตัวอย่างจะถูกเปลี� ยนให้เป็ นไอ (aerosol)
โดย nebulizer และถูกพลาสมาเหนี� ยวนําเกิดเป็ นอะตอมอิสระเปลี�ยนจากสถานะพื�นเป็ น
สถานะถูกกระตุน้ อะตอมจะปลดปล่อยพลังงานในรู ปแสง (photo energy) ที�มีความยาว
คลื�นแตกต่างกันตามชนิ ดของธาตุ และมีความเข้มแสง (intensity) เป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับ
ปริ มาณของธาตุชนิ ดนั�น ๆ ในสารละลายตัวอย่าง
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4. เครื�อ่ งมือและอุปกรณ์
กรณ (Apparatus)
(Apparatus)
4.1
เครื� ่องมือ
�.� เครื
4.1.1
4.1.1 ICP-OES
ICP-OESsystem
system
4.1.2
4.1.2 Hot
Hotplate
plate
4.2 อุปกรณ
�.� อุปกรณ์
4.2.1
250 ml
ml
4.2.1 Beaker
Beaker ขนาด
ขนาด ���
4.2.2
ﬂask ขนาด
ขนาด 25,
25, 100,
100,1,000
1,000mlml
4.2.2 Volumetric
Volumetric flask
4.2.3
pipette ขนาด
ขนาด ���
100ml
ml
4.2.3 Volumetric
Volumetric pipette
4.2.4
ขนาด ��
10 ml
ml
4.2.4 Graduate
Graduate pipette
pipette ขนาด
4.2.4
ขนาด 0.5-10
0.5-10 µl,
µl,10-100
10-100µl,µl,20-200
20-200µlµlพร้พรอมอมtiptip
4.2.45 Micropipette
Micropipette ขนาด
4.2.5
50 ml
ml
�.�.�6 หลอดขนาด
หลอดขนาด 10,
��, ��
(Reagents)
5.5. สารเคมี
สารเคมี (Reagents)
สารเคมีทกุ ชนิ
นทีนร่ ทีะบุ
ไวไและนํ
า้ (H� า 2(H
O)2O)
ทีใ่ ชทีเป�ใช้นเนํป็า้ นนํ
กลั� าน่ กลั3 น�ครั�ง้
ชนิดดไม
ไม่ตตาํ่ �ากว
ํ กว่าาAR
ARgrade
gradeยกเว
ยกเว้
�ระบุ
ว้ และนํ
หรื
(deionized
water)
ที่มีคทีา�มresistivity
M M-cm
ครั�งอนํหรื้าปราศจากไอออน
อนํ�าปราศจากไอออน
(deionized
water)
ีค่า resistivity≥ 18≥ 18
-cm
5.1
65%(w/w)
(w/w)
5.1 HNO
HNO,3,65%
5.2
HNO33: :เติเติมมHNO
HNO3 (ข้
volumetric
�.� สารละลายกรด
สารละลายกรด HNO
อ อ�.�)5.1)
ml ml
ใน ใน
volumetric
flaskflask
ขนาดขนาด
1010
3 (ข
1,000
อยูแ่ และปรั
ละปรับบปริ
ปริมมาตรด้
าตรดววยยHH2O2Oจนครบ
จนครบ
�,��� ml ที�ม่ ี H22O อยู
�.� สารมาตรฐาน
สารมาตรฐาน (Standards)
5.3
(Standards)
5.3.1 Stock standard
Pb,Pb,
Mn,Mn,
Ag,Ag,
Zn, Zn,
Al, Ni,
As,As,
Sb
standardsolution
solutionCd,Cd,Cr,Cr,Cu,Cu,Fe,Fe,
Al, Se,
Ni,Ba,
Se, Ba,
(�,���
mg/l)mg/l)
ที�สามารถสอบกลั
บได้ (traceable
to SI unitto หรื
CRM)
Sb
(1,000
ที่สามารถสอบกลั
บได (traceable
SI อunit
หรือ CRM)
5.3.2 Intermediate standard solution Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Mn, Ag, Zn, Al, Ni, Se,
5.3.2
Ba, As,
As, Sb
Sb (100
(��� mg/l): เจือจาง Stock standard solution (ข้
Ba,
(ขอ �.�.�)
5.3.1) 10 เท่
เทา
ดด้วยสารละลายกรด HNO33 (ข้
(ขออ�.�)
5.2)
5.3.3
Working
standard
solution
Cd,
Cr,
5.3.3 Working standard solution Cd, Cr,Cu,
Cu,Fe,
Fe,Pb,
Pb,Mn,
Mn,Ag,
Ag,Zn,
Zn,Al,
Al,Ni,
Ni,Se,
Se, Ba,
Ba,
As, และ
และSb
Sb ความเข
ความเข้มมขข้นนดัดังงตารางที
ตารางที่� �1 เตรี
As,
เตรียยมใน
มใน volumetric
volumetric flask
flask ขนาด
ขนาด
��� ml
ml ปรั
ปรับบปริ
ปริมมาตรด
าตรด้ววยสารละลายกรด
ยสารละลายกรด HNO
HNO3 (ข้
อ �.�) และเทใส่ หลอด
100
3 (ขอ 5.2) และเทใสหลอด
ขนาด 50
�� ml
ml นํนําาไปวิ
คราะห์เเพืพื�อ่อสร้
ขนาด
ไปวิเเคราะห
สราางกราฟมาตรฐาน
งกราฟมาตรฐาน
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ตารางที� ่ �1 ความเข้
ความเขมมข้ขนนของ
ของWorking
Workingstandard
standardsolution
solution
Working standard solution (mg/l)
โลหะ
Standard 1 Standard 2 Standard 3 Standard 4
Cd
0.004
0.008
0.02
0.04
Sb
0.004
0.008
0.02
0.04
Ni
0.004
0.01
0.02
0.04
Se
0.01
0.02
0.04
0.08
As
0.008
0.02
0.04
0.08
Pb
0.01
0.02
0.04
0.08
Cr
0.008
0.02
0.04
0.08
Mn
0.008
0.02
0.05
0.10
Ag
0.008
0.02
0.04
0.08
Al
0.02
0.05
0.10
0.20
Zn
0.04
0.10
0.20
0.40
Fe
0.02
0.05
0.20
0.40
Cu
0.01
0.05
0.20
0.40
Ba
0.008
0.05
0.20
0.40

Standard 5
0.08
0.08
0.08
0.12
0.12
0.10
0.12
0.20
0.12
0.30
0.80
0.80
0.80
0.80

6. การเตรียมตัวอย่
อยาางง (Preparation
(Preparationofoftest
testsample)
sample)
�.�
อย่างนํ�า้ : สุสุ่ ม ตัววอย่
6.1 ตัวอย
อยาางและเขย่
งและเขยาาผสมให้
ผสมใหเป็เปนนเนืเนื� อ้อเดีเดียวกั
ยวกันน
�.�
เป็เนปน
6.2 ตัวอย่
อยางนํ�า้าแข็
แข็งง:: สุสุ่ มมตัตัววอย่
อยาางงปล่
ปลออยให้
ยใหลละลายที
ะลายที�อ่อุณุณหภู
หภูมมิหิห้องและเขย่
องและเขยาผสมให้
าผสมให
เนื�้อเดียวกัน
ตอนการทดสอบ (Procedure)
7.7. ขัขั้�นนตอนการทดสอบ
(Procedure)
�.�
7.1 ปปิ เเปตตั
ปตตัววอย่
อยาางง ���
100 ml
ml ลงใน
ลงใน beaker
beakerขนาด
ขนาด250
250mlml
�.� เติเติมม HNO
HNO33 65%
65% (w/w)
7.2
(w/w) 0.5
0.5 ml
ml
7.3 Digest
Digest บน
บน hot
hot plate
plate ในตู
7.3
ในตูด้ดูดูดควั
ควันน (ระวั
(ระวังงอย่
อยาาให้
ใหเเดืดืออด)ด)จนปริ
จนปริมมาตรลดลงเหลื
าตรลดลงเหลืออ
ประมาณ 10
�� ml
ml (ปล
(ปล่ออยให
ยให้เเย็ย็นน))
ประมาณ
7.4 เทใส
เทใส่ใในนvolumetric
volumetric ﬂask
flask ขนาด
ขนาด ��
7.4
25 ml
ml และปรั
และปรับบปริ
ปริมมาตรจนครบด้
าตรจนครบดววยยHH2O2O
7.5 วิวิเเคราะห
คราะห์ปปริริ มมาณโลหะด้
�� ่2
7.5
าณโลหะดววยเครื
ยเครื� อ่องงICP-OES
ICP-OESมีมีinstrument
instrumentparameter
parameterตารางที
ตารางที
7.6 วิวิเเคราะห
คราะห์ method
method blank
7.6
blank และ
และ spiked
spikedblank
blankควบคู
ควบคู่กกบั ับการวิ
การวิเคราะห์
เคราะหตวตั อย่
ัวอยางาง
15

15

วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตารางที� ่ �2 instrument
instrumentparameter
parameter
รายการ
Nebulizer
Spray chamber
Torch
Injector
Mode
Plasma condition
Purge gas flow (Nitrogen 99.999%)
RF Power
Pump flow rate
Gas flow
- Plasma flow
- Auxiliary flow
- Nebulizer flow
ระบบแก๊ส
- Argon (99.995%)
- Nitrogen (99.999%)
- Air

ชนิด/การใช้งาน
Concentric glass
Cyclonic spray chamber
Quartz torch (demountable)
2.0 mm I.D. alumina injector
Simultaneous
Aqueous
Normal
1500 Watts
1.50 ml/min
Argon (99.995%)
- Plasma flow 10 l/min
- Auxiliary flow 0.2 l/min
- Nebulizer flow 0.60 l/min
ความดัน 80-120 psi
ความดัน 40-120 psi
ความดัน 80-120 psi

8. การคํานวณและการรายงานผล (Calculation and expression of results)
คํานวณปริ มาณโลหะแต่ละชนิดจากสู ตร
C = (C0-CB) * F
เมื�อ C = ความเข้มข้นของโลหะแต่ละชนิดในตัวอย่าง (mg/l)
C0 = ความเข้มข้นของโลหะแต่ละชนิดในสารละลายตัวอย่าง (mg/l)
CB = ความเข้มข้นของโลหะแต่ละชนิดในสารละลาย method blank (mg/l)
F = dilution factor หรื อ concentration factor
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ภาพผลการทดสอบ(Assuring
(Assuringthe
thequality
qualityofoftesttestresults)
results)
9.9. การควบคุ
การควบคุมมคุคุณณภาพผลการทดสอบ
9.1
งทําาHgHgrealign
realignเพื�อเพืตรวจสอบการ
่อตรวจสอบการ
ของเครื
�.� กก่ออนเริ
นเริ่ม� มทํทําากราฟมาตรฐานต
กราฟมาตรฐานต้อองทํ
driftdrift
ของเครื
� อง ่อง
และทํา align
alignview
viewทัทั�ง ้งaxial
axialและและ
radial
radial
9.2
driftของเครื
ของเครื
่องโดยการวั
ด working
standard
solution
�.� ตรวจสอบการ
ตรวจสอบการ drift
� องโดยการวั
ด working
standard
solution
� จุด 1 จุด
(check
standard)หลัหลั
งการวั
10 ตั-12
(check standard)
งการวั
ดตัดวตัอย่วาอยงทุากงทุ��ก -��
วอย่ตัาวงอยาง
9.3�.� วิวิเคราะห
methodblank
blankทุกทุครั
กครั
ทําการวิ
เคราะห
างมีวิมเคราะห์
าก วิเคราะห
เคราะห์ method
เคราะห์
กรณีกรณี
ตวั อย่ตาัวงมีอยมาก
� งที้ง�ททีาํ ่การวิ
5%
อยาางง
�%ของจํ
ของจํานวนตัวอย่
9.4
blankเพืและ
duplicate
sample และ
เพือ่ ประเมิ
recovery
และ % RPD
�.� วิเคราะห
คราะห์ spiked blank
�อประเมิ
น %recovery
%RPDนทุ%กครั
� งที�ทาํ การ
ทุวิเกคราะห์
ครั้งที่ทําการวิเคราะห
9.5�.� เกณฑ
เกณฑ์การยอมรั
ารยอมรับบ
ตารางที� ่ �3 เกณฑ์
เกณฑกการยอมรั
ารยอมรับบผลวิ
ผลวิเคราะห์
เคราะหQC
QCชนิชนิดต่ดาตงๆ
างๆ
QC ชนิดต่าง ๆ
เกณฑ์การยอมรับ
Check standard
90 – 110%
Method blank
น้อยกว่า LOD
Spiked blank
ใช้ recovery control chart ในการควบคุมคุณภาพ
Duplicate analysis
% RPD  28
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10. รายละเอี
รายละเอียดอื
ยดอืน� ่น(Supplementary
(Supplementarynotes)
notes)
��.�
10.1 การเก็
การเก็บบรัรักกษาตั
ษาตัววอย่อยางางใช้ใชHNO
HNO3 ทํ3 ทําให้
าใหตวตั อย่
ัวอยางมี
างมีpHpH< <2 2
��.�
10.2 ผลการตรวจสอบความใช้
ผลการตรวจสอบความใชไได้ดขของวิ
องวิธธี (Method
ี (Methodvalidation)
validation)
ตารางที
ตารางที� ่ �4 คุคุณณลัลักกษณะเฉพาะของวิ
ษณะเฉพาะของวิธธีวีวเิ คราะห์
ิเคราะหCd,
Cd,Cr,Cr,Cu,Cu,Fe,Fe,และPb
และ Pb
คุณลักษณะ
Cd
Cr
Cu
Fe
Pb
Linearity range (mg/L) 0.004-0.08 0.008-0.12 0.01-0.80 0.02-0.80 0.004-0.10
LOD (mg/L)
0.0002
0.00035
0.002
0.002
0.001
LOQ (mg/L)
0.001
0.002
0.003
0.005
0.002
%Recovery
90-102
91-100
87-106 96-109 91-108
%RSDr
0.4-1.9
0.4-2.1
0.7-8.3 1.2-6.9 2.3-8.4

ตารางที� ่ �5 คุคุณณลัลักกษณะเฉพาะของวิ
ษณะเฉพาะของวิธธีวีวเิ คราะห์
ิเคราะหMn,
Mn,Ag,
Ag,Zn,Zn,Al,Al,และ
และNiNi
ตารางที
คุณลักษณะ
Mn
Ag
Zn
Al
Ni
Linearity range (mg/L) 0.008-0.20 0.008-0.12 0.04-0.80 0.02-0.30 0.004-0.08
LOD (mg/L)
0.0005
0.0001
0.006
0.004
0.00045
LOQ (mg/L)
0.002
0.002
0.01
0.005
0.001
%Recovery
89-101
85-106
94-101 99-107 95-101
%RSDr
0.7-1.8
0.6-8.1
0.9-4.9 2.5-15.4 0.6-8.0
ตารางที� ่ �6 คุคุณณลัลักกษณะเฉพาะของวิ
ษณะเฉพาะของวิธธีวีวเิ คราะห์
ิเคราะหSe,Se,Ba,Ba,As,As,และ
และSbSb
ตารางที
คุณลักษณะ
Se
Ba
As
Sb
Linearity range (mg/L) 0.01-0.12 0.008-0.80 0.008-0.12 0.004-0.08
0.001
LOD (mg/L)
0.001
0.0005
0.001 0.0005
LOQ (mg/L)
0.003
0.002
0.002
0.001
%Recovery
��-��
��-���
��-��� ��-���
%RSDr
�.�-�.�
�.�-�.� �.�-��.� �.�-��.�
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DMSc
1092: การวิ
การวิเเคราะห์
คราะหไไขมั
ขมันนอิอิม� ่มตัตัววในอาหาร
ในอาหาร
DMSc FF 1092:
DeterminationofofSaturated
saturatedFat
fat inin Foods
foods
Determination

ขอบขาายย(Scope)
(Scope)
�.1. ขอบข่
ใช้ในการวิเคราะห์ปริ มาณไขมันอิ�มตัวในนํ�ามันและไขมันที�สกัดได้จากตัวอย่างอาหาร
และ ผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเทคนิค gas chromatography มีขีดจํากัดของการวิเคราะห์
เชิงปริ มาณ (limit of quantitation: LOQ) 0.1 g/ 100 g
2. เอกสารอ้
เอกสารอางอิ
างอิงง(References)
(References)
AOAC Official Method 996.06 Fat (Total, Saturated and Unsaturated) in Foods.

หลักกการ
การ(Principle)
(Principle)
3. หลั
ไขมันและกรดไขมันถูกสกัดออกจากอาหารด้วยการย่อย อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารส่ วน
ใหญ่ถูกย่อยด้วยกรด (acid hydrolysis) อาหารที�เป็ นนม ผลิตภัณฑ์ของนม (dairy products)
ใช้การย่อยด้วยด่าง (alkaline hydrolysis) และอาหารประเภทเนยแข็ง (cheese) จะถูกทําการ
ย่อยด้วยทั�งกรดและด่าง นํ�ามันและไขมันที�สกัดได้ดว้ ยตัวทําละลาย ether จะผ่านการทํา
ปฏิกิริยา saponification และเตรี ยมเป็ นสารอนุพนั ธ์ในรู ปของ methyl ester เพื�อความคงตัว
และง่ายต่อการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค GLC กรดไขมันอิ�มตัวแต่ละชนิ ดที�วิเคราะห์ได้จะถูก
นําไปคํานวณหาปริ มาณไขมันอิ�มตัวที�มีอยูใ่ นอาหาร
4. เครื
เครื�อ่องมื
งมืออและอุ
และอุปปกรณ์
กรณ(Apparatus)
(Apparatus)
�.� เครื� องมือ
�.�.� GC-FID
4.1.� เครื� องชัง� (analytical balance) ที�มีความละเอียด �.���� g
4.1.3 Blender
4.1.4 Water bath แบบควบคุมอุณหภูมิ
�.�.� Shaker
4.1.6 Vortex mixer
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4.2 อุอุปปกรณ์
กรณ
4.2
4.2.1 ชุชุดดcondenser
condenser
�.�.�
4.2.2 Separatory
Separatoryfunnel
funnelขนาด
ขนาด���
250mlml
4.2.2
4.2.3 Flat
Flatbottom
bottomflask
ﬂaskขนาด
ขนาด��50mlml
4.2.3
4.2.4 Measuring
Measuringcylinder
cylinderขนาด
ขนาด��,10,��50และ
และ100100mlml
4.2.4
4.2.5 Volumetric
Volumetricflask
ﬂaskขนาด
ขนาด��,10,��,20,���,
100,250,
250,500500และและ
1,000
4.2.5
1000
ml ml
4.2.6 Beaker
Beakerขนาด
ขนาด��,25,��,50,���,
100,500500และ
และ1000
1,000
4.2.6
ml ml
4.2.7 Glass
Glasstube
tubeขนาดประมาณ
ขนาดประมาณ� 1x x1212cmcmและ
และ2 x2 ��
x 19cmcm
4.2.7
4.2.8 Sample
Samplevial
vialพร้พรออมฝาปิ
มฝาปด ด
4.2.8
4.2.9 Auto
Autopipette
pipetteขนาด
ขนาด� 5mlml
4.2.9
5. สารเคมี
สารเคมี(Reagents)
(Reagents)
สารเคมีทุกชนิ
นนํ
ชนิดดไม่
ไมต�าํ ่ กว่
กวาาระดั
ระดับบAR
ARgrade
gradeยกเว้
ยกเวนนทีที�ระบุ
่ระบุไว้ไวและนํ
และนํ� า้า(H(H2O)
น�นํากลั
้ากลัน� ่น�
2O)เป็เป
ครั
อนํอ� านํปราศจากไอออน
water)
ที�มทีีค่ามีresistivity
≥ 18≥M
-cm-cm
3 ครั
้งหรื
้าปราศจากไอออน(deionized
(deionized
water)
คา resistivity
18M
� งหรื
5.1 Diethyl ether
5.2 Petroleum ether, 40-60 oC
5.3 n-Heptane
�.�
5.4 Ethanol, absolute
�.�
5.5 Hydrochloric acid (HCL), (37%, 12 M)
5.6 Pyrogallic acids
5.7 Anhydrous sodium sulfate
5.8 Phenolphthalein
5.9 Ammonium hydroxide (NH4OH); (58% w/w) หรื อใช้ 25% w/w ในปริ มาณ � เท่า
�.��
Sodiumhydroxide
hydroxide
5.10 Sodium
5.11 BF3 14% in methanol (reagent สําเร็ จรู ป)
�.��
5.12 Ethanol (95% v/v) : ตวงนํ�า � ml ลงใน volumetric flask ขนาด ��� ml
ปรับปริ มาตรด้วย absolute ethanol
20
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5.13 Phenolphthalein
Phenolphthalein (1% w/v)
5.13
w/v) :: ละลาย
ละลายphenolphthalein
phenolphthalein1 1g gด้วดยวยethanol
ethanol95%
95%v/vv/v
แล้วปรับปริ มาตรครบ ��� ml เขย่าผสมให้เป็ นเนื�อเดียวกัน
8.3 M : ตวง hydrochloric acid (37%, 12 M) ปริ มาตร ���
�.�� Hydrochloric acid �.�
250
5.14
ml ลงในนํ�าปริ มาตร 110
��� ml ผสมให้เข้ากัน
�.�� Sodium hydroxide 0.5 M in methanol : ละลาย sodium hydroxide 1 g ด้วย
5.15
methanol แล้วปรับปริ มาตรครบ 50 ml (หากเกิดตะกอนขาวของ sodium carbonate
ในขณะเก็บรักษาให้ทิ�งไปและเตรี ยมใหม่)
5.16
1:1 v/v)
5.16 ตัวทําละลายผสม (diethyl ether : petroleum ether �:1
5.17
5.17 Saturated sodium
sodium chloride
chloride : :ละลาย
ละลายsodium
sodiumchloride
chlorideในนํ
ในนํ
วและเหลือ อ
้าจนอิ
่มตั�มวตัและเหลื
� าจนอิ
sodium chloride อยูใ่ นสารละลาย
5.18
5.18 สารมาตรฐาน (Standards)
5.18.1 Triglyceride
Triglycerideinternal
internalstandard
standardsolution
solution(C(C1�:0,
11: 0,triundecanoin
triundecanoin5.00
5.00mg/ml
mg/ml
ininn-n-heptane)
C 1�:0,
(purity(purity
> 99%)>ถูก99%)
เก็บรัถูกษาในสภาพ
heptane)
C 11:triundecanoin
0, triundecanoin
ก เก็ บ รั ก ษาใน
แช่สภาพแช
แข็งก่อนนํ
ง� นํ�าหนั
ถึงอุณ่อหภู
้องในช่
ง �.����
ถึง
แข็งากมาใช้
อนนําชัมาใช
ชั่งกนํสารเมื
้าหนัก�อสารเมื
ถึงอุมณิหหภู
มิหอวงในช
วง 0.1000
�.����
g ละลายด้
วย วn-heptane
มมาตรครบ
ถึง 0.1005
g ละลายด
ย n-heptaneและปรั
และปรับบปริปริ
าตรครบ��20ml
ml ผสมให้
ผสมใหเเขข้าากัน
o
กัน สามารถเก็บรักษาในตูเ้ ย็นอุณหภูมิ �5 + �3 Coได้นานประมาณ 1 เดือน
สามารถเก็ บ รั ก ษาในตู  เ ย็ น อุ ณ หภู มิ 5 + 3 C ได น านประมาณ 1 เดื อ น
5.18.2 Mixed fatty acid methyl esters (FAMEs) standard solution
5.18.2 Mixed fatty acid methyl esters (FAMEs) standard solution ชั่ง standard
ชัง� standard (GLC Reference Standard 674, Nu-Chek Prep, Inc.) นํ�าหนัก
(GLC Reference
Standard
674, Nu-Chek
Inc.) 10
นํ้าหนั
ประมาณ
�.�� g ละลายด้
วย n-heptane
ปรับปริPrep,
มาตรครบ
ml กได้ประมาณ
ความ
0.10
g
ละลายด
ว
ย
n-heptane
ปรั
บ
ปริ
ม
าตรครบ
10
ml
ได
ค
วามเข
ม
นของ
เข้มข้นของสารละลายมาตรฐานประมาณ �� mg/ml สารละลายนี� ถ่าขยใส่
สารละลายมาตรฐานประมาณ
้ถายใส vial�แบ
vial
แบ่งเก็บเป็ น portion ซึ� งแต่10ละmg/ml
portionสารละลายนี
เก็บได้นานประมาณ
เดืองเก็
นบ
เปงนจากเริ
portion
่งแตละนportion
เก็บดสนิ
ไดนทานประมาณ
3 เดือน หลัแงข็จากเริ
หลั
N2 ก่อนปิ
เก็บรั กษาในสภาพแช่
ง หลั่มงใช
� มใช้ซึและพ่
นํและพ
าไปฉีนดอาจต้
งคอยเปลี
�อให้ปิดสนิแทข็และคอยตรวจสอบ
ดสนิท�ยเก็นฝาปิ
บรักดเพื
ษาในสภาพแช
ง หลังนําไปฉีดอาจตfatty
องคอย
N2 กอนป
acids
�ได้่อใหปดสนิท และคอยตรวจสอบ fatty acids proﬁle ที่ได
เปลี่ยprofile
นฝาปดทีเพื

6.6. การเตรียมตัวอย่
อยาางง(Preparation
(Preparationofoftest
testsample)
sample)
นํนําาตัตัววอย
หมดประมาณ���
300- -���
500g gผสมคลุ
ผสมคลุกให้
กใหเข้เาขกัานกัแล้
นแล
วบดป
อย่างอาหารที�่สุ่ม มาทั�ง้ หมดประมาณ
วบดปั
� น น
ให
เนื้อ� อเดีเดียยวกั
ให้ลละเอี
ะเอียยดเป
ดเป็นนเนื
วกันนหากตั
หากตัววอยอย่าางมีงมีคความเหนี
วามเหนียยวหรื
วหรืออตัตัววอยอย่าางทีงที่บ�บดป
ดปัน� นแล
แล้ววเกิเกิดดการ
แยกตั
วของนํ
้ามัน� าหรื
จับอตัจัวบกัตันวเป
วิธีหว่ันธิ ีหใหนั� เให้
ปนเป็ชิน้ ชิเล็�นกเล็ๆกๆ
การแยกตั
วของนํ
มันอหรื
กันนเป็กอนนก้อควรใช
น ควรใช้
21
21

7. ขั้นตอนการทดสอบ (Procedure)
7.1 การยอย (hydrolysis)
7.1.1 อาหารและผลิตภัณฑอาหาร (acid hydrolysis)
7.1.1.1 ชั่งตัวอยางใหไดนํ้าหนักที่แนนอนในชวงนํ้าหนัก 0.2 - 3 g
(มีไขมัน 0.1 - 0.2 g) อาหารประเภทเครื่องดื่มอาจชั่งนํ้าหนักมากขึ้น
ในชวง 5 - 10 g ลงในหลอดแกวขนาด 2 x 19 cm
7.1.1.2 เติม pyrogallic acids 0.1 g
7.1.1.3 ปเปต triglyceride internal standard solution 2 ml ลงในหลอด
7.1.1.4 ใส glass bead 2 - 3 เม็ด และเติม ethanol (ขอ 5.12) 2 ml
ผสมใหเขากัน
7.1.1.5 เติม HCl 8.3 M 10 ml ผสมใหเขากันโดยใช vortex mixer
7.1.1.6 วางหลอดลงใน rack ที่อยูใน water bath อุณหภูมิประมาณ 70 - 80 oC
เป น เวลา 40 min โดยนํ า ออกเขย า ด ว ย vortex mixer ทุ ก ๆ 10 min
เพื่ อ ป อ งกั น การจั บ ตั ว ที่ ข  า งหลอด เมื่ อ ครบเวลานํ า ออกวางไว ที่
อุณหภูมิหอง
7.1.1.7 เติม ethanol (ขอ 5.12) มากเพียงพอ 10 - 15 ml เขยาผสมเบาๆ
ใหเขากันแลวจึงนําไปสูขั้นตอนของการสกัด
7.1.2 นมและผลิตภัณฑนม (dairy products) (alkaline hydrolysis)
7.1.2.1 ดําเนินขั้นตอนตามขอ 7.1.1.1 ถึง 7.1.1.4
7.1.2.2 เติมนํ้า 4 ml ผสมใหเขากัน
7.1.2.3 เติม NH4OH (ขอ 5.9) 2 ml เขยาผสมใหเขากัน
7.1.2.4 วางหลอดลงใน rack ที่อยูใน water bath อุณหภูมิประมาณ 70 - 80 oC
เป น เวลา 10 min โดยนํ า ออกเขย า ด ว ย vortex mixer ทุ ก ๆ 5 min
เพื่อปองกันการจับตัวที่ขางหลอด
7.1.2.5 นําหลอดออกจาก water bath หยด phenolphthalein (ขอ 5.13)
2 - 3 หยด หากไมพบสีชมพู ใหเติม NH4OH (ขอ 5.9) จนสารละลาย
มีสีชมพู
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7.1.2.6 เติม ethanol (ขอ 5.12) มากเพียงพอ 10 - 15 ml เขยาผสมเบาๆ ให
เขากันแลวจึงนําไปสูขั้นตอนของการสกัด
7.1.3 เนยแข็ง (cheese) (alkaline และ acid hydrolysis)
7.1.3.1 ดําเนินขั้นตอนตามขอ 7.1.2.1 ถึง 7.1.2.3
7.1.3.2 วางหลอดลงใน rack ที่อยูใน water bath อุณหภูมิประมาณ 70 - 80 oC
เปนเวลา 20 min โดยนําออกเขยาดวย vortex mixer ทุกๆ 10 min
เพื่อปองกันการจับตัวที่ขางหลอด
7.1.3.3 นําหลอดออกจาก water bath สักพักคอยๆ เติม HCl 12 M 10 ml
ผสมเบาๆ ให เ ข า กั น แล ว นํ า กลั บ ไปวางใน water bath อุ ณ หภู มิ
ประมาณ 70 - 80 oC เปนเวลา 20 min โดยนําออกเขยาดวย vortex
mixer ทุ ก ๆ 10 min เพื่ อ ป อ งกั น การจั บ ตั ว ที่ ข  า งหลอด เมื่ อ ครบ
เวลานําออกวางไวที่อุณหภูมิหอง
7.1.3.4 เติม ethanol (ขอ 5.12) มากเพียงพอ 10 - 15 ml เขยาผสมเบาๆ ให
เขากันแลวจึงนําไปสูขั้นตอนของการสกัด
7.2 การสกัด (extraction)
7.2.1 ถายสารละลายตัวอยางที่ผานการยอยแลวลงในกรวยแยก ลางหลอดดวยตัว
ทําละลายผสม (ขอ 5.16) ตามลงไป
7.2.2 เติม diethyl ether 25 ml แลวนําไปเขยาดวยเครื่องเขยาเปนเวลา 5 min จากนั้น
เติม petroleum ether 25 ml เขยาตออีกเปนเวลา 5 min ตั้งทิ้งไวใหแยกชั้นอยาง
ชัดเจน ไขสารละลายชั้นนํ้าซึ่งอยูชั้นลางทิ้งไป
7.2.3 เทสารละลายชัน้ บนผานกรวยแกวทีม่ ี anh. sodium sulfate ลงใน ﬂask (ขอ 4.2.3)
กลั้วลางกรวยแยกดวยตัวทําละลายผสม แลวจึงเทตามลงไป
7.2.4 นํา flask ไประเหยตัวทําละลายออกโดยวางใน water bath อุณหภูมิประมาณ
40 - 50 ๐C พร อ มใช N 2 พ น ช ว ยในการระเหย ไขมั น ที่ ไ ด (extracted fat)
นําไปเตรียมเปนสารอนุพันธในรูปของ methyl esters
7.3 การเตรียมสารอนุพันธในรูปของ methyl esters
7.3.1 นํา ﬂask (ขอ 7.2.4) เติม glass bead 3 - 5 เม็ด
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7.3.2 เติม NaOH 0.5 M in methanol 4 ml แกวงเบาๆ ใหผสมกัน นําไปตอเขากับ
ชุด condenser ซึ่งใหความรอนดวย water bath อุณหภูมิประมาณ 70 - 80 ๐C
เริ่มจับเวลาประมาณ 8 min หลังจากตัวทําละลายเดือดแลวควบแนนกลับลงมา
และแกวง ﬂask เปนระยะๆ
7.3.3 เติม BF3 14% in methanol 5 ml ผาน condenser ลงไป เริม่ จับเวลาประมาณ 2 min
หลังจากตัวทําละลายเดือดแลวควบแนนกลับลงมา และแกวง ﬂask เปนระยะๆ
7.3.4 เติม n-heptane 5 ml ผาน condenser ลงไป เริ่มจับเวลาตออีกประมาณ 1 min
ถอด flask ออกจาก condenser เติ ม saturated sodium chloride ลงไป
ประมาณ 15 ml ปดจุกแนนเขยาอยางแรงประมาณ 15 s เติมตอจนชั้นของ
n-heptane อยูที่บริเวณคอของ ﬂask
7.3.5 ดูดชั้นของ n-heptane ประมาณ 2 - 3 ml ลงในหลอดแกวขนาด 1 x 12 cm ที่มี
anh. sodium sulfate ประมาณ 1 - 2 g แลวเขยาใหเขากัน
7.3.6 หากสารละลายทีไ่ ดไมใสใหนาํ ไปหมุนเหวีย่ งดวยเครือ่ งหมุนเหวีย่ งความเร็วรอบ
ประมาณ 2500 rpm แลวจึงถายสารละลายใสลงใน sample vial (ขอ 4.2.8)
7.4 สภาวะของเครื่องมือ
Detector
Flame Ionization Detector (FID)
Column
SP 2560 fused silica capillary column 100 m length,
0.25 mm internal diameter, 0.20 µm ﬁlm thickness
หรือเทียบเทา
Stationary phase
non-bonded; poly (biscyanopropyl siloxane) phase
Temperature program 140๐C (5 min) ถึง 240๐C (10 min) ดวย 2๐C/min
Carrier gas
Helium (20 cm/sec)
Injection system
Split type
Injector temp
260๐C
Detector temp
260๐C
Injection volume
1, 2 µl
Runtime
65 min
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�.��.�) และสารละลายตัวอย่าง �1 หรื อ �2 L
7.4.1 ฉี ดสารละลายมาตรฐาน (ข้อ 5.18.2
เข้าเครื� อง gas chromatograph ตามลําดับ
chromatogram
ของทั
้ ง สารมาตรฐานและตั
า งทีใ่ ไนการ
ด ไ ปใช ใ น
7.4.2
�.�.� นํนํา chromatogram
ของท
วอย่างทีว�ไอย
ด้ไปใช้
�ังสารมาตรฐานและตั
การคํ
คํานวณา นวณ
8. การคํ
of results)
การคําานวณและการรายงานผล
นวณและการรายงานผล(Calculation
(Calculationandandexpression
expression
of results)
8.1 การคํานวณ
8.1.1 คํานวณ response factor (Ri) ของกรดไขมันอิ�มตัวแต่ละชนิดจากการฉี ด mi
xed fatty
acidfatty
methyl
standard
mixed
acidesters
methyl
esterssolution
standard solution
Ri =
Ri =
ASi =
ASIS =
WSIS =
WSi =

ASi x WSIS
ASIS x WSi
response factor ของกรดไขมันอิ�มตัว i
พื�นที�พีค (peak area) ของกรดไขมันอิ�มตัว i
พื�นที�พีคของกรดไขมัน (C 11:0) ที�เป็ น internal
standard
ปริ มาณของกรดไขมันที�เป็ น internal standard
ปริ มาณของกรดไขมันอิ�มตัว i

8.1.2 คํานวณปริ มาณกรดไขมันอิ�มตัวแต่ละชนิดในรู ป methyl esters ในตัวอย่าง
WFAMEi = Ai x WIS x 1.0067
AIS x Ri
Ai
= พื�นที�พีคของกรดไขมันอิ�มตัว i
AIS
= พื�นที�พีคของกรดไขมันที�เป็ น internal standard
WIS
= ปริ มาณของกรดไขมันที�เป็ น internal standard (�.���
0.010 g)
Ri
= response factor ของกรดไขมันอิ�มตัว i
1.0067
= ค่าคงที�สาํ หรับ internal standard เปลี�ยนจาก triglyceride
เป็ น fatty acid methyl ester
25
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8.1.3 คํานวณปริ มาณกรดไขมันอิ�มตัวแต่ละชนิดจาก fatty acid methyl ester เป็ น
fattyacid
acidโดยใช้
โดยใชconversion
conversionfactor
factorในตาราง
ในตาราง
fatty
Wi = = WFAMEi x FFAi
WFAMEi == ปริ มาณกรดไขมันอิ�มตัว i ในรู ป methyl ester
FFAi == conversion factor สําหรับการเปลี�ยน fatty acid
methyl ester เป็ น fatty acid
8.1.4 คํานวณปริ มาณไขมันอิ�มตัวคิดเป็ นร้อยละของนํ�าหนักตัวอย่าง
�.�.�
% ไขมันอิ�มตัว = Wi x 100
W
Wi
= ผลรวมของปริ มาณกรดไขมันอิ�มตัวแต่ละชนิด (g)
W
= นํ�าหนักตัวอย่าง (g)
8.2
8.2 การรายงานผล
การรายงานผล
รายงานผลไขมันอิ�มตัวในหน่วยร้อยละของนํ�าหนัก (g/ 100 g) ทศนิยม �1 ตําแหน่ง
หากปริ มาณไขมันอิ�มตัวปั ดค่าตัวเลขแล้วน้อยกว่าร้อยละ �.�
0.1 ให้รายงานค่าไม่พบ

การควบคุมคุมณคุณภาพผลการทดสอบ
ภาพผลการทดสอบ(Assuring
(Assuring
quality
of test
results)
9.9.การควบคุ
thethe
quality
of test
results)
9.1 วิเคราะห์
คราะห QC sample
sample ควบคู
ควบคู่กกบั ับการวิ
การวิเเคราะห์
คราะหตตวั ัวอย่
อยาางทุ
งทุกกครั
ครั� ง้งค่คาาทีที�ว่วิเคราะห์
ิเคราะหไได้ดตตอ้ องง
9.1
อยูใ่ ในนชช่วง Mean + 2SD
9.2 การวิเคราะห์
คราะหตวั วอย่
อยาางง �2 ซํซํ� า้า (duplicate)
(duplicate)กํกําาหนดให้
หนดใหมมีคีค่าาความแตกต่
ความแตกตางระหว่
างระหวางาง�2ค่คา า
9.2
%RPD<<1010
ด้ดววยย %RPD
10.
รายละเอียยดอื
ดอืน� ่น(Supplementary
(Supplementarynotes)
notes)
10. รายละเอี
10.1 ผลการทวนสอบความใช้
ผลการทวนสอบความใชไดด้ของวิธี (method veriﬁcation)
��.�
verification)ในอาหารต
ในอาหารต่างๆ
างๆเชเช่นน
่ า คํา นวณของ
นมผงไอศกรี
ไอศกรีม เครื
อง มีองคามีคํคานวณของ
pooledpooled
นมผง
เครื่อ� องดืงดื่ม� มธัญ
ธัญพืพืช ชและปลากระป
และปลากระป๋
%RSDr r2.68
2.68และ
และ HORRAT (Horwitz ratio) มีคาระหวาง 0.72 - 1.52 (เกณฑ
%RSD
การยอมรับ(Horwitz
< 2) ratio) มีค่าระหว่าง �.�� - �.�� (เกณฑ์การยอมรับ < 2)
HORRAT
และFTgiFTgi
10.2 ภาคผนวก
ภาคผนวก�:1:ตารางแสดง
ตารางแสดงconversion
conversionfactor
factorของ
ของFFAi
FFAiและ
��.�
26
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ภาคผนวก �
ตารางแสดง conversion factor ของ FFAi และ FTgi
Fatty acid
4 :
6 :
8 :
10 :
11 :
12 :
13 :
14 :
14 :
15 :
15 :
16 :
16 :
17 :
17 :
18 :
18 :
18 :
18 :
18 :
20 :
20 :
20 :
20 :
20 :
20 :
21 :
22 :
22 :
22 :
22 :
22 :
22 :
22 :
23 :
24 :
24 :

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
5
0
0
1
2
3
4
5
6
0
0
1

Butyric
Caproic
Caprylic
Capric
Undecanoic
Lauric
Tridecanoic
Myristic
Tetradecenenoic
Pentadecanoic
Pentadecenoic
Palmitic
Hexadecenoic
Margaric
Margaroleic
Stearic
Octadecenoic
Octadecadienoic
Linolenic
Octadecatetraenoic
Arachidic
Eicosenoic
Eicosadienoic
Eicosatrienoic
Arachidonic
Eicosapentaenoic
Heneicosanoic
Behenic
Docosaenoic
Docosadienoic
Docosatrienoic
Docosatetraenoic
Docosapentaenoic
Docosahexaenoic
Tricosanoic
Lignoceric
Nervonic

FFAia

FTgib

0.8627
0.8923
0.9114
0.9247
0.9300
0.9346
0.9386
0.9421
0.9417
0.9453
0.9449
0.9481
0.9477
0.9507
0.9503
0.9530
0.9527
0.9524
0.9520
0.9517
0.9570
0.9568
0.9565
0.9562
0.9560
0.9557
0.9588
0.9604
0.9602
0.9600
0.9598
0.9595
0.9593
0.9590
0.9620
0.9963
0.9632

0.9868
0.9897
0.9915
0.9928
0.9933
0.9937
0.9941
0.9945
0.9944
0.9948
0.9947
0.9950
0.9950
0.9953
0.9952
0.9955
0.9955
0.9954
0.9954
0.9954
0.9959
0.9959
0.9958
0.9958
0.9958
0.9958
0.9961
0.9962
0.9962
0.9962
0.9961
0.9961
0.9961
0.9961
0.9964
0.9965
0.9965
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a

FFAi conversion factor สําหรับ
การเปลี�ยน fatty acid methyl
ester เป็ น fatty acid
b

FTgi conversion factor สําหรับ
การเปลี�ยน fatty acid methyl
ester เป็ น triglyceride ของ
fatty acid แต่ละชนิด

DMSc F1093: การตรวจเอกลักษณสีอินทรียสังเคราะหที่ละลายน้ำในอาหารโดย
paper chromatography
Identiﬁcation of synthetic organic water – soluble colors in foods
by paper chromatography
1. ขอบขาย (Scope)
ใชตรวจเอกลักษณของสีอินทรียสังเคราะหที่ละลายนํ้า เชน sunset yellow FCF, allura
red, acid red 52, tartrazine, azorubine, ponceau 4R, brilliant blue FCF, patent blue V
และสีอื่นๆ ในอาหารโดย paper chromatography
2. เอกสารอางอิง (References)
2.1 Compendium of Methods for Food Analysis. 1 st Ed. 2003. DMSc.& ACFS
(Thailand)
2.2 FAO FOOD AND NUTRITION PAPER 14/7 “Manuals of food quality
control 7. Food analysis : general techniques, additives, contaminants and
composition ; 1986 ; content 6 FOOD ADDITIVE METHODS, section
6.3 colors : p. 91-92.
3. หลักการ (Principle)
สีอินทรียสังเคราะหจะละลายออกมาอยูในสารละลาย ปรับสภาพสารละลายใหเปนกรด
ดูดซับสีดวย wool แลวชะสีออกมาโดยปรับสภาพสารละลายใหเปนดาง นําไปตรวจ
เอกลักษณของสีดวยเทคนิค paper chromatography
4. เครื่องมือและอุปกรณ (Apparatus)
4.1 เครื่องมือ
4.1.1 Water bath
4.1.2 เครื่องชั่งที่มีความละเอียด 0.001 g
4.1.3 Blender
4.1.4 Dryer
29

4.2 อุปกรณ
4.2.1 Developing tank
4.2.2 Litmus paper
4.2.3 Wool (ไหมพรมขนสัตว) สีขาว หรือ สีธรรมชาติ (ไมยอมสี)
4.2.4 สําลี
4.2.5 Evaporating dish
4.2.6 Silica gel plates
4.2.7 Chromatography paper (1CHR : Whatman)
4.2.8 Beaker
4.2.9 Volumetric ﬂask ขนาด 100 ml
4.2.10 Motar
4.2.11 Soxhlet extractor
4.2.12 Forcep
4.2.13 Aluminium foil
4.2.14 Micro capillary tube
5. สารเคมี (Reagents)
สารเคมีทกุ ชนิดไมตาํ่ กวาระดับ AR grade ยกเวนทีร่ ะบุไว และนํา้ ความตานทาน > 15 MΩ -cm
สําหรับหองปฏิบตั กิ ารหรือเทียบเทา
5.1 Ethanol 95%
5.2 Ammonia solution > 25%
5.3 Glacial acetic acid (GAA)
5.4 n-Butanol
5.5 2-Propanol
5.6 Petroleum ether
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5.7 Paper chromatography developing solvents (เตรียมไวใหอิ่มตัวใน tank
อยางนอย 24 ชั่วโมง)
- Developing solvent 1: n-butanol : ethanol : ammonia solution : H2O
(50 : 25 : 10 : 25)
- Developing solvent 2: 25% ethanol : 5% ammonia solution (1 : 1)
5.8 สารละลายมาตรฐานสีอินทรียสังเคราะห sunset yellow FCF, allura red,
acid red 52, tartrazine, azorubine, ponceau 4R, brilliant blue FCF, patent blue V
และสีอินทรีย สังเคราะหอื่นๆ : ชั่งสีชนิดละ 0.1000 g ละลายดวยนํ้าลงใน
volumetric ﬂask ขนาด 100 ml ปรับปริมาตรดวยนํ้าแยกแตละสี
6. การเตรียมตัวอยาง (Preparation of test sample)
สุมตัวอยางมาประมาณ 100 – 200 g หั่นใหเปนชิ้นเล็กๆ จากนั้นบดดวย motar หรือ
blender ถาเปนของเหลวใหผสมจนเปนเนื้อเดียวกัน
7. ขั้นตอนการทดสอบ (Procedure)
7.1 การเตรียม wool
7.1.1 ตัดเสน wool ออกเปนชิ้น ยาวประมาณ 1 - 2 inchs
7.1.2 นํ า wool จาก ข อ 7.1.1 ใส ใ น soxhlet extractor เติ ม petroleum ether
จนทวม ทําการสกัดนาน 2-3 h หรือนํา wool ใสใน beaker ขนาดเหมาะสม
เติม petroleum ether จนทวม ปดปาก beaker ดวย aluminium foil แชไว
ประมาณ 1 คืน
7.1.3 ใช forcep คีบ wool ออกจาก soxhlet extractor หรือ beaker ที่แช wool
7.1.4 นํา wool ใสใน beaker ทีม่ ี 5 % ammonia solution ใหทว ม wool แลวนําไปวาง
บน water bath นาน 1 h เพื่อไล petroleum ether ลาง ammonia ออกจาก wool
โดยลางผานนํา้ ประปา 4-5 ครัง้ (ควรใสถงุ มือ ขณะลาง) และลางสุดทายดวยนํา้
7.1.5 นํา wool ที่ไดไปผึ่งใหแหง เก็บในขวดปากกวางที่มีฝาปด
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7.2 การวิเคราะห์ตวั อย่าง
7.2 ชัการวิ
เคราะห
ง� ตัวอย่
างที�เตรีตัวยอย
มไว้างแล้ว ประมาณ 10 g (หรื อตามความเหมาะสม) ลงใน beaker
ชั่งตัวอยางที่เตรียมไวแลว ประมาณ 10 g (หรือตามความเหมาะสม) ลงใน beaker
เติม 50% ethanol ประมาณ 150 ml นําไปตั�งบน water bath จนกระทัง� สี ใน
เติม 50 % ethanol ประมาณ 150 ml นําไปตั้งบน water bath จนกระทั่งสีในตัวอยาง
ตัวอย่างละลายออกมา หากมีชิ�นตัวอย่างให้กรองผ่านสําลี ใส่ wool ประมาณ 5-6
ละลายออกมา หากมีชิ้นตัวอยางใหกรองผานสําลี ใส wool ประมาณ 5-6 เสน
เส้น ปรับให้เป็ นกรดด้วย GAA ตั�งทิ�งไว้จนกระทัง� wool ดูดซับสี จากนั�นนําไป
ปรับใหเปนกรดดวย GAA ตั้งทิ้งไวจนกระทั่ง wool ดูดซับสี จากนั้นนําไปลางดวย
ล้างด้วยนํ�าสะอาด (นํ�าประปา) และล้างซํ�าด้วย H2O (15 M-cm) 2-3 ซํ�า นําไป
นํ้าสะอาด (นํ้าประปา) และลางซํ้าดวยนํ้า 2-3 ซํ้า นําไปใสใน evaporating dish
ใส่ ใน evaporating dish เติม H2O (15 M-cm) จนท่วม wool เติม ammonia
เติ ม นํ้ า จนท ว ม wool เติ ม ammonia solution 2-3 หยด นํ า dish ไปวางบน
solution 2-3 หยด นํา dish ไปวางบน water bath จนกระทัง� สี ที� wool ละลาย
water bath จนกระทั่ ง สี ที่ wool ละลายออกมา ล า ง wool ด ว ยนํ้ า ลงไปรวมใน
ออกมา ล้าง wool ด้วย H2O (15 M-cm) ลงไปรวมใน evaporating dish แล้ว
evaporating dish แลวระเหยแหงบน water bath
ระเหยแห้งบน water bath
�.�
กษณ์
ของสี
ดว้ ยวิ
ี paper
chromatography
7.3 การตรวจเอกลั
การตรวจเอกลั
กษณ
ของสี
ดวธยวิ
ธี paper
chromatography
�.�.�
มแผ่นนchromatography
chromatography
paperดให
โดยตั
ด ให้มเ่ หมาะสมกั
ี ข นาดที� เหมาะสมกั
บ
7.3.1 เตรียมแผ
paper โดยตั
มขี นาดที
บ developing
developing
ใช้ดิน่วสอขี
ด เส้ นตรงที� ว ดั จากปลายกระดาษขึ
tank
ใชดินสอขีtank
ดเสนตรงที
ัดจากปลายกระดาษขึ
้นมา ประมาณ 2.5� นมา
cm
�.� cm ทั�งสองด้แล
านของกระดาษ
ีดไว้ให้
ทัประมาณ
้งสองดานของกระดาษ
วใชดินสอจุดทีแล้่เสวนใช้ทีด่ขินีดสอจุ
ไวใหดหทีา�เส้งกันนที�ขประมาณ
1.5
cmน ประมาณ �.� cm
ห่างกั
7.3.2 นํนําาevaporating
evaporatingdish
dishจากจาก
อ 7.2
ม 50ethanol
% ethanol
ml งแกว
ง เบาๆ
�.�.�
ข้อข�.�
มาเติมาเติ
ม 50%
1 ml1แกว่
เบาๆให้
สี
ใหละลายออกมา
สีละลายออกมา
microcapillary
capillarytube
tubeจุ่มจุสารสะลายสี
มสารสะลายสีหหยดบนจุ
ยดบนจุดดทีที�ท่ทาํ ําไว้ไว
ใช้ ใช
micro
บนแผ
dryer
เปาให
แหงแทํห้างซํทํ้าจนสารละลายหมด
บนแผ่นนchromatography
chromatographypaper
paperใช ใช้
dryer
เป่ าให้
าซํ�าจนสารละลาย
หากตั
อยางมี
สีทางมี
ี่เขมสีทใหี�เข้หมยดในปริ
มาณทีม่เหมาะสม
หมด วหากตั
วอย่
ให้หยดในปริ
าณที�เหมาะสม
7.3.3 ใช
หยดลงในแผนน
7.3.3
ใช้ micro
micro capillary
capillary tube
tube จุ  มจุ่มสารมาตรฐานของแต
สารมาตรฐานของแต่ล ะสี หยดลงในแผ่
chromatography
บคาา RRff
chromatography paper
paper เดีเดียยวกั
วกันนกักับบตัตัวอย
อย่าง เพื่�อทําการเปรียบเทียบค่
และชนิ
และชนิดดสีสี
7.3.4 นํนําาแผ
�.�.�
แผ่นนchromatography
chromatography paper ไปจุ
ไปจุม่มใน
ใน developing
developing tank รอจน developing
solvent
ขึ้นมาถึ
งขอบบน
จึงนํงขอบบน
าแผน chromatography
paper ออกมาผึ
่งใหแหง
developing
solvent
ขึ�นมาถึ
จึงนําแผ่น chromatography
paper
ในตู
ดูดควั�งนให้แห้งในตูด้ ูดควัน
ออกมาผึ
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7.3.5 เปรี
เปรียยบเที
บเทียยบค่
บคาา RRf f ของสี
�.�.�
ของสีใในตั
นตัววอย
อย่าางกังกับบสารมาตรฐานสี
สารมาตรฐานสีสสังังเคราะห
เคราะห์ โดยวั
โดยวัดด
ระยะทางที
ละลายเคลื�อ่ อนที
นที�โ่ โดย
ดยเริเริ� ม่ มวัวัดดจากแนวที
จากแนวที�ขีด่ ขไว้
ี ด ไวในกระดาษไป
ใ นกระดาษ
ระยะทางที่ ต� ั ว ทํ าละลายเคลื
ไปจนถึ
า ละลายเคลื
่ อ นที
่ ไ ปถึ
ง และวั
ด ระยะทางที
่ อ นที
จนถึ ง จุงดจุทีด� ตทีัว่ ตทํั วาทํละลายเคลื
� อ นที
� ไ ปถึ
ง และวั
ด ระยะทางที
� สี เ่ สคลืี เ คลื
� อ นที
� ไ ป่
ไปเช
ยวกั
วยเปนเซนติ
นเซนติเมตร
เมตรและเปรี
และเปรียบเที
ยบเทียบสี
ยบสีทที�พพี่ บกั
บกับบสารมาตรฐานสี
สารมาตรฐาน
เช่นเดีนเดี
ยวกั
น นหน่หน
วยเป็
สีสัสงังเคราะห์
เคราะห
ระยะทางที
Rf = ระยะทางที
�สีเคลื่ส�อีเคลื
นที่อ� นที่
ระยะทางที�ตวั ทําละลายเคลื�อนที�

8.8. การรายงานผล (Expression
(Expressionofofresults)
results)
รายงานชนิดของสี
ของสีออินินทรี
ทรียยส์ สังังเคราะห์
เคราะหทที�พี่พบบ
9.9. การควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ
ภาพผลการทดสอบ(Assuring
(Assuringthe
thequality
qualityofoftest
testresults)
results)
9.1หากไม่
หากไมสสามารถสรุ
ามารถสรุปปชนิชนิดของสี
ดของสีอินอทรี
ินทรี
ังเคราะห
ี่พบกั
ตรวจยื
9.1
ยส์ ยังสเคราะห์
ที�พทบกั
บค่บาคRาf Rได้f ได
ให้ให
ตรวจยื
นยันนยัน
โดยวิเคราะห์
เคราะหตวั ตอย่
ัวอย
างตามข
อ 7.2แต่แต
น chromatography
paper
่มในมใน
โดยวิ
างตามข้
อ �.�
นาํ นแผ่ําแผ
น chromatography
paper
ไปจุไปจุ
developingsolvent
solvent2 2หรืหรือ อ
developing
9.2 ใช้
ใชแแผ่ผนนsilica
silicagel
gelplates
platesแทนแผ่
แทนแผนนchromatography
chromatographypaper
paperโดยใช้
โดยใช
�.�
developing
solvent
: 2-propanol
: ammonia
(85:15) หรือ (4:1)
eluting
solvent:
�-propanol
: ammonia
(85:15)

33

33

DMSc F 1094: การวิเคราะหปริมาณสีอนิ ทรียส งั เคราะหทล่ี ะลายน้ำในอาหารโดย HPLC
Determination of synthetic organic water – soluble colors in foods
by HPLC
1. ขอบขาย (Scope)
ใช วิ เ คราะห ห าปริ ม าณสี อิ น ทรี ย  สั ง เคราะห ที่ ล ะลายนํ้ า ได แ ก sunset yellow FCF,
allura red, acid red 52, tartrazine, azorubine, ponceau 4R, brilliant blue FCF และ
patent blue V ในอาหารโดยเทคนิค HPLC

2. เอกสารอางอิง (References)
2.1 Lawrence JF , Lancaster FE , Conacher HB. Separation and detection
food colors by Ion-pair high performance liquid chromatography.
Journal of Chromatograph 1981; 210: 168-173.
2.2 Chulamorakot T, Chuensupong K. Determination of synthetic dyes in
coloring ﬂour sauces by HPLC. Bull. Dept. Med. Sci. 1994; 37 (1): 65-71.
2.3 Compendium of Methods for Food Analysis. 1st Ed. 2003. DMSc. & ACFS (Thailand)
2.4 FAO FOOD AND NUTRITION PAPER 14/7 “Manuals of food quality
control 7. Food analysis : general techniques , additives , contaminants
and composition ; 1986 ; content 6 FOOD ADDITIVE METHODS, section
6.3 colors : p. 76-79.
3. หลักการ (Principle)
สีอินทรียสังเคราะหจะละลายออกมาอยูในสารละลาย ปรับสภาพสารละลายใหเปน
กรด ดูดซับสีดวย polyamide แลวชะสีออกมาโดยปรับสภาพสารละลายใหเปนดาง
นําไปหาปริมาณดวยเทคนิค HPLC

35

4. เครื่องมือและอุปกรณ (Apparatus)
4.1 เครื่องมือ
4.1.1 HPLC พรอมเครื่องตรวจวัดชนิด UV หรือ UV/VIS หรือ photodiode array
4.1.2 Spectrophotometer
4.1.3 เครื่องชั่ง (analytical balance) ที่มีความละเอียด 0.001 g และ 0.0001 g
4.1.4 Ultrasonic bath
4.1.5 Water bath
4.1.6 Blender
4.1.7 pH meter
4.2 อุปกรณ
4.2.1 คอลัมนแกว ขนาด ø 1.0 x 25 cm โดยประมาณ
4.2.2 ชุดกรองสารละลาย (solvent clariﬁcation kit)
4.2.3 ชุดกรองตัวอยาง (sample clariﬁcation kit)
4.2.4 Membrane ﬁlter (nylon และ HA : 0.45 µm, dia. 47 mm)
4.2.5 Membrane ﬁlter หรือ syringe ﬁlter (HA หรือ CA : 0.45 µm, dia. 13 mm)
4.2.6 Litmus paper
4.2.7 สําลี
4.2.8 Volumetric ﬂask ขนาด 10, 20, 100, 200 และ 1,000 ml
4.2.9 Pipette ขนาด 1 , 2 , 5 และ 10 ml
4.2.10 Beaker ขนาด 50 , 100 , 250 และ 2,000 ml
4.2.11 Motar
5. สารเคมี (Reagents)
สารเคมีทุกชนิดไมตํ่ากวาระดับ AR grade ยกเวนที่ระบุไว และนํ้า (H2O) เปนนํ้า
ปราศจากไอออน (deionized water) ที่มีคา resistivity > 18 MΩ-cm เพื่อใชกับวิเคราะห
ดวย HPLC และ นํ้า (resistivity > 15MΩ-cm) สําหรับหองปฏิบัติการหรือเทียบเทา
5.1 Ethanol 95%
5.2 Petroleum ether
5.3 Ammonia solution > 25%
5.4 Diethyl ether
36

5.5 Glacial acetic acid (GAA)
5.6 Acetone
5.7 Acetonitrile, HPLC grade
5.8 Methanol, HPLC grade
5.9 Polyamide
5.10 Sand (acid wash)
5.11 iso-Propanol, HPLC grade
5.12 Tetrabutyl ammonium hydroxide 30 hydrate (TBAH) purity > 98.0%
5.13 Eluting solution: methanol : H2O: ammonia solution (90 : 5 : 5)
5.14 TBAH 0.1 M : ชั่ง TBAH 8.00 g ละลายและปรับปริมาตรเปน 100 ml ดวย
iso-propanol
5.15 TBAH 0.01 M (pH 5.0) : ละลายสารละลายขอ 5.14 ดวย H2O ปรับปริมาตร
เปน 1,000 ml ปรับ pH เปน 5.0 ดวย GAA
5.16 Ethanol-ammonia solution (95: 5)
5.17 สารมาตรฐาน (Standards)
5.17.1 การหาความบริสุทธิ์ของสารมาตรฐานโดยใช spectrophotometer
(ยกเวนสี acid red 52 ใชสารมาตรฐานที่มีใบ certiﬁcate ระบุความ
บริสุทธิ์) สารมาตรฐานสีอินทรียสังเคราะห sunset yellow FCF,
allura red, acid red 52, tartrazine, azorubine, brilliant blue FCF
และ patent blue V ควรมีความบริสุทธิ์ของสีไมนอยกวา 85%
สวน ponceau 4R ความบริสุทธิ์ของสีไมนอยกวา 80%
5.17.1.1 ชั่งสารมาตรฐานชนิดละ 0.1000 g ละลายดวย H2O ลงใน
volumetric ﬂask ขนาด 100 ml ปรับปริมาตรดวย H2O
(แยกแตละสี)
5.17.1.2 เจือจางปริมาณสีที่เหมาะสม (ตารางที่ 1) โดยคา absorbance
ที่ไดจากการวัดควรอยูในชวง 0.200 – 0.800
5.17.1.3 นําสารละลายขอ 5.17.1.2 ไปวัดคา absorbance
5.17.1.4 หาความบริสุทธิ์ของสี ทุก 3 เดือน โดยความบริสุทธิ์ของสี
ตองเปนไปตาม ขอ 5.17.1 หากไมเปนไปตามนั้นใหเตรียมใหม
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ตารางที่� 1� ชนิดของสี อินทรี ยส์ ังเคราะห์ maximum wavelenght และ ค่า E1% 1cm
ตารางที
สี อินทรี ยส์ ังเคราะห์

max

E1%1cm

5.17.1.1 ปริ มาตรที�ปรับ
ปริ มาตรของ �.��.�.�
(ml)
(ml)
1
�00
1
100
1
200
1
200
1
100
1
200
1
200

(nm)
Sunset yellow FCF
485
555
Allura red
504
540
Tartrazine
426
530
Azorubine
516
510
Ponceau 4R
505
430
Brilliant blue FCF
630
1630
Patent blue V
638
2000
�.��.�.� คํานวณหาความบริ สุทธิ� ได้ดงั นี�
% ความบริ สุทธิ� = abs x D
axb
axb
เมื�อ่อ abs
abs = =absorbance
absorbance
ของสารละลายสี
เมื
ของสารละลายสี
าคงที�ของสี
่ของสี
ตามตารางที
(E11%cm1)cm )
aa == ค่าคคงที
ตามตารางที
� � ่ (E1 1%
้าหนัก ก(g)(g)
bb == นํนํ� าหนั
dilutionfactor
factor
DD == dilution
5.17.1.6 นําค่าความบริ สุทธิ� ที�ได้มา คํานวณความเข้มข้นที�แท้จริ งของ
สารละลายมาตรฐานสี แต่ละสี ตามข้อ �.��.�
จากสมการ
5.17.1.1จากสมการ
ความเข้มข้นของสารละลายสี (µg/ml) = % ความบริ สุทธิ� x b x 1000 x 1000
ความเขมขนของสารละลายสี (µg/ml) = % ความบริ
ุทธิ์ x�ปbรับx 1000 x 1000
ปริ มสาตรที
ปริมาตรที่ปรับ (ml)
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5.17.2 การเตรียมสารมาตรฐาน
5.17.2.1 Stock standard solution : สารมาตรฐานสีจากขอ 5.17.1.1
5.17.2.2 Intermediate mix standard solution (50 µg/ml)
ชุดที่ 1 สี Sunset yellow FCF, Allura red, Acid red 52,
Tartrazine, Azorubine และ Ponceau 4R
: ปเปตสารมาตรฐานสีขอ 5.17.2.1 ทั้ง 6 สี โดยคํานวณ
ปริมาตรทีจ่ ะปเปตจากคาความเขมขนทีไ่ ดลงใน volumetric
ﬂask ขนาด 100 ml ปรับปริมาตรดวย H2O
ชุดที่ 2 สี Brilliant blue FCF และ Patent blue V
: ปเปตสารมาตรฐานสีขอ 5.17.2.1 ทั้ง 2 สี โดยคํานวณ
ปริมาตรทีจ่ ะปเปตจากคาความเขมขนทีไ่ ด ลงใน volumetric
ﬂask ขนาด 100 ml ปรับปริมาตรดวย H2O
5.17.2.3 Working mix standard solution (0.1, 1, 10 และ 20 µg/ml)
ชุดที่ 1 สี Sunset yellow FCF, Allura red, Acid red 52,
Tartrazine, Azorubine และ Ponceau 4R
: ปเปต Intermediate mix standard solution ชุดที่ 1
0.02, 0.2, 2 และ 4 ml ตามลําดับ แยกใสขวดปริมาตรขนาด
10 ml ปรับปริมาตรดวย H2O
ชุดที่ 2 สี Brilliant blue FCF และ Patent blue V
: ปเปต Intermediate mix standard solution ชุดที่ 2
0.02, 0.2, 2 และ 4 ml ตามลําดับ แยกใสขวดปริมาตรขนาด
10 ml ปรับปริมาตรดวย H2O
(เก็บรักษาสารละลายมาตรฐานสีอินทรียสังเคราะหทุกความเขมขนที่อุณหภูมิ 2 – 8º C)
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6. 6.การเตรี
การเตรียมตั
ยมตัวอย
วอย่างาง(Preparation
(Preparationofoftest
testsample)
sample)
สุมสุตั่ มวตัอย
ชิ้น�นเล็เล็กกๆๆ จากนั
หรือ
วอย่างมาประมาณ
างมาประมาณ100
100––200
200ggหัหั่นน� ให
ให้เปเป็นนชิ
จากนั้น� บดด
บดด้วย motar หรื
บดด
วยวยblender
เนื้อ� อเดีเดียยวกั
บดด้
blenderถถ้าเป
าเป็นนของเหลวให
ของเหลวให้ผผสมจนเป
สมจนเป็นนเนื
วกันน
7. 7.ขั้นขัตอนการทดสอบ
�นตอนการทดสอบ(Procedure)
(Procedure)
7.1�.�การสกั
การสกัดดตัตัววอยอย่าางง
7.1.1
7.1.1 ตัวอย่างที�ละลายน�าํ ได้ (เช่น ลูกอม ลูกกวาด เยลลี� น�าํ มะนาว น�าํ ผ� งึ
เครื� องดื�ม): ชัง� ตัวอย่างประมาณ 10 g (หรื อตามความเหมาะสม)
-cm)50
(บันทึกนํ�าหนักที�แน่นอน)ใส่ ลงใน beaker เติมนํH้า2O50(15
mlMนําไปตั
้งบนml
นํwater
าไปตัbath
waterวbath
กวนตัวอย่างจนละลายและปรั
บให้วเยป็ นGAA
กรดด้วย
อยางจนละลายและปรั
บใหเปนกรดด
� งบนกวนตั
GAA สารละลายที
�ได้านนคอลั
าํ ไปผ่ามนคอลั
สารละลายที
่ไดนําไปผ
น มน์
7.1.2
7.1.2 ตัวอย่างที�ไม่ละลายนํ�า (เช่น ผลไม้แปรรู ป แยม) หรื อ ตัวอย่าง
ประเภทแป้ ง: ชัง� ตัวอย่างประมาณ �� g (หรื อตามความเหมาะสม)
บันทึกนํ�าหนักที�แน่นอน ใส่ ลงใน beaker เติม ethanol-ammonia solution
(�� : �) และ ทิ�งไว้ � คืน เทตัวอย่างผ่านสําลี และทําการสกัดตัวอย่างอีก
ประมาณ � ครั�ง หรื อจนกว่าสี จากตัวอย่างจะออกหมด นําสารละลายที�
สกัดได้ มาระเหยบน water bath เพื�อไล่ ammonia และใช้ litmus paper
ทดสอบหากยังเป็ นด่างให้เติม GAA แล้วเติมนํ�า้ ร้รอน ��
50 ml
ml ปรั
ปรับบให้
ใหเเป็ปนนกรด
กรด
ด้วย GAA สารละลายที�ได้นาํ ไปผ่านคอลัมน์
7.1.3 ตัวอย่างที�มีไขมันสู ง (เช่น เนื�อสัตว์) : ชัง� ตัวอย่างประมาณ �� g
7.1.3
(หรื อตามความเหมาะสม) (บันทึกนํ�าหนักที�แน่นอน) ใส่ ลงใน beaker
สกัดไขมันออกด้วย petroleum ether : diethyl ether (�:�) �-� ครั�ง
ระเหยทิง� ส่ วนของ petroleum ether : diethyl ether ส่ วนตัวอย่างให้เติม
ethanol-ammonia solution (�� : �) และทิง� ไว้ � คืน เทตัวอย่างผ่านสําลี
สกัดตัวอย่างอีกประมาณ � ครั�ง หรื อ จนกว่าสี จากตัวอย่างจะออกหมด
นําสารละลายที�สกัดได้ มาระเหยบน water bath เพื�อไล่ ammonia และใช้
litmus paper ทดสอบ หากยังเป็ นด่างให้เติม GAA แล้วเติมนํ�า้ ร้รอน ��
50 ml
ml
ปรับให้เป็ นกรดด้วย GAA นําสารละลายที�ได้ไปผ่านคอลัมน์
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7.2�.�การผ
านคอลั
การผ่
านคอลัมนมน์และหาปริ
และหาปริมมาณาณ
�.�.� เตรี ยมคอลัมน์แก้ว โดยใช้สาํ ลีใส่ ไว้ดา้ นล่างของคอลัมน์ เติม
7.2.1
polyamide สู งประมาณ �-� cm ลงในคอลัมน์ เติม sand ประมาณ
�.� cm แล้วล้างคอลัมน์ดว้ ย acetone
7.2.2 นําสารละลายตัวอย่างที�สกัดได้ เทผ่านคอลัมน์
7.2.2
น (อุMณหภู
มิ >ร้50
7.2.3
-cm)
อนºC)
(อุณ10หภูmlมิ 6>ครั
��้งºCc) �� ml � คร�ัง
7.2.3 ล้ลางคอลัมมน์นดดว้ วยยนํH้า2รOอ(15
7.2.4 ล้างคอลัมน์ดว้ ย acetone � ml � คร�ัง หรื อ จนกว่าสารละลายที�
7.2.4
ผ่านลงมาใสไม่มีสี
7.2.5 ชะสี
ชะสีอออกจาก
อกจากpolyamide
polyamideด้ดวยวยeluting
elutingsolution
solution(ข้(ข
อ 5.13)จนกว่
จนกว
อ 5.��)
า า
จะไมมมีสีสี ตีติดิดทีที�ผ่ผงงpolyamide
polyamide
จะไม่
7.2.6 นํนําาส่สววนที
นที�ช่ชะได้
ะไดรระเหยบน
ะเหยบนwater
waterbath
bathเพืเพื�อไล่
่อไลammonia
ammoniaและ
และ
ทดสอบดววยยlitmus
litmuspaper
paper
ทดสอบด้
วปรับปริ
บปริมาตรเป็
มาตรเป
7.2.7 ละลายส่
ละลายสววนที
นที�เหลื
่เหลืออด้ดววยยHH2O2Oแล้แลวปรั
น น��10mlmlหรืหรื
ออ
ตามความเหมาะสมกรองด้
กรองดวยวยmembrane
membranefilter
ﬁlter(HA
(HAหรืหรื
อ CA
ตามความเหมาะสม
อ CA
0.45µm)
µm)นํนําไปวิ
าไปวิเคราะห์
เคราะหดดว้ วยยHPLC
HPLC
�.��
สภาวะของเครื� อ่องง HPLC
7.3 สภาวะของเครื
HPLC
- Column: Hypersil BDS C18 (5 µm, 4.6x250 mm) หรื อเทียบเท่า
- Injection volume: 20 µl
- Flow rate: 0.50 – 1.25 ml/min
-  254 nm สําหรับสี sunset yellow FCF, allura red, acid red 52,
tartrazine, azorubine และ ponceau 4R
-  630 nm สําหรับสี brilliant blue FCF และ patent blue V
- Mobile phase:
aa 0.01
66:34 สํสําาหรั
หรับบสีสีsunset
sunsetyellow
yellowFCF,
FCF,
0.01 MM TBAH : acetonitrile, 66:34
allura
tartrazine,azorubine,
azorubine,และ
และponceau
ponceau4R4R
allura red, acid red 52, tartrazine,
bb 0.01
50:50 สํสําาหรั
หรับบสีสีbrilliant
brilliantblue
blueFCF
FCF
0.01 MM TBAH
TBAH : acetonitrile, 50:50
และ
และpatent
patentblue
blueVV
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8. การคํ
การคําานวณและการรายงานผล
นวณและการรายงานผล(Calculation
(Calculationand
andexpression
expression
results)
of of
results)
8.1ปริปริมาณสี
มาณสีอินอทรี
ินทรี
ังเคราะห(mg/kg
(mg/kg
�.�
ยส์ ยังสเคราะห์
) =) =C xC Vx xVDx D
W W
โดย
มข้มนขของสี
อินอทรี
ยส์ ยังสเคราะห์
จากกราฟมาตรฐาน
(µg/ml)
โดย CC = =ความเข้
ความเข
นของสี
ินทรี
ังเคราะห
จากกราฟมาตรฐาน
(µg/ml)
V == ปริปริมมาตรที
าตรที�ป่ปรัรับบ(ml)
(ml)
W = นํนํ� า้าหนั
หนักกตัตัววอย่
อยาางง(g)
(g)
D == dilution
dilutionfactor
factor
�.�
ในหน่
วยวมิย ลมิลิลกลิรักมรัต่มอตกิอโกิลกรั
ม (mg/kg)
8.2 รายงานปริ
รายงานปริมมาณสี
าณสีออินินทรีทรียส์ ยสังเคราะห์
ังเคราะห
ในหน
โลกรั
ม (mg/kg)
โดยมี
โดยมีเลขนั
เลขนัยยสํสําคัาคัญญ�3ตัตัวว
9. การควบคุมมคุคุณณภาพผลการทดสอบ
ภาพผลการทดสอบ(Assuring
(Assuringthe
thequality
qualityofoftesttestresults)
results)
นการวิเคราะห์
เคราะหททุกครั
ุกครั
ดสารมาตรฐาน 1 �ระดั
9.1 ก่กออนการวิ
ระดับบความเข
ความเข้มมขข้นนจํจําานวน
นวน55ซํซํ้า� า
� ง ้งฉี ดฉีสารสารมาตรฐาน
านวณ%RSD
% RSDของ
ของretention
retention
(RT)
เกณฑ
ยอมรั
คํคํานวณ
timetime
(RT)
และและ
peakpeak
areaarea
เกณฑ์
ยอมรั
บ บ�< 1
และ< �.�
2.5ตามลํ
ตามลําาดัดับบ
และ
9.2 ทําาการวิ
การวิเเคราะห์
คราะหซซ� าํ ํ้าทุทุกก�-��%
5-10 %ของการวิ
ของการวิ
เคราะห
น โดยค
า % RPD
เคราะห์
แต่แลตะรุล่ ะรุ
น โดยค่
า %RPD
 �< 5
เตรียยมกราฟมาตรฐานก่
มกราฟมาตรฐานกออนการวิ
นการวิเคราะห์
เคราะหตวตั อย่
ัวอยางโดย
างโดยr2 R≥2 >0.9995
0.9995
9.3 เตรี
9.4 ทุทุกก ��
10ตัตัววอย่
อยาางงให้
ใหฉฉีดีดสารละลายมาตรฐานผสม
สารละลายมาตรฐานผสมความเข้
ความเขมข้มนขน��10µg/ml
µg/ml� ครั
1 ครั
้ง
� ง โดย
โดย % ของความเข้
RPD ของความเข
่ไดกับความเข
%RPD
มข้นทีม�ได้ขกนบั ทีความเข้
มข้นที�เมตรีขนยมที่เตรี�ยม < 5
9.5 ทุทุกก �-��%
5-10 %ของการวิ
ของการวิเคราะห์
เคราะหตวั ตอย่
ัวอย
างให
วิเคราะห
างควบคุ
ม (control sample)
างให้
วิเคราะห์
ตวั ตอย่ัวอย
างควบคุ
ม (control
โดยคาทีโดยค่
่วิเคราะห
ด ตองไม
3 SDเกิน � sd
sample)
าที�วไเิ คราะห์
ได้เกิต้นองไม่
9.6 ชนิ
ชนิดดของสี
ของสีทที�ไี่ด้ไดจจากเทคนิ
ากเทคนิคคHPLC
HPLCและ
และpaper
paperchromatography
chromatographyต้อตงสอดคล้
องสอดคล
�.�
องกัอนงกัน
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10. รายละเอียดอืน� (Supplementary notes)
10. รายละเอียดอื่น (Supplementary notes)

ตารางที
ตารางที่ 3� �LOD
LODและ
และLOQ
LOQของวิ
ของวิธธีวีวิเเิคราะห
คราะห์
สี อินทรี ย ์
สังเคราะห์
Sunset yellow FCF

Allura red
Acid red 52
Tartrazine
Azorubine
Ponceau 4R
Brilliant blue FCF
Patent blue V

ตัวอย่างที�ละลายนํ�าได้

LOD
�.��
�.��
�.��
�.��
�.��
�.��
�.��
�.��

ตัวอย่างที�ไม่ละลายนํ�า

LOQ
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�

LOD
�.��
�.��
�.��
�.��
�.��
�.��
�.��
�.��
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LOQ
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�

ตัวอย่างที�มีไขมันสู ง
LOD
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.��
�.��

LOQ
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
�.�
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DMSc
F 1095:
การวิ
เคราะห
ริมาณเมลามี
นในนมและผลิ
ฑโLC-MS/MS
ดย LC-MS/MS
DMSc
F ��95:
การวิ
เคราะห์
ปริมปาณเมลามี
นในนมและผลิ
ตภัณตฑ์ภัณ
โดย
Determination
of Melamine
in milk
andand
products
by LC-MS/MS
Determination
of melamine
in milk
products
by LC-MS/MS
1.�. ขอบข่
ขอบขาายย(Scope)
(Scope)
ใช้ วิ เ คราะห์ ห าปริ มาณเมลามี น ในนม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที� มี น มเป็ นส่ ว นประกอบ และ
ผลิ ตภัณฑ์จากแป้ ง เช่ น นมผง นมนํ�า โยเกิ ร์ต ไอศกรี ม ช็อกโกแลต ขนมปั ง wheat
gluten เป็ นต้น
2. เอกสารอ้
เอกสารอาางอิงอิงง(References)
(References)
Canadian Food Inspection Agency Calgary Laboaratory. Determination of Melamine
and Cyanuric Acid using Liquid Chromatography Electrospray Ionization Mass
Spectrometry (LC/ESI-MS/MS). Version �.�, �� September ����
3. หลั
หลักกการ
การ(Principle)
(Principle)
สารเมลามีนจะถูกสกัดด้วย สารละลาย Acetonitrile
: H�O พร้อมกับโปรตีนจะถูกทํา
a
ให้ตกตะกอนในเวลาเดียวกัน สารละลายตัวอย่างที�สกัดได้นาํ ไปวิเคราะห์ดว้ ย
เทคนิค LC-MS/MS
4. เครื
เครื�อ่องมื
งมืออและอุ
และอุปปกรณ์
กรณ(Apparatus)
(Apparatus)
�.� เครื� องมือ
4.1.1
4.1.1 LC/MS-MS
LC/MS-MS
4.1.2 เครื่องชั่ง ที่มีความละเอียด 0.0001 g และ 0.01 g
4.1.2 เครื� องชัง� ที�มีความละเอียด �.���� g และ 0.01 g)
4.1.3 Centrifuge
4.1.3 Centrifuge
4.1.4 Vortex mixer
4.1.4 Shaker
Vortex mixer
4.1.5
4.1.5 Shaker
4.1.6
Ultrasonic bath
4.1.6 Ultrasonic bath
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4.2 อุอุปปกรณ์
กรณ
4.2.1Centrifuge
Centrifugeplastic
plastictube
tubeขนาด
ขนาด5050mlml
4.2.1
4.2.2 Micropipette
Micropipette ขนาด
ขนาด5-40,
5-40,40-200,
40-200,200-1000
200-1,000
4.2.2
l µl
4.2.3Vial
Vialสีสีชชา าขนาด
ขนาด2 2mlml
4.2.3
4.2.4Dispenser
Dispenserขนาด
ขนาด�-��
5-25mlml
4.2.4
4.2.5Volumetric
Volumetricflask
ﬂaskขนาด
ขนาด10,10,5050และ
และ500500mlml
4.2.5
4.2.6 Micro-tubes
Micro-tubesขนาด
ขนาด22mlml
4.2.6
4.2.7 Funnel
Funnel
4.2.7
4.2.8 Beaker
Beaker
4.2.8
4.2.9 Plastic
Plasticsyring
syringขนาด
ขนาด1 1mlml
4.2.9
4.2.10Nylon
Nylonsyringe
syringefilter,
ﬁlter,0.45
0.45µm,µm,1313mmmm
4.2.10
4.2.11
4.2.11Nylon
Nylonmembrane
membranefilter,
ﬁlter,0.45
0.45µm,µm,4747mmmm
5. สารเคมี (Reagents)
สารเคมีทุกชนิดเป็ นระดับ AR grade ยกเว้นที�ระบุไว้ และนํ�า (H2O) ที�ใช้เป็ นนํ�ากลัน� 3
ครั�ง หรื อนํ�าปราศจากไอออน (deionized water) ที�มีค่า resistivity ≥ 18 M-cm
�.� Acetonitrile (CH3CN), HPLC grade หรื อเทียบเท่า
�.� Ammonium formate (NH�HCO�)
5.3 20 mM ammonium formate: ชัง� NH�HCO� นํ�าหนัก 0.63 g ละลายด้วย H�O ปรับ
าตรเป
500 ml
ปริ มาตร
500น ml
5.4 Acetonitrile : H2O (�:1 ) : ผสม acetonitrile ��� ml กับ H2O ��� ml
5.5 สารมาตรฐาน
5.5.1 Melamine (C3H6N6) ผลิตภัณฑ์ของ SIGMA-ALDRICH หรื อเทียบเท่า
ความบริ สุทธ์ ≥ 99 %
46
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5.5.2 13C3 15N3-labeled melamine ความเขมขน 100 µg/ml (13C3 และ15N3 >98%)
ผลิตภัณฑของ Cambridge Isotope Laboratories, Inc. หรือเทียบเทา ใชเปน
stock internal standard solution (IS)
5.5.3 Stock standard solution (1,000 µg/ml) : ชั่ง melamine (ขอ 5.5.1) 50 mg
ลงใน volumetric ﬂask ขนาด 50 ml ละลายและปรับปริมาตรดวย acetonitrile :
H2O (1:1) sonicate ประมาณ 30 min สารตองละลายจนหมด แลวจึงปรับ
ปริมาตร เก็บที่อุณหภูมิ 4 oC อายุการใชงาน 1 ป
5.5.4 Intermediate standard solution (10µg/ml) : ปเปต stock standard solution
(ขอ 5.5.3) 100 µl ลงใน volumetric ﬂask ขนาด 10 ml ปรับปริมาตรดวย
acetonitrile : H2O (1:1) เก็บที่อุณหภูมิ 4 oC อายุการใชงาน 6 เดือน
5.5.5 Working standard solution (0.5 µg/ml) : ปเปต intermediate standard
solution (ขอ 5.5.4 ) 50 µl ลงใน micro-tube ขนาด 2 ml ปรับเปน 1 ml
โดยปเปต acetonitrile : H2O (1:1) 950 µl ลงใน micro-tube ผสมกันดวย
vortex mixer (เตรียมใหมทุกครั้ง)
5.5.6 Working standard solution (0.05 µg/ml) : ปเปต working standard solution
(ขอ 5.5.5) 100 µl ลงใน micro-tube ขนาด 2 ml ปรับเปน 1 ml โดยปเปต
acetonitrile : H2O (1:1) 900 µl ลงใน micro-tube ผสมกันดวย vortex mixer
(เตรียมใหมทุกครั้ง)
13
5.5.7 C 3 15N 3-labeled - melamine intermediate standard solution (IS)
(0.5 µg/ml) : ปเปต stock internal standard solution (ขอ 5.5.2 ) จํานวน 50 µl
ลงใน volumetric ﬂask ขนาด 10 ml ปรับปริมาตรดวย acetonitrile : H2O (1:1)
เก็บที่อุณหภูมิ 4oC อายุการใชงาน 1 ป
6. การเตรียมตัวอยาง (Preparation of test sample)
6.1 อาหารแข็ง บดใหละเอียดเปนเนื้อเดียวกัน
6.2 อาหารเหลว เทผสมลงในภาชนะที่สะอาด คนหรือกวนจนตัวอยางเปนเนื้อเดียวกัน
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7. ขั้นตอนการทดสอบ (Procedure)
7.1 ตัวอยางอาหารแข็ง ชั่ง 2 กรัม อาหารเหลว ชั่ง 5-10 กรัม ใสใน centrifuge plastic tube
ขนาด 50 ml (blank ไมมีตัวอยาง)
7.2 เติม H2O 10 ml เขยา หรือปนดวย vortex mixer ใหตัวอยางไมเกาะกันเปนกอน
กรณีตัวอยางที่มีนํ้าเปนสวนประกอบหลักไมตองเติมนํ้า เชน นมนํ้า เครื่องดื่ม
7.3 เติม acetonitrile 5 ml ปนดวย vortex mixer แลวเติมเพิ่มอีก 15 ml นําไปเขยาดวย
shaker เปนเวลา 15 min
7.4 นําไป sonicate ที่อุณหภูมิไมเกิน 35 oC เปนเวลา 30 min
7.5 นํามาปนแยกดวย centrifuge ที่ความเร็ว 2,500 rpm เปนเวลา 3 min
7.6 ถายสารละลายตัวอยางสวนใสลงใน volumetric ﬂask ขนาด 50 ml
7.7 ตะกอนที่เหลือใน centrifuge plastic tube สกัดซํ้าอีก 1 ครั้ง โดยเติม H2O 10 ml
ปนดวย vortex mixer ใหตัวอยางไมเกาะกันเปนกอน
7.8 เติม acetonitrile 5 ml ปนดวย vortex mixer แลวเติมเพิ่มอีก 10 ml นําไปเขยาดวย
shaker เปนเวลา 15 min ปฏิบัติตอตามขอ 7.4-7.5
7.9 เทสารละลายตัวอยางสวนใสลงใน volumetric flask ใบเดิม (ในขอ 7.6) ปรับ
ปริมาตรเปน 50 ml ดวย acetonitrile แบงสารละลายตัวอยางที่ไดใสใน centrifuge
plastic tube ประมาณ 20 ml นําไปปนแยกดวย centrifuge ที่ความเร็ว 3,500 rpm
เปนเวลา 10 min
7.10 ป เ ปตสารละลายตัว อยางสว นใส ข อ 7.9 จํ า นวน 200 µl ลงใน micro-tubes
ขนาด 2 ml เติม 13C3 15N3-labeled - melamine (IS) 0.5 µg/mL จํานวน 10 µl
และปเปต acetonitrile : H2O (1:1) 790 µl ลงใน micro-tubes ปนดวย vortex
mixer (กรณีพบ melamine เกิน calibration curve ใหเจือจางตามความเหมาะสม)
เขยาหรือปนดวย vertex mixer ผสมใหเขากัน และกรองสารละลายที่ไดผาน
nylon syringe ﬁlter ขนาด 0.45 µm ลงใน vial สีชา ขนาด 2 ml และตรวจวิเคราะห
ดวย LC –MS/MS
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7.11 การสราง calibration curve ระหวาง peak area ratio (peakกรมวิ
areaทof
standard/peak
ยาศาสตร์การแพทย์
area of internal standard) กับ concentration ratio (concentration of standard/
7.11 การสร้าง calibration curve ระหว่าง peak area ratio (peak area of standard/peak area
concentration of internal standard) : สราง calibration curve ที่มี concentration
of internal standard) กับ concentration ratio (concentration of standard/concentration
ratio 0, 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2 และ 4 โดยปเปตสารละลายมาตรฐาน melamine
of internal standard): สร้าง calibration curve ที�มี concentration ratio 0, 0.1, 0.2, 0.4,
(0.05 µg/mL) 0, 10, 20 และ 40 µl และสารละลายมาตรฐาน melamine
1, 2 และ � โดยปิ เปตสารละลายมาตรฐาน melamine (�.�� g/mL) �, ��, �� และ ��
(0.50 µg/mL) 10, 20 และ 40 µl ลงใน micro-tubes ตามลํ า ดั บ และป เ ปต
l และสารละลายมาตรฐาน
melamine (�.�� g/mL) ��, �� และ �� l ลงใน
(0.5 µg/mL) 10 µl ลงในทุก
internal standard 13C3 15N3-labeled -melamine
micro-tubes ตามลําดับ และปิ เปต internal standard 13C3 15N3-labeled -melamine (0.5
micro-tubes และปรับใหเปน 1 mL ดวย acetonitrile : H O (1:1) โดย ปเปต
g/mL) 10 l ลงในทุก micro-tubes และปรับให้เป็ น � mL ด้ว2ย acetonitrile : H2O
0, 980, 970, 950, 980, 970 และ 950 µl ลงใน micro-tubes ตามลําดับ (เตรียมใหม
(1:1) โดย ปิ เปต �, 980, 970, 950, 980, 970 และ ��� l ลงใน micro-tubes
ทุกครั้ง)
ตามลําดับ (เตรี ยมใหม่ทุกครั�ง)
7.12 การวิเคราะห
7.12 การวิเคราะห์
7.12.1 สภาวะเครื่องมือระบบ LC
7.12.1 สภาวะเครื� องมือระบบ LC
analytical column: ZIC HILIC 5µmo , 200oA , 150 x 2.1 mm., SeQuant
analytical column: ZIC HILIC 5µm , 200 A , 150 x 2.1 mm., SeQuant
mobile phase: programmable HPLC gradient system
mobile phase: programmable HPLC gradient system
เวลา
20 mM NH4HCO2
ACN
(min)
(%)
(%)
0.00
10
90
4.00
10
90
5.00
90
10
6.00
10
90
12.00
10
90
ﬂow rate: 0.45 ml/min
flow rate: 0.45 ml/min
column temperature:o 40 oC
column temperature: 40 C
injection volume: 5 µl
injection volume: 5 l
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7.12.2 สภาวะเครื� องมือระบบ MS
ionization mode: ESI (turbo spray) positive
scan type: MRM
ion spray voltage: 5500 eV
temperature: 500 oC
collision gas: nitrogen 7 psig
curtain gas: 20 psig
ion spray nebulizer gas (GS-1): 65 psig
TIS heater gas 2 (GS-2): 60 psig
Entrance potential (EP): 10 eV
MS/MS fragmentation condition
m/z127/85
127/85ใชใช้ใในการคํ
นการคําานวณ
นวณ(quantiﬁcation)
(quantification)
m/z
m/z 127/68 ใช้ในการยืนยัน (confirmation)
8. การคํานวณและการรายงานผล (Calculation and expression of results)
8.1 การคํานวณ
ปริ มาณ melamine (mg/kg) = Cs (µg/ml) x Dilution (ml)
Ms (g)
เมื�อ Cs คือ ปริ มาณ melamine ในสารละลายตัวอย่างที�ได้จากกราฟมาตรฐาน (µg/ml)
Cs (µg/ml) = Co* CIS-sample (µg/ml)
Co : concentration ratio form linear calibration curve of sample solution
ได้จาก สมการ y =mx+c
เมื�อ y = response ratio, x = concentration ratio (Co),
m = slope, c = intercept
CIS-sample
: concentration
of of
internal
CIS-sample
: concentration
internalstandard
standardininsample
samplesolution
solution(µg/ml)
(µg/ml)
Dilution คือ ปริ มาตรที�เจือจางของสารละลายตัวอย่าง (mL)
(dilution = 50 ml x 1ml/0.2 ml =250 ml)
Ms = นํ�าหนักตัวอย่างที�ใช้ในการวิเคราะห์ (g)
�.� รายงานปริ มาณ melamine ที�พบในหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
50
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9.9. การควบคุ
การควบคุมมคุคุณณภาพผลการทดสอบ
ภาพผลการทดสอบ(Assuring
(Assuringthe
thequality
qualityofoftesttestresults)
results)
9.1
เตรียยมม calibration
calibration curve
curve ใหม่
ใหมทุกครั� ง้งทีที�ท่ทาําการวิ
การวิเคราะห์
เคราะหสร้สรางางcalibration
calibrationcurve
curve
�.� เตรี
ระหวางางpeak
peakarea
arearatio
ratioกักับบconcentration
concentrationratio
ratioของ
ของstandard
standard(STD)
(STD)กับกับinternal
internal
ระหว่
standard(IS)
(IS)โดยค่
โดยคา าcorrelation
correlationcoefficient,
coefﬁcient,r ต้rอตงมากกว่
องมากกว
บ 0.995
standard
าหรืาหรื
อเท่อาเท
กับากั�.���
9.2
คราะหmethod
methodblank
blankทุทุกกครัครั� งที้งที�ท่ทาํ การวิ
ําการวิเคราะห์
เคราะห
�.� วิวิเเคราะห์
9.3
คราะห duplicate
duplicate sample
sample อย
�.� วิเคราะห์
อย่างน
งน้อย �5 % ของตั
ของตัววอย
อย่าง คํคํานวณ % RPD
RPD (เกณฑ์
(เกณฑ
ยอมรั
ยอมรั
บ ��
%)บ 20 %)
9.4
9.4 วิเคราะห
คราะห์ spiked sample อย
อย่าางน
งน้อย 5� %ของตัวอย
อย่าง คํานวณ % recovery
recovery (เกณฑ์
(เกณฑยบอมรั
บ 70-120
การยอมรั
��-���
%) %)
9.5
ผลการตรวจพบmelamine
melamineด้ดววยยionionintensity
intensityratio
ratioโดยเปรี
โดยเปรี
ยบเที
ยบค
า ionratio
ratio
9.5 ยืยืนนยัยันนผลการตรวจพบ
ยบเที
ยบค่
า ion
ของmelamine
melamineที�พทีบในตั
่พบในตั
วอย
ratio
่ยของสารมาตรฐานทุ
กระดั
บความ
ของ
วอย่
างากังบกับionionratio
เฉลีเฉลี
�ยของสารมาตรฐานทุ
กระดั
บความ
calibrationcurve
curve(ion
(ionratio
ratioคือคือpeak
peakarea
areaของ
ของsecondary
secondarymass
massหารด้
หารด
เข้เขมมข้ขนนในในcalibration
วย ว ย
peakarea
areaของ
ของprimary
primarymass)
mass)ต้อตงแตกต่
องแตกต
นไม
นเกณฑ
การยอมรั
peak
างกัางกั
นไม่
เกินเกิเกณฑ์
การยอมรั
บดับงนีดั� งนี้
Relative intensity*
> 50 %
> 20-50 %
10-20 %
< 10 %

Tolerance difference**
+ 20 %
+ 25 %
+ 30 %
+ 50 %

* relative intensity (% of base peak)
** tolerance relative to relative intensity (% of peak intensity)
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10.รายละเอี
รายละเอียดอื
ยดอืน� ่น(Supplementary
(Supplementarynotes)
notes)
10.
ข้อมูล Method validation โดยห้องปฏิบตั ิการสารพิษและสารปนเปื� อน
สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ดําเนินการปี งบประมาณ พ.ศ. ����
ตารางทีตารางที
่ 1 Limit� �ofLimit
detection
(LOD)(LOD)
และ Limit
Quantitation
(LOQ)(LOQ)
of detection
และ of
Limit
of Quantitation
ชนิดอาหาร
LOD
LOQ
(mg/kg)
(mg/kg)
นมนํ�าและอาหารอื�นที�เป็ นของเหลว
นมผงและอาหารอื�นที�เป็ นของแข็ง

�.��
�.��

�.��
�.��

ตารางที
ความเขมมข้ขนนต่ตาางๆ
งๆในแต่
ในแตลละะ
ตารางที่ � 2� คค่าาเฉลี
เฉลี่ย�ย %% recovery (Rec) และ
และ %RSDrr ที�่ระดับความเข้
ชนิดอาหาร
ชนิดอาหาร
LOQ
(n = 7)
Rec RSDr
(%) (%)

ระดับความเข้มข้นของ spiked sample
1 mg/kg
2.5 mg/kg
5.0 mg/kg
10.0 mg/kg
(n =8)
(n=8)
(n=8)
(n=8)
Rec
RSDr Rec RSDr Rec RSDr Rec RSDr
(%)
(%) (%) (%)
(%) (%) (%) (%)

1) นม
�.��
���
�.��
- นมผง*
���*
- นมนํ�า
���** �.��
�) ผลิตภัณฑ์ที�มีนมเป็ นส่ วนประกอบ
�.��
���
�.��
- บิสกิต
���*
�.��
���
�.��
-ช็อคโกแลต
���*
�) ผลิตภัณฑ์จากแป้ ง
���
�.��
- wheat gluten ��.�* �.��
หมายเหตุ * คือที�ระดับความเข้มข้น �.20 mg/kg
** คือที�ระดับความเข้มข้น �.�� mg/kg
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DMSc
าณตะกัว่ ว� และแคดเมี
และแคดเมียมที
ยมที
จากภาชนะเซรามิ
DMScF1096:
F1096: การวิ
การวิเคราะห์
เคราะหปปริริมมาณตะกั
ส่ กัส� ดกัไดดได้
จากภาชนะเซรามิ
กโดยกโดย
FAASFAAS
Determination
leadand
andcadmium
cadmiumextracted
extracted
from
ceramic
by FAAS
Determination ofof lead
from
ceramic
wareswares
by FAAS
1. ขอบข่ าย (Scope)
ใช้วเิ คราะห์หาปริ มาณตะกัว� (Pb)และแคดเมียม (Cd) ที�สกัดได้จากภาชนะเซรามิก
ภายใต้สภาวะการสกัดที�กําหนดโดยวิธีน�ีตรวจวิเคราะห์ดว้ ย FAAS
2. เอกสารอ้างอิง (References)
AOAC Official Method 973.32 Lead and Cadmium Extracted from Ceramic ware
3. หลักการ (Principle)
สกัด Pb และ Cd จากภาชนะเซรามิก ด้วยสารละลาย 4% acetic acid ภายใต้สภาวะการ
ทดสอบ ทีที�อ่อุณุณหภู
หภูมมิ 22±2
ิ 22±2 oC เป
เวลา 24 hhนํนําไปตรวจวิเคราะห์
คราะหดดว้ วยเทคนิ
ยเทคนิคค FAAS
FAAS
เป็ นนเวลา
ทดสอบ
คํานวณปริ มาณ Pb และ Cd เทียบกับกราฟมาตรฐาน
4. เครื�องมือและอุปกรณ์ (Apparatus)
4.1 เครื� องมือ
4.�.� เครื� อง FAAS พร้อม hollow cathode lamps (ตะกัว� และแคดเมียม)
4.�.� ตูค้ วบคุมอุณหภูมิ (Incubator) สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที� �� ± �oC
4.2 อุปกรณ์
4.�.� อุปกรณ์สาํ หรับวัดอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมมิเตอร์
4.�.� อุปกรณ์สาํ หรับวัดระยะ เช่น ไม้บรรทัดหรื อ vernier
4.2.� Cylinder ขนาด ��� และ �� ml
1,000และ
และ5050mlml
4.2.4 Volumetric flask ขนาด 10��
4.2.5 Micropipette ขนาด ��� µl และ �,��� µl
4.2.6 Erlenmeyer flask ขนาด �,��� ml
�.�.� Beaker ขนาด ��� ml
4.2.� ขวดพลาสติกสําหรับใส่ สารละลายตัวอย่าง
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5. สารเคมี (Reagents)
สารเคมีทุกชนิดเปนระดับ AR grade ยกเวนที่ระบุไว และนํ้า (H2O) ที่ใชเปนนํ้ากลั่น
3 ครั้ง หรือนํ้าปราศจากไอออน (deionized water) ที่มีคา resistivity >18 MΩ-cm
5.1 สารเคมี
5.1.1 Acetic acid (CH3COOH), glacial
5.1.2 Nitric acid (HNO3), 65-70%
5.1.3 นํ้ายาลางจาน ( detergent solution )
5.2 สารละลาย
5.2.1 Acetic acid (4 % v/v) : เจือจาง acetic acid 40 ml ลงใน H2O และปรับ
ปริมาตรเปน 1,000 ml ดวย H2O
5.2.2 Nitric acid (20 % v/v) : เจือจาง nitric acid 200 ml ลงใน H2O และปรับ
ปริมาตรเปน 1,000 ml ดวย H2O
5.3 สารมาตรฐาน (standards)
5.3.1 Stock standard solution Pb (1,000 mg/l) ที่ ส ามารถสอบกลั บ ได
(traceable to SI unit)
5.3.1.1 Intermediate standard solution Pb (100 mg/l ) : ปเปต Stock Pb
standard solution (ขอ 5.3.1) มา 1 ml ใสใน volumetric ﬂask
ขนาด 10 ml ปรับปริมาตรดวย 4 % acetic acid (ขอ5.2.1)
5.3.1.2 Working standard solution Pb (0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0
และ 3.5 mg/l)
: ปเปต Intermediate standard solution Pb (ขอ 5.3.1.1) ปริมาตร
0.125, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50 และ 1.75 ml ใสใน
volumetric ﬂask ขนาด 50 ml ปรับปริมาตรดวย 4 % acetic acid
(ขอ5.2.1)
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5.3.2 Stock standard solution Cd (1,000 mg/l) ที่สามารถสอบกลับได
(traceable to SI unit)
5.3.2.1 Intermediate standard solution Cd (100 mg/l) : ปเปต Stock Cd
standard solution (ขอ 5.3.2) มา 1 ml ใสใน volumetric flask
ขนาด 10 ml ปรับปริมาตรดวย 4 % acetic acid (ขอ5.2.1)
5.3.2.2 Working standard solution Cd ( 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7
และ 0.8 mg/l) : ป เ ปต Intermediate standard solution Cd
(ขอ5.3.2.1) ปริมาตร 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35
และ 0.40 ml ใสใน volumetric ﬂask ขนาด 50 ml ปรับปริมาตร
ดวย 4 % acetic acid (ขอ5.2.1)
หมายเหตุ เครื่องแกวและขวดพลาสติกที่ลางสะอาดแลว กอนใชงาน
แช ด  ว ย 20 % nitric acid ทิ้ ง ค า งคื น แล ว ล า งด ว ย HH2O
2O
หลายๆ ครั้ง เก็บในภาชนะที่มีฝาปดเพื่อปองกันฝุน
6. การเตรียมตัวอยาง (Preparation of test sample)
6.1 ใชตัวอยางภาชนะเซรามิก ที่มีขนาด รูปราง สี และลวดลายบนภาชนะเหมือนกัน
จํานวน 6 ชิ้นเปนตัวอยางทดสอบ
6.2 ใชตัวอยางทดสอบ 1 ชิ้น วัดความลึกในแนวดิ่งจากจุดที่ลึกที่สุดภายในภาชนะ
ถึงแนว ระดับราบของขอบริมบนสุดของภาชนะ
6.3 วัดปริมาตร (ความจุของตัวอยาง) โดยการบรรจุนํ้าใหถึงระดับนํ้าลน
6.4 ล้างตัวอยางทดสอบ ดวยนํ้ายาลางจาน ตามดวยนํ้าประปาหลายครั้งจนสะอาด
แลวลางดวยนํ้าอุนอุณหภูมิประมาณ 40 oC กลั้วดวย H2O นําไปผึ่งใหแหงใน
ภาชนะที่มีฝาปด
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�.7. ขั�น้ ตอนการทดสอบ
ตอนการทดสอบ(Procedure)
(Procedure)
7.1 การสกัดตัวอย่
อยาง
7.1.�
acetic acid
acid(ข(ข้ออ5.2.1)
�.�) ลงในตั
อยทั�ง � ใบ
ระดังบระดั
ที�ตบ�าํ ทีจาก
7.1.1 ใส่
ใส 4� % acetic
ลงในตัววอย่อยางย่
างทดสอบทั
ง้ 6จนถึ
ชิน้ งจนถึ
ต่ าํ่
ขอบนํ
6-7 mm
(วัดตามแนวพื
าตรที
�ใช้ข่ใองแต่
�นที�ผ้นิวที) ่ผบัิวน) ทึบักนปริ
� าล้นลงมา
จากขอบนํ
้าลนลงมา
6-7 mm
(วัดตามแนวพื
ทึกมปริ
มาตรที
ชของ
ละใบ
(ถ้า(ถมี)ามีหรื) หรื
อฟิอล์ฟมลพลาสติ
กเพื
แตละชิปิน้ ดด้ปวดยฝา
ดวยฝา
ม พลาสติ
กเพื�อป้อ่ ปองกั
องกันนการระเหย
การระเหยวางทิ
วางทิ�งง้ ไว้
ไว
o
ใน
นเวลา
ใน incubator
incubator(ที(ที�ม่มืดืด))ทีที�อ่อุณุณหภู
หภูมมิ ��
ิ 22±±�2COCเป็เป
นเวลา��24hr h
7.1.2
acid ในตั
ในตัววอย
อย่าางง หากลดลง
หากลดลง
7.1.2 เมื
เมื�อ่อครบ
ครบ ��24hrh สัสังงเกตระดั
เกตระดับบของ
ของ�4%% acetic
acetic acid
เติ
เติมมสารละลายให้
สารละลายใหออยูยู่ ใ ในระดั
นระดับบ เดิ
เดิมม คนให้
คนให เเข้ขาากักันน แล้
แลววดูดูดดสารละลาย
สารละลาย
ใส่
ใสขขวดพลาสติ
วดพลาสติกก นํนําาไปวิ
ไปวิเเคราะห์
คราะหหหาปริ
าปริมมาณ
าณPbPbและCd
และCdด้ดววยเครื
ยเครื� อ่งองFAAS
FAAS
7.1.3
7.1.3 เตรี
เตรียยมสารละลาย
มสารละลาย Blank
blank โดยใส่
โดยใส �4 %% acetic
acetic acid
acid ลงใน
ลงใน beaker
beaker ให้
ใหเเพีพียยงพอ
งพอ
กักับบการวิ
เ
คราะห์
ปิ
ดด้
ว
ยฟิ
ล์
ม
พลาสติ
ก
เพื
�
อ
ป้
องกั
น
การระเหย
วางทิ
ง
ไว้
�
การวิเคราะห ปดดวยฟลมพลาสติ
กเพื่อปองกันการระเหย วางทิ้งไวใในน
o
incubator
incubator(ที(ที�มม่ ืดดื ))ทีที�ออ่ ุณณ
ุ หภู
หภูมมิ ��
ิ 22±±�2COCเป็เปนนเวลา
เวลา��24hrhแล้แลววปฏิ
ปฏิบบตั ตั ิตติ ามามข้ขออ�.�.�
7.1.2
7.2
การวิ
เ
คราะห์
7.2 การวิเคราะห
�.�.1 วิเคราะห์และวัดปริ มาณด้วย FAAS โดยวัดปริ มาณ Pb ที�ความยาวคลื�น
7.2.1 วิเคราะหและวัดปริมาณดวย FAAS โดยวัดปริมาณ Pb ที่ความยาวคลื่น
���.� nm และCd ที�ความยาวคลื�น ���.� nm
217.0 nm และ Cd ที่ความยาวคลื่น 228.8 nm
�.�.� สร้ างกราฟความสัมพันธ์ ระหว่าง Abs กับความเข้มข้นของสารละลาย
7.2.2 สรางกราฟความสัมพันธระหว า ง Abs กั บ ความเข
มข นของสารละลาย
มาตรฐาน Pb และCd (�.�.�.� และ �.�.�.�) ค่า R2 ต้2อง ≥ 0.995
มาตรฐาน Pb และ Cd (5.3.1.2 และ 5.3.2.2) คา R ตอง ≥ 0.995
�.�.� วิเคราะห์สารละลาย Blank (�.�.�) และตัวอย่าง (�.�.�) ปฏิบตั ิตาม �.�.�
7.2.3 วิวัดเคราะห
ารละลาย
และตัวอยาง (7.1.2) ปฏิบัติตาม 7.2.1
ปริ มาณสPb
และ Cdblank
เทียบกั(7.1.3)
บกราฟมาตรฐาน
ดปริทมี�ปาณ
Pb และ
�.�.� วักรณี
ริ มาณ
Pb หรืCdอ เที
Cdยบกั
สู งบกว่กราฟมาตรฐาน
าช่วงกราฟมาตรฐาน ให้เจือจางด้วย � %
7.2.4 กรณี
ท
่
ี
ป
ริ
ม
าณ
Pb
หรื
อ
Cd
สู
ง
กว
า ชมว งกราฟมาตรฐาน
ให เ จื อ จางด ว ย
acetic acid (ข้อ�.�) จนสามารถวัดปริ
าณสารในช่วงกราฟมาตรฐานได้
4 % acetic acid จนสามารถวัดปริมาณสารในชวงกราฟมาตรฐานได
การคําานวณและการรายงานผล
นวณและการรายงานผล (( Calculations and expression
8.�. การคํ
expression ofofresults
results))
�.� ปริปริมมาณโลหะในสารละลายตั
าณโลหะในสารละลายตัวอย
วอย่างาง(mg/l)
(µg/mL)
8.1
= (A= x(AB)x -B)C - C
ความเขมมข้ขนนของโลหะที
ของโลหะที�อ่อ่านได้
านไดจจากกราฟมาตรฐาน
ากกราฟมาตรฐาน(µg/mL)
(mg/l)
เมืเมื�อ่อ AA == ความเข้
B B= =dilution
factor
dilution
factor
C C == ความเข้
นได้จจากกราฟ
ากกราฟ
ความเขมมข้ขนนของโลหะในสารละลาย
ของโลหะในสารละลาย blank ที่อ� า่ นได
มาตรฐาน
มาตรฐาน (µg/mL)
(mg/l)
�.� รายงานผลการวิ
รายงานผลการวิ
เคราะห์
จากค่
าเฉลี
วยทดสอบ
น mg/L
8.2
เคราะห
จากค
าเฉลี
่ย 6�ยชิ�้นหน่
ทดสอบ
ทศนิยหน่
ม ว1ยเป็
ตําแหน
ง ทศนิยม
� ตําแหน่ง
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9.�. การควบคุ
results)
การควบคุมมคุคุณณภาพผลการทดสอบ
ภาพผลการทดสอบ (Assuring
(Assuring the quality of test results)
9.1
ง านตรวจสอบเครื
่องมื
า าsensitivity
9.1 ก อก่นใช
อนใช้
งานตรวจสอบเครื
� องมือ โดยทํ
อโดยทํ
sensitivity check
checkใช
ใช้คความเข
วามเข้ม ขข้น ของ
สารละลายมาตรฐานตามที
สารละลายมาตรฐานตามที่กํา�กหนดในคู
าํ หนดในคูม่มือการใช
ือการใช้เครื
เครื่อ� อง งFAAS
AAS
9.2
�.� ควรตรวจสอบการ
ควรตรวจสอบการdrift
driftของเครื
ของเรื่อ� งมือ โดยการวัด working
working standard
standard solution
solution
ที่คทีวามเข
�ความเข้มขมนข้นสูสูงสุงสุดดเมืเมื่อ�อวัวัดดตัตัววอย
อย่าางไปแล
งไปแล้ววทุทุกกๆๆ10-12
��-�� ตัตัววอย
อย่าางง และหลั
และหลังงสิสิ� ้นนสุสุดด
การวั
ด ดคาค่ทีา่เทีบี�เ่ยบีงเบนต
การวั
�ยงเบนต้องไม
องไม่เกิเนกิน5%�%
9.3�.�วิเคราะห
เกณฑ
วิเคราะห์spiked
spikedblank
blankเพืเพื่อ�อประเมิ
ประเมินน%%recovery
recovery ทุทุกกครั
ครั้�งงทีที่ท�ทําาํ การวิ
การวิเเคราะห
คราะห์ เกณฑ์
% %recovery
recoveryตอต้งอยู
องอยูในช
ใ่ นช่วงวง80-110
��-���
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DMSc F1097 การวิเคราะห์ ปริ มาณแคโพแลกแทม ทีแ� พร่ จากวัสดุสัมผัสอาหารชนิดไนลอน
DMSc F1097: การวิเคราะหปริมาณ caprolactam ทีแ่ พรจากวัสดุสมั ผัสอาหารชนิดไนลอน
Determination of caprolactam migration from nylon food contact
Determination of caprolactam migration from nylon food contact
materials
materials
1. ขอบข่ าย (Scope)
ใช้วิเคราะห์หาปริ มาณ caprolactam ที�แพร่ จากวัสดุสัมผัสอาหารชนิ ดไนลอน ภายใต้
สภาวะทดสอบ migration ที�กาํ หนดโดยวิธีน� ี โดย GC-FID
2. เอกสารอ้างอิง (References)
Japan External Trade Organization, II. Standards and Testing Methods for
Implements, Containers and Packaging, Specifications, Standards and Testing
Methods for Foodstuffs, Implements, Containers and Packaging, Toys, Detergents
2008, JETRO Overseas Research Department, P. 116-124.
3. หลักการ (Principle)
สกัด caprolactam
caprolactam จากตัวอย่
อยางด้
งดวย ��%
20 %ethanol
ethanolภายใต้
ภายใตภาวะทดสอบ migration
migration ที�อ่ ุณหภูมิ
��
�� OoC เป็เปนเวลา
วย GC-FID
ยบเทีใช
ยบพื
peakยบพื
ระหว่
60 oOC หรือ 95
นเวลา ��
30 min
minด้ตรวจวิ
เคราะหใช้ดกว ารเปรี
ย GC-FID
การเปรี
น้ ทีาใ่ งต
�นที�ใต้ยบเที
สารละลายตั
วอย่างกับสารละลายมาตรฐาน
caprolactam caprolactam
ที�ความเข้มข้ทีนค่ ��
µg/ml
peak ระหวางสารละลายตั
วอยางกับสารละลายมาตรฐาน
วามเข
มขน 15 µg/ml
4. เครื�องมือและอุปกรณ์ (Apparatus)
4.1 เครื� องมือ
4.1.1 เครื
4.�.�
เครื่อ� องงGC
GC –– FID
FID
oC และ 95o ± 2oC
4.1.2 ออ่าางนํ
(waterbath)
bath)สามารถควบคุ
สามารถควบคุ
ณหภู
ที่ 60
4.�.�
งนํ้า� ารร้อน (water
มอุมณอุหภู
มิได้มทิไดี� ��
± �o±C2และ
�� ± � C
4.1.3 เตาไฟฟ
4.1.3
เตาไฟฟ้าา(hot
(hotplate)
plate)
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4.2 อุปกรณ
4.2.1 อุปกรณสําหรับวัดอุณหภูมิ เชน เทอรโมมิเตอร
4.2.2 อุปกรณสําหรับวัดระยะ เชน ไมบรรทัดหรือ vernier
4.2.3 Cylinder ขนาด 250 ml
4.2.4 Volumetric ﬂask ขนาด 1,000, 100 และ 10 ml
4.2.5 Micropipette ขนาด 100 µl และ 1,000 µl
4.2.6 Erlenmeyer ﬂask แบบปากกวาง ขนาด 300 ml และ 1,000 ml
4.2.7 Beaker ขนาด 10 ml
4.2.8 ขวดแกวพรอมฝาปดสําหรับใสสารละลายตัวอยาง
5. สารเคมี (Reagents)
สารเคมีทุกชนิดเปนระดับ AR grade ยกเวนที่ระบุไว และนํ้า (H2O) ที่ใชเปนนํ้ากลั่น 3 ครั้ง
หรือนํ้าปราศจากไอออน (deionized water) ที่มีคา resistivity > 18 MΩ-cm
5.1 Ethanol , absolute for analysis
5.2 Ethanol (20 % v/v) : ผสม ethanol (ขอ 5.1) 2 สวน กับ (H2O) 8 สวน
5.3 สารมาตรฐาน (standard)
5.3.1 Caprolactam: purity > 98 %
5.3.1.1 Stock standard solution caprolactam (1,500 µg/ml) : ชั่ง
caprolactam (ขอ 5.3.1) 0.1500 g ใน beaker ขนาด 10 ml ละลาย
ดวย 20 % ethanol เทใสใน volumetric ﬂask ขนาด 100 ml ปรับ
ปริมาตรดวย 20 % ethanol
5.3.1.2 Intermediate standard solution capolactam (150 µg/ml): ปเปต
stock standard solution ( ขอ 5.3.1.1) 2 ml ลงใน volumetric
ﬂask ขนาด 20 ml ปรับปริมาตรดวย 20 % ethanol
5.3.1.3 Working standard solution (15 µg/ml): ปเปต intermediate
standard solution ( ขอ 5.3.1.2) 1 ml ลงใน volumetric ﬂask
ขนาด 10 ml ปรับปริมาตรดวย 20 % ethanol
60
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6. การเตรี
(Preparationofoftest
testsample)
sample)
การเตรียมตัวอย
อย่ าง (Preparation
6.1 ตั วอย่
อยาางที
งที�ไ่ ไม่มสสามารถบรรจุ
ามารถบรรจุ
ข องเหลวได
แ ละต
อ งการสกั
งดยาวนเดี
ของเหลวได้
และต้
องการสกั
ดเพียดงด้เพีายนเดี
เช่นย ว เช น
งที� ม่มี ลีลกั ักษณะเป็
ษณะเปนแผ่
นแผนนเรีเรียยบแข็
บแข็งง แผ่
แผนนฟิฟล์ลมม หรื
หรือตัวอย่
อยางที� ่มีวัสดุต่ างชนิด
ตัตัววอย่อยาางที
สกัดดโดยใช้
โดยใชเครื
ครื� อ่องสกั
งสกัดดone-side
one-side(ภาคผนวก
(ภาคผนวก�)1)
ประกบกันน สกั
6.1.1
�.�.�ตัตัดดตัตัวอย
วอย่างให
างให้มมีขี ขนาดเส
นาดเส้นนผผ่าานศู
นศูนนยย์กกลางไม
ลางไม่นนอ้อยกว
ยกว่าาเส
เส้นผผ่านศูนยย์กลาง
ภายนอกของ
กระบอกเหล็
ก กลกากล้
ไราสไร้นิสมนิ มล าล้งตัางตั
ว อย
า งด
ภายนอกของ
กระบอกเหล็
วอย่
างด้ว ยวยH 2HO2Oผึ่ งผึให� ง
แหงในที
ลอดฝุ
น น
แห้ง่ปในที
�ปลอดฝุ่
6.1.2
วอยว าอย่
งทีา่เงที
ตรี�ยเ ตรี
มไวยบมไว้
นแผบนนแผ่
ยางซึน่งยางซึ
ทาบอยู
บนฐาน่บวางกระบอกเหล็
กกลา
�.�.�วางตั
วางตั
� งทาบอยู
นฐาน วางกระบอก
ไร ส นิเหล็
ม ทักกล้
บ แผ
ง วางแผ
ด บนกระบอกเหล็
ก กล ากไรกล้สานิไร้ม
าไร้นสตันิวมอย
ทับาแผ่
นตัวอย่านงยึวางแผ่
นยึดบนกระบอกเหล็
ขันยึดสนิ
ดวมยตัขันวยึดให
ด้วแยตันวนยึดให้แน่น
6.2
องเหลวได ทํทําาด้ดววยวั
ยวัสสดุดุเดีเ ดี� ย่ ยวหรื
วหรืออวัวัสสดุดุผผสมอาจจะมี
สมอาจจะ
�.� ตัตัววอย
อย่าางที่ ส� ามารถบรรจุ ของเหลวได้
ูปทรงคงตั
หนาและแข็
ขวดกล่กลอองงถ้ถววยยโถ
โถ ถาด
ถาด หรือตัวอย
รูมีปรทรงคงตั
ว วหนาและแข็
ง งเช่เชนนขวด
อย่างที�่รูปทรง
ไมคงตัว แต่
แตสามารถบรรจุของเหลวได้
องเหลวไดเช่ชนถุงหรือ ซองประเภทต่
ซองประเภทตาง ๆ สกัดโดย
ไม่
วิธี ีใส่สสารละลายลงในตัววอย่
อยาางง(filling)
(ﬁlling)
6.2.1
งการใสใ นตัวอย่
อยาง เพื�อ่ นํนําาไป
ไป
�.�.� กํกําาหนดระดั
หนดระดับ ปริ ม าตรของสารสกั ด ที�่ตอ้ งการใส่
คํคํานวณหาพื
านวณหาพื้น�นทีที่ผ�ผิวิวสัสัมมผัผัสสภายในของตั
ภายในของตัววอย
อย่าางง (วิธีคําํ นวณพื�้นที�่ผิวสัมผัส
ตามรายละเอี
ตามรายละเอียยดในภาคผนวก
ดในภาคผนวก2)�)
6.2.2
�.�.� ลล้าางตั
งตัวอย
อย่างด
งด้วย H22O ผึ่ง� ให
ให้แหห้งในที่ป� ลอดฝุ
ลอดฝุ่ น
6.3
งที�ไ่ ไม่มสสามารถบรรจุ
ามารถบรรจุของเหลวได้
ข องเหลวไดและทํ
และทํ
ด วสยวั
เ ดี ยนวกั
เช น
�.� ตัตัว อย
อย่ างที
าด้วายวั
ดุเสดียดุวกั
ทั�งนชิ�นทั้ งเช่ชิ้ น แผ่
แผนพลาสติ
กหรือภาชนะบรรจุ
ยวัสดุเดียวและสามารถตั
้นเล็ดโดย
กได
พลาสติ
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�.�.7. ขัขัขั��นน้นตอนการทดสอบ
ตอนการทดสอบ(Procedure)
(Procedure)
ตอนการทดสอบ
(Procedure)
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7.2 การวิเคราะห
7.2.1 สภาวะเครื่อง GC-FID
Column: capillary column HP-5, 30 m x 0.32 mm id, 0.25 µm ﬁlm thickness
Temperature program: 100 oC hold 1 min, 35 oC/min to 280 oC 5 min and
20 oC/min to 260 oC 2 min
Carrier gas: He 0.8 ml/min
Inlet temperature: 270 oC
Injection volume: 1µl /split ratio 1:1
FID detector: H2 และ Air เพื่อจุด ﬂame
Temperature detector (FID): 270 oC
7.2.2 ฉี ด สารละลายมาตรฐาน caprolactam ในข อ 5.3.1.3 เข า เครื่ อ ง GC-FID
จะได chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน
7.2.3 ฉีดสารละลาย blank และสารละลายตัวอยาง ตามขอ 7.1 เขาเครื่อง GC-FID
จะได chromatogram ของสารละลายตัวอยาง
8. การคํานวณและการรายงานผล ( Calculations and expression of results )
8.1 การคํานวณใชวิธีเปรียบเทียบพื้นที่ใต peak ของ caprolactam
8.1.1 พืน้ ทีใ่ ต peak ทีพ่ บในสารละลายตัวอยางนอยกวา 3 signal/noise ตอบ ไมพบ
8.1.2 พื้นที่ใต peak ที่พบในสารละลายตัวอยางมากกวา 3 signal/noise แตนอยกวา
พืน้ ทีใ่ ตพกี ทีพ่ บในสารละลายมาตรฐานทีค่ วามเขมขน 15 µg/ml ตอบ นอยกวา
15 mg/dm3
8.1.3 พื้นที่ใต peak ที่พบในสารละลายตัวอยางสูงกวาในสารละลายมาตรฐาน
ที่ ค วามเข ม ข น 15 µg/ml ควรใช วิ ธี ส ร า งกราฟมาตรฐานและอ า นค า
caprolactam เทียบกับกราฟมาตรฐาน
8.2 รายงานผลหนวยเปน mg/dm3
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9. การควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ (Assuring the quality of test results)
9.1 ตรวจสอบ ความพรอมของเครื่อง GC (system suitability) กอนการวิเคราะห
9.2 วิเคราะห blank เพื่อตรวจสอบการปนเปอน chromatogram ของ blank ตองไมมี
peak ที่ RT ตรงกับ peak ของ caprolactam
9.3 วิเคราะห spiked sample อยางนอย 1 ครัง้ และทุก 10 % ของจํานวนตัวอยางทัง้ หมด
ในแตละชุดของการวิเคราะห
9.4 % recovery ที่ไดจากการวิเคราะห spiked sample ตองอยูในชวง 80-110
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ภาคผนวก �
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ภาคผนวก 2
วิธีคาํ นวณพื�นที�ผวิ สัมผัส
การคํานวณพื�นที�ผิวสัมผัสของตัวอย่างให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับรู ปทรงของ
ตัวอย่างและวิธีสกัดตัวอย่างเพื�อให้ได้พ�นื ที�ที�ถูกต้องใกล้เคียงกับพื�นที�จริ งมากที�สุด
�. สู ตรคํานวณพื�นที�รูปเรขาคณิ ต
2
�.� วงกลม
R
1.2 วงรี
/� x ( ผลคูณของแกนสมมาตรทั�ง �)
1.3 ทรงกลม
�R2
�.� สี� เหลี�ยมจัตุรัส
ด้าน x ด้าน
�.� สี� เหลี�ยมผืนผ้า
กว้าง x ยาว
�.� สี� เหลี�ยมคางหมู
1/2 x สู ง x ผลบวกของด้านคู่ขนาน
�.� สี� เหลี�ยมขนมเปี ยกปูน
1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
�.� สามเหลี�ยม
1/2 x สู ง x ฐาน
2
1.9 ทรงกระบอก
R + (2R x สู ง )
�. การคํานวณพื�นที�ผวิ สัมผัสภายในของภาชนะบรรจุรูปทรงอื�น นอกเหนือจากข้อ �.
�.� ใช้แถบกาว
�.�.� ที� ผิวภาชนะตัวอย่าง ด้านนอก ทําเครื� องหมายระดับของสารสกัดที�
ต้องการใส่ ในภาชนะ
�.�.� ตัดแถบกาวให้มีขนาดเท่ากับระยะรอบภาชนะตัวอย่าง
�.�.� พันแถบกาวรอบภาชนะด้านนอก ทีละแถบจนถึงระดับที�กาํ หนดไว้
ในข้อ �.�.�
�.�.� ลอกแถบกาวออกจากภาชนะ วัดความกว้าง และความยาวของแถบกาว
ทุกชิ�น
�.�.� คํานวณพื�นที�ของแถบกาวแต่ละชิ�น
�.�.� รวมพื�นที�ท�งั หมด
�.� ใช้กระดาษตัดปะพื�นผิวภาชนะ
ปะกระดาษบนผิวด้านในภาชนะ ให้แนบสนิ ทตามรู ปทรงของภาชนะ
แล้วนํา กระดาษที� ป ะไว้ออกมาตัดเป็ นชิ� น เล็ก ๆ ให้เ ป็ นรู ปเรขาคณิ ต
คํานวณพื�นที�กระดาษที�ตดั ไว้แต่ละชิ�นรวมพื�นที�ท�งั หมด
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DMSc F1098 การวิเคราะห์ ปริมาณ 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5- triazine ทีแ� พร่ จาก
าลอง 3, 5- triazine
DMSc F1098:ภาชนะบรรจุ
การวิเคราะหอปาหารลงสู
ริมาณ 2, ่ อ4,าหารจํ
6-triamino-1,
ทีแ่ พรจากภาชนะบรรจุ
าหารลงสูอ าหารจำลอง
Determination
of 2, 4,อ6-triamino-1,
3, 5- triazine migration from
Determination of 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5- triazine migration from
food
foodpackaging
packaginginto
intofood
foodsimulant
simulant
1. ขอบข่ าย (Scope)
ใช้วิเคราะห์หาปริ มาณ 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5- triazine (เมลามีน) ที�แพร่ (migration)
จากภาชนะบรรจุอาหารชนิ ดพลาสติกเทอร์ โมเซ็ ต ภายใต้สภาวะทดสอบ migration
ที�ก่ าํ หนดโดยวิธีน� ี้ โดย HPLC ––DAD
DADซึซึ่ง� งมีมีขขีดีดจํจําากักัดดของการตรวจพบ
ของการตรวจพบ (LOD)
(LOD) เท
เท่ากับ
0.25 µg/ml

2. เอกสารอ
เอกสารอ้างอิง (References)
2.1 DD
�.�
DDCEN/TS
CEN/TS13130-27:
13130-27:2005
2005Materials
Materialsand
and articles
articles inin contact
contact with foodstuffs Plastics substances Subject to limitation - Part 27: Determination of 2, 4, 6triamino-1, 3, 5- triazine in food simulants
2.2 BS EN 13130 - 1: 2004 Material and articles in contact with foodstuffs - Plastics
�.�
substances subject to limitation - Part 1 Guide to test methods for the specific
migration of substances from plastics to foods and food simulants and the
determination of substances in plastics and the selection of conditions of exposure to
food simulants
3. หลักการ (Principle)
สกัด 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5- triazine จากตัวอย่าง ด้วย 3% acetic acid ซึ� งเป็ น อาหารจําลอง
simulant) ภายใต้
ภายใตสภาวะทดสอบ
ภาวะทดสอบmigration
migrationทีที�ออ่ ุณณ
ุ หภู
หภูมมิ ��ิ 70oCoCเป็เปนเวลา
นเวลา22hrh วิเคราะห
(food simulant)
คราะห์
2, 4, 6-triamino-1, 3, 5- triazine ด้วยเทคนิค HPLC – DAD และวัดปริ มาณเทียบกับกราฟ
มาตรฐาน
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4. เครื่องมือและอุปกรณ (Apparatus)
4.1 เครื่องมือ
4.1.1 เครื่อง HPLC – DAD
4.1.2 ตูอบรอน (hot air oven) สามารถควบคุมอุณหภูมิไดที่ 70 ± 2oC
4.1.3 เครื่องชั่งละเอียด (analytical balance) ที่มีความละเอียด 0.0001 g
4.1.4 เตาไฟฟา (hot plate)
4.1.5 อางนํ้าคลื่นความถี่สูง (ultrasonic water bath)
4.2 อุปกรณ
4.2.1 อุปกรณสําหรับวัดอุณหภูมิ เชน เทอรโมมิเตอร
4.2.2 อุปกรณสําหรับวัดระยะ เชน ไมบรรทัดหรือ vernier
4.2.3 Cylinder ขนาด 250 ml
4.2.4 Volumetric ﬂask ขนาด 1,000 และ 50 ml
4.2.5 Micropipette ขนาด 100 µl และ 1,000 µl
4.2.6 Erlenmeyer ﬂask ขนาด 1,000 ml
4.2.7 Beaker ขนาด 250, 100 ml
4.2.8 ขวดพลาสติกสําหรับใสสารละลายตัวอยาง
4.2.9 Membrane ﬁlter ขนาด pore size 0.45 µm
4.2.10 Vial สําหรับเครื่อง HPLC
5. สารเคมี (Reagents)
สารเคมีทุกชนิดไมตํ่ากวา AR grade ยกเวนเฉพาะที่กําหนดไว และนํ้า (H2O) ที่ใชเปน
นํ้ากลั่น 3 ครั้ง หรือนํ้าที่ปราศจากไอออน (deionized water) ที่มีคา resistivity > 18 MΩ-cm
5.1 Acetic acid ( CH3COOH ), glacial
5.2 Acetonitrile ( CH3CN ), HPLC grade
5.3 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate ( H4NaO5P )
5.4 Sodium hydroxide ( NaOH )
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5.5 Acetic acid (3 % w/v) (Food simulant): เจือจาง acetic acid (ขอ 5.1) 30 g ลงใน
H2O และปรับปริมาตรเปน 1,000 ml ดวย H2O
5.6 Sodium hydroxide (10% w/v) : ชั่ง sodium hydroxide (ขอ 5.4) 10 g ลงใน beaker
ขนาด 100 ml ละลาย ดวย H2O ถายใส volumetric ﬂask ขนาด 100 ml ปรับ
ปริมาตรใหครบดวย H2O
5.7 5 mM phosphate buffer pH 6.5 : ชัง่ sodium phosphate monobasic (ขอ 5.3) 690 mg
ละลายดวย H2O 900 ml ปรับ pH ใหได 6.5±0.2 ดวย 10% sodium hydroxide
(ขอ 5.6) และ ปรับปริมาตรดวย H2O จนครบ 1,000 ml
5.8 สารมาตรฐาน (standards)
5.8.1 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine (C3H6N6), purity >99 %
5.8.2 Stock standard solution, 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine (1,000 µg/ml) : ชั่ง
2,4,6-triamino-1, 3,5-triazine (ขอ 5.8.1) 50 mg ใหละเอียดถึง 0.1 mg ลงใน
beaker ขนาด 100 ml เติม H2O 40 ml นําไปวางใน ultrasonic water bath
ที่อุณหภูมิ 70 oC เปนเวลา 15-30 min เพื่อใหละลาย แลวทิ้งไวใหเย็นที่
อุณหภูมิหอง ถายใส volumetric ﬂask ขนาด 50 ml ปรับปริมาตรใหครบ
ดวย H2O เก็บไวในที่มืดอุณหภูมิระหวาง -20 oC ถึง 20 oC ใชไดนาน 3 เดือน
5.8.3 Intermediate standard solution, 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine (100 µg/ml) :
ปเปต stock standard solution (ขอ 5.8.2) 5 ml ใสใน volumetric flask
ขนาด 50 ml ปรับปริมาตรดวย 3% acetic acid
5.8.4 Working standard solution, 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine (0, 0.5, 2.5,
5.0, 7.5 และ10.0 µg/ml) : ปเปต intermediate standard solution (ขอ 5.8.3)
0, 0.05, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.00 ml ลงใน volumetric ﬂask ขนาด 10 ml
ปรับปริมาตรดวย 3% acetic acid
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การเตรียยมตั
มตัววอย่
อยาางง(Preparation
(Preparationofoftest
testsample)
sample)
6.6. การเตรี
�.� ใช้ตวั อย่างทดสอบจํานวน � ชิ�น เพื�อทดสอบ migration และ จํานวน 2 ชิ�น เพื�อวัด
ปริ มาตรของ food simulant ที�ใช้ทดสอบ วัดปริ มาตรโดย ใส่ food simulant ลง
อยาางจนถึ
งจนถึงงระดั
ระดับบตํตํ� า่ ากว่
กวาขอบบนสุ
า ขอบบนสุดด5 5 mm
mm บับันนทึทึกกปริ
ในตัวอย่
ปริมมาตรและคํ
าตรและคํา นวณ
ค่าเฉลี�ย หน่วยเป็ น ml
�.� คํานวณพื�นที�ผวิ ภายในตัวอย่างทดสอบ หน่วยเป็ น dm2
ตอนการทดสอบ(Procedure)
(Procedure)
�.7. ขัขั�น้นตอนการทดสอบ
7.17.1 การสกั
การสกัดดสารละลายตั
สารละลายตัวอย่
วอยางาง
7.�.�
beaker ปริ
7.1.1ใส่ใส �%
3 % acetic
acetic acid ลงใน
ลงใน beaker
ปริมาตรให้
าตรใหเเพีพียยงพอเพื
งพอเพื�อ่อใส่ใสใในตั
นตัววอย่
อยาางง
ทดสอบจํ
�คาํ ่ คนวณไว้
ทดสอบจํานวน
า นวน� 3ชิ�นชิ้ นตามที
ตามที
ํ า นวณไวและเพิ
และเพิ
ก 100mlmlเพืเพื�อ่ อเตรี
เตรียยมม
�มอี่ มกอี100
o
o
่นบน
blank
hothot
plateplate
จนได้จนได
อุณหภู
ิ 70±2
เทใส
C เทใส่
างทีต�เั วตรีอยยมา ง
blankนํานํไปอุ
า ไปอุ
 น บน
อุ ณมหภู
มิ 70
± 2 ตCวั อย่
ตรีมยมไว
ปริมาตรตามที
นวณได
อ 6.1
ปดดวยกระจก
สารละลาย
ไว้ที่เปริ
าตรตามที
�คาํ นวณได้่คใํานข้
อ �.�ในข
ปิ ดด้
วยกระจก
สารละลายที
�เหลือ
หลือใน ปิbeaker
ปดดวยกระจก
วอยาblank
งและ ไปวางในตู
blank ไปวางใน
ในที่เbeaker
ดด้วยกระจก
( blank () blank
นําตัว)อย่นําตังและ
อ้ บ
o
C สั งณเกตอุ
หภู มิข องสารละลาย
อน ควบคุ
มอุมณิทหภู
มิที่ 70
ร้อตูน อ บร
ควบคุ
มอุณหภู
�ี 70±2
C ±สั2งoเกตอุ
หภูมณิของสารละลาย
food
h เมื่อครบเวลากํ
food simulant
เมื่อบถึง70±2
ระดับoC70จับ± เวลา
2 oC 2จับhrเวลา
simulant
เมื�อถึงระดั
เมื�อ2ครบเวลากํ
าหนด รีาบหนด
นํา
ตัวอยาblank
งและออกมา
blank ออกมา
เกิน 5เทสารละลายทิ
min) เทสารละลายตั
ตัรีวบอย่นําางและ
(ไม่ให้เ(ไม
กินใ5หmin)
�ง วอยางทิ้ง
7.1.2 ทดสอบ
ทดสอบmigration
migration
้ ง โดยใช
ชิ้ น ทดสอบเดิ
า งนํ้ า สะอาด
�.�.�
ซํ�าอีซํก้ า2อี กครั2� ง ครั
โดยใช้
ชิ�นทดสอบเดิ
มล้างนํม� าลสะอาด
ผึ�งให้
ผึ่ งงให
แ ห ง และปฏิ
ต ามขั้ น ตอนในข
อ บ7.1.1
เก็ บ สารละลายตั
แห้
และปฏิ
บตั ิตามขับ� นั ติตอนในข้
อ �.�.� เก็
สารละลายตั
วอย่าง ครัว� งอย
ที� า�ง
จากการทดสอบครั
้งที่ 3 กและ blank ใสขวดพลาสติก
และ
blank ใส่ ขวดพลาสติ
7.1.3 กรองสารละลายในข้
กรองสารละลายในขออ �.�.�
7.1.2 ผ่ผาน membrane
0.450.45
µm
�.�.3
membraneﬁlter
filterขนาด
ขนาดpore
poresizesize
แลแล้
วนํวานํไปวิ
เคราะห
ดวดยเครื
่อง� อHPLC
µm
าไปวิ
เคราะห์
ว้ ยเครื
ง HPLC- DAD
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7.2 วิธีวิเคราะห
7.2.1 สภาวะของเครื่อง HPLC - DAD
HPLC column
:
LC-NH2, 250 x 4.6 mm
Mobile phase
:
75% acetonitrile : 25% 5mM phosphate buffer
pH 6.5±0.2
Flow rate
:
1 ml/min
Detector
:
DAD (Wavelength 202 nm)
Injection volume :
20 µl
7.2.2 ฉีด working standard solution (5.8.4) เขาเครื่อง HPLC สรางกราฟ
ความสัมพันธ ระหวาง peak area กับความเขมขนของ 2,4,6-triamino1,3,5-triazine โดยคา R2 > 0.995
7.2.3 ฉีดสารละลาย blank และสารละลายตัวอยาง (ขอ7.1.3) วัดปริมาณ 2,4,6triamino-1,3,5-triazine ที่ได เทียบกับกราฟมาตรฐาน
8. การคํานวณและการรายงานผล (Calculations and expression of results)
8.1 คํานวณปริมาณ 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine จากสูตร
M = (C xV )
S
เมื่อ M = ปริมาณ 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine (mg/ dm2)
C = ปริมาณ 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine ที่อานไดจากกราฟ มาตรฐาน (µg/ml)
V = ปริมาณของ food simulant ที่ใช (100 ml = 0.1 L)
S = พื้นที่ผิวของตัวอยางที่ใชทดสอบ (dm2)
คํานวณผลวิเคราะหจากหนวย mg/dm2 เปน mg/kg โดยใช factor = 6
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8.2 การรายงาน หน่วยเป็ น mg/kg ทศนิยม � ตําแหน่ง
รายงานผลการวิเคราะห์ปริ มาณ 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine จากการทดสอบ
migration ครั�งที� � โดย รายงานจากค่าเฉลี�ยในการทดสอบตัวอย่าง � ชิ�น
�. การควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ (Assuring the quality of test results)
9.1
ตรวจสอบความพรออมมของเครื
ของเครื� อ่องงHPLC
HPLC(system
(systemsuitability)
suitability)ก่อกนการวิ
อนการวิ
เคราะห
9.1 ตรวจสอบความพร้
เคราะห์
9.2 วิวิเเคราะห์
คราะหblank
blankเพืเพื�อ่อตรวจสอบการปนเปื
ตรวจสอบการปนเป� อน
อน chromatogram ของ blank
blank ต้ตอองไม่
งไมมี
�.�
peak ที� ่ RT
RT ตรงกั
ตรงกับบpeak
peakของ
ของ2,4,6-triamino-1,3,5-triazine
2,4,6-triamino-1,3,5-triazine
9.3
่อประเมิ
น %น recovery
ทุกครั้ง
�.� วิวิเเคราะห
คราะห์food
foodsimulant
simulantที่เติทีม�เติสารละลายมาตรฐานเพื
มสารละลายมาตรฐานเพื
�อประเมิ
% recovery
ําการวิ
เกณฑ เ%
recovery
ตองอยูต้ใอนช
80-110
ทุทีก่ทครั
ํ การวิเคราะห์
กณฑ์
% recovery
งอยูวใ่ งนช่
วง ��-���
� งที�ทเาคราะห
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DMSc
DMScFF1099:
1099:การวิ
การวิเคราะห
เคราะห์สาร
สารantimicrobial
antimicrobialในเนื
ในเนื้อ�อสัสัตตวว์โดย
โดยLC-MS/MS
LC-MS/MS
Determination
Determinationofofantimicrobial
Antimicrobialininanimal
animaltissue
tissuebybyLC-MS/MS
LC-MS/MS

�. ขอบข่ าย (Scope)
ใช้
beta-lactam, macrolide,
ใชเป็ปนคู
นคู่มมือื ในการตรวจวิ
ในการตรวจวิเคราะห์
เคราะหสสารารamphenicol,
amphenicol, beta-lactam,
macrolide, quinolone,
quinolone,
sulfonamide และ tetracycline ในเนื�อสัตว์โดยมี limit of detection (LOD) และ limit of
quantitation (LOQ) ดังตาราง
กลุ่มสาร
amphenicol
-chloramphenicol
-florfenicol
-thiamphenicol
beta-lactam
macrolide
quinolone
sulfonamide
tetracycline

LOD (µg/kg)

LOQ (µg/kg)

0.1
1.0
1.0
30
30
5
5
30

0.3
3.0
3.0
50
50
10
10
50

2.�. เอกสารอ้างอิง (References)
2.1 Chung-Wei-Tsai, Chan-Shing and Wei-Hsien. Multi-Residues Determination of
Sulfonamide and Quinolone Residues in Fish tissues by liquid
chromatography/tandem mass spectrometry. Journal of Food and Drug Analysis.
2012; 20(3): 674-680 (SD 20 203 062)
2.2 Heller DN, Nochetto CB, Rummel NG, Thomas MH. Development of multiclass
methods for drug residues in eggs: hydrophilic solid-phase extraction cleanup
and liquid chromatography/tandem mass spectrometry analysis of tetracycline,
fluoroquinolone, sulfonamide, and beta-lactam residues. J Agric Food Chem.
2006; 54(15):5267-78. (SD 20 203 063)
2.3 Commission Decision of 12 August 2002 (2002/657/EC) Official Journal of the
European Communities L 221, 17.8.2002: 8-36.
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หลักการ (Principle)
(Principle)
3.�. หลั
สาร antimicrobial 6 กลุ่ม ได้
amphenicol, beta-lactam, macrolide, quinolone,
ได แกก่ กลุ ่ม amphenicol,
sulfonamide และ
tetracycline จะถูกสกั
สกัดดออกจากตั
ออกจากตัววอย
อย่าางเนื
งเนื้อ� อสัสัตตวว์ ดด้ววยย acetonitrile
acetonitrile
sulfonamide
และ tetracycline
acetonitrile ระเหยสารที� ่
จากนั� น้ นําสารที�ส่ กัดได้
ไดกําจัดไขมันดด้วย hexane ที�อ่ ิ�ม่ ตัวด้ดววยย acetonitrile
สกัดได้
ไดจจนแห้
นแหงงละลาย
ยสารละลายผสมของ 0.1%
0.1% formic
formicacid
acid:: MeOH
ละลาย residue ดด้วยสารละลายผสมของ
(1:1) 1,000
จากนั� น้นตรวจชนิ
ตรวจชนิดดและปริ
และปริมมาณโดยเทคนิ
าณโดยเทคนิค LC-MS/MS
LC-MS/MS คํานวณปริ
นวณปริมาณ
�,000 mL
l จากนั
จาก calibration
calibrationcurve
curveทีที� plot
่ plotระหว่
ระหว
ง peakareaarea
ของ standard และ
างาpeak
ratioratio
ของสารมาตรฐาน
และ internal
internal
standard
concentrationratio
ratioของสารมาตรฐาน
ของ standard และ
โดยใช
standard กักับบ concentration
และinternal
internal standard
standard โดยใช้
internal
standardสํสําาหรั
หรับบทดสอบสารดั
ทดสอบสารดังตาราง
งตาราง
internal standard
กลุ่มสาร
amphenicol
beta-lactam
macrolide
quinolone
sulfonamide
tetracycline

internal standard
chloramphenicol
-d55
chloramphenicol-D
erythromycin-13C2
erythromycin-13C2
erythromycin-13C2
erythromycin-13C2
norfloxacin-D5
norfloxacin-d5
sulfamethazine-D4,sulfadoxine-d3
sulfadoxine-D3
sulfamethazine-d4,
erythromycin-13C2
erythromycin-13C2

4. เครื�อ่ งมืออและอุ
และอุปปกรณ์
กรณ(Apparatus)
(Apparatus)
4.1 เครื
เครื� อ่ งมือ
4.1
4.1.1
่องชั� อ่งงชัความละเอี
ยดย0.001
4.1.1 เครืเครื
ง� ความละเอี
ด 0.001g g
4.1.2 เครื่องชั่งความละเอียด 0.00001 g
4.1.2 เครื� องชัง� ความละเอียด 0.00001 g
4.1.3 เครื่องบดเนื้อ
4.1.3 เครื� องบดเนื�อ
4.1.4 Refrigerator centrifuge
4.1.4 Refrigerator centrifuge
4.1.5 Nitrogen evaporator-temperature-controlled heating box
4.1.5 Nitrogen evaporator-temperature-controlled heating box
4.1.6 Vortex mixer
4.1.6 Vortex mixer
4.1.7 Shaker
4.1.7 Shaker
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4.1.8 LC-MS/MS system ประกอบดวย
- Binary pump: Agilent 1100 series
- Autosampler: Agilent 1100 series
- Micro vacuum degasser: Agilent 1100 series
- Thermostatted column compartment: Agilent 1100 series
- Triple quadrupole mass spectrometer: API 4000
4.2 อุปกรณ
4.2.1 Screw cap centrifuge tube ขนาด 30 mL และ 50 mL
4.2.2 Test tube ขนาด 10 mL
4.2.3 Micropipette ขนาด 10-100 mL, 20-200 mL และ 100-1,000 mL
4.2.4 Tip ขนาด 10-100 uL, 20-200 mL และ 100-1,000 mL
4.2.5 Volumetric flask ขนาด 10, 50 และ 1,000 mL
4.2.6 Separatory funnel ขนาด 500 mL
4.2.7 Micro-spin filter tube ชนิด PVDF 0.45 µm
4.2.8 Vial สีชาขนาด 2 mL
4.2.9 Filtering device for HPLC eluents
4.2.10 Membrane filter ชนิด PVDF ขนาด 47 mm 0.45 µm
5. สารเคมี (Reagents)
สารเคมีทุกชนิดไมตํ่ากวาระดับ AR grade ยกเวนที่ระบุไว และนํ้า (H2O) ที่ใชเปนนํ้ากลั่น
3 ครั้ง หรือนํ้าปราศจากไอออน (deionized water) ที่มีคา resistivity >18 MΩ-cm
5.1 Methanol (MeOH) (Merck, gradient grade for liquid chromatography) หรือ
เทียบเทา
5.2 Acetonitrile (CH3CN) (JT.Baker, HPLC grade) หรือเทียบเทา
5.3 Hexane (C6H14)
5.4 Formic acid (HCOOH), (98-100%)
5.5 Ammonium acetate
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5.6 Hexane saturated with acetonitrile: นํา hexane 250 ml เติม acetonitrile 50 ml
เขยา 1 min ใน separatory funnel ตั้งทิ้งไวใหแยกชั้น นําชั้น hexane ไปใชในการ
กําจัดไขมัน
5.7 Mobile phase A; 2mM ammonium acetate in 0.1% formic acid: ชั่ง ammonium
acetate 0.77 g ละลายใน 0.1% formic acid และปรับปริมาตรเปน 500 ml ดวย
0.1% formic acid แลวกรองผาน membrane ﬁlter ชนิด PVDF ขนาด 47 mm,
0.45 µm ดวย ﬁltering device for HPLC eluents
5.8 สารมาตรฐาน (Standards)
5.8.1 สารกลุม beta lactam 6 สาร ไดแก cefalexin, cefazolin, cloxacillin,
dicloxacillin, nafcillin และ oxacilllin
5.8.2 สารกลุม amphenicol 3 สารไดแก chloramphenicol, ﬂorphenicol และ
thiamphenicol
5.8.3 สารกลุม macrolide 4 สารไดแก erythromycin, josamycin, lincomycin
และ tilmicosin
5.8.4 สารกลุม quinolone 11 สาร ไดแก danoﬂoxacin, diﬂoxacin, enroﬂoxacin,
ﬂumequine, levoﬂoxacin, marboﬂoxacin, nalidixic acid, norﬂoxacin, oﬂoxacin,
oxolinic acid และ saraﬂoxacin,
5.8.5 สารกลุม sulfonamide 13 สารไดแก sulfadiazine, sulfadimidine (or
sulfamethaxine), sulfadoxine, sulfadimethoxine, sulfamerazine,
sulfamethizole, sulfamethoxazole, sulfamonomethoxine,
sulfaquinoxaline, sulﬁsoxazole, sulfathiazole, sulfapyridine และ
trimethoprim
5.8.6 สารกลุม tetracycline 4 สารไดแก chlortetracycline, doxycycline,
oxytetracycline และ tetracycline
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5.8.7 Internal standard
5.8.7.1 Chloramphenicol-D5 สําหรับการวิเคราะหสารกลุม amphenicol
5.8.7.2 Erythromycin- 13C 2 สํ า หรั บ การวิ เ คราะห ส ารกลุ  ม macrolide
beta-lactam และ tetracycline
5.8.7.3 Norﬂoxacin-D5 สําหรับการวิเคราะหสารกลุม quinolone
5.8.7.4 Sulfadoxine-D3, sulfamethazine-D4 สําหรับการวิเคราะหสารกลุม
sulfonamide
5.9 สารละลายมาตรฐาน
สารมาตรฐานอยูในรูป salt base ตองคํานวณปริมาณตาม formula และความ
บริสุทธิ์ของสารมาตรฐานแตละตัว ตัวอยาง เชน norﬂoxacin hydrochloride มี
HCl 1 โมเลกุล MW เทากับ 355.8 และมีความบริสุทธิ์ 94%
ดังนั้นถาตองการชั่งนํ้าหนัก 10 mg ตองชั่ง (355.8 x 10) x 100 = 11.85 mg
319.3 x 94
5.9.1 Stock standard solution (1,000 µg /mL): ชั่งสารมาตรฐานประมาณ 10 mg
โดยใชเครื่องชั่งความละเอียดอยางนอย 0.1 mg คํานวณนํ้าหนักตามขอ 5.9
ละลาย และปรับปริมาตรเปน 10 mL ใน volumetric ﬂask ดวยสารละลายที่
เหมาะสม เก็บในตูเย็น -20OC มีอายุการใชงาน 6 เดือนยกเวนกลุม betalactam เก็บในตูเย็น -20OC มีอายุการใชงาน 3 เดือน
สารละลายที่ใช
- MeOH สําหรับกลุม amphenicol, macrolide, sulfonamide และ tetracycline
- H2O สําหรับกลุม beta lactam
- 2% 2M NH4OH in MeOH สําหรับกลุม quinolone
5.9.2 Working standard solution (10 µg/mL); สารกลุม amphenicol, beta- lactam,
macrolide, quinolone, sulfonamide และ tetracycline ยกเวน chloramphenicol
w (1 µg/mL) ผสมเฉพาะสารในกลุมเดียวกันเก็บในตูเย็น 2-8OC มีอายุการใชงาน
1 เดือน
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5.9.3

5.9.4

5.9.5

5.9.6

: ปเปต stock standard solution (5.9.1) สารกลุม amphenicol, betalactam, macrolide, quinolone, sulfonamide และ tetracycline (1000 µg/mL)
ยกเวน chloramphenicol (100 µg/mL) ชนิดละ 100 µL แลวปรับ
ปริมาตรเปน 10 mL ใน volumetric ﬂask ดวย
- MeOH สําหรับสารกลุม amphenicol, macrolide, quinolone, sulfonamide
และ tetracycline
- H2O สําหรับกลุม beta lactam
Working standard solution (1 µg/mL) สารกลุม amphenicol, beta-lactam,
macrolide, quinolone, sulfonamide และ tetracycline เก็บที่อุณหภูมิ 2-8oC
มี อ ายุ ก ารใช ง าน 1 เดื อ น: ป เ ปต working standard solution (ข อ 5.9.2)
สารกลุ  ม amphenicol, beta lactam, macrolide (10 µg/mL) , quinolone,
sulfonamide แตละกลุม 1,000 mL ปรับปริมาตรเปน 10 mL ใน volumetric
ﬂask ดวย
- MeOH สําหรับสารกลุม amphenicol, macrolide, quinolone, sulfonamide
และ tetracycline
- H2O สําหรับกลุม beta lactam
Stock internal standard (1,000 µg /mL): ละลาย internal standard 10 mg
และปรับปริมาตรเปน 10 mL ใน volumetric flask ดวย MeOH เก็บในตูเย็น
-20oC อายุการใชงานตามสารตั้งตน
Working internal standard solution (1 µg/mL): เจื อ จาง stock internal
standard (ขอ 5.9.4) 50 µL ปรับปริมาตรเปน 50 mL ดวย MeOH เก็บในตูเย็น
2-8oC อายุการใชงานตามสารตั้งตน
Working internal standard solution (100 ng/mL): เจือจาง working internal
standard solution (ขอ 5.9.5) 100 µL ปรับปริมาตรเปน 10 mL ใน volumetric
ﬂask ดวย MeOH เก็บในตูเย็น 2-8oC อายุการใชงานตามสารตั้งตน
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�. การเตรียมตัวอย่าง (Preparation of test sample)
ตัวอย่างเนื�อสัตว์ นํ�าหนักประมาณ 300-500 g ตัดส่ วนที�เป็ นไขมันออก หัน� เป็ นชิ�น
6.เล็การเตรี
ยมตั
วอยางละเอี
(Preparation
test � อsample)
กๆ จากนั
ยดด้วยเครื� อof
งบดเนื
� นบดให้
ตัวอยางเนื้อสัตว นํ้าหนักประมาณ 300-500 g ตัดสวนที่เปนไขมันออก หั่นเปนชิ้น
กๆ จากนั้นบดให(Procedure)
ละเอียดดวยเครื่องบดเนื้อ
�. ขั�นเล็ตอนการทดสอบ

7.1 การสกัด
7. ขั้นตอนการทดสอบ
7.1.1 ชัง� ตัวอย่างที(Procedure)
�เตรี ยมไว้ 2 ± 0.05 g โดยใช้เครื� องชัง� ความละเอียดอย่างน้อย
7.1 การสกั�.��
ด g ใส่ ใน screw cap centrifuge tube ขนาด 30 ml (ส่ วนที�เหลือเก็บไว้
7.1.1 เป็ชัน่งตัretained
วอยางทีportion
่เตรียมไวในตู2แ้ ±ช่0.05
ยดอยางนอย
แข็งอุgณโดยใช
หภูมิตเ�าครื
ํ กว่่อางชั-��่งความละเอี
C)
0.01 g ใสใน screw cap centrifuge tube ขนาด 30 mL (สวนที่เหลือเก็บไว
เปน retained portion ในตูแชแข็งอุณหภูมิตํ่ากวา -15 oC)
7.1.2
วตั�งวทิตั�ง้งไว้
�� 10
นาทีนาที
7.1.2 เติเติมมworking
workinginternal
internalstandard
standardsolution
solutionตามตารางแล้
ตามตารางแล
ทิ้งไว
สาร
chloramphenicol-d5
sulfamethazine-d4
erythomycin-13C2
sulfadoxine-d3
norﬂoxacin-d5
norfloxacin-d5
sulfadoxine-d3
erythomycin-13C2
sulfamethazine-d4
chloramphenicol-d5

ความเข้มข้น (µg/mL)
(l/ml)
0.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.1

ปริ มาตร (µL)
(l)
20
100
200
100
100
100
100
���
100
20

7.1.3 เติม H2O ��� l นําไปปั�นด้วย vortex mixer ประมาณ � min
7.1.3 เติม H2O 500 mL นําไปปนดวย vortex mixer ประมาณ 1 min
7.1.4 เติม acetonitrile
6 ml นําไปเขย่าด้วย shaker ประมาณ �� min
7.1.4 เติม acetonitrile 6 mL นําไปเขยาดวย shaker ประมาณ 10 min
7.1.5 ตัวอย่างที�ได้นาํ ไป centrifuge ที� �C oความเร็ ว �,�00 rpm นาน 1� min
7.1.5 ตัวอยางที่ไดนําไป centrifuge ที่ 4 C ความเร็ว 6,000 rpm นาน 10 min
7.1.6 เก็บส่ วนใสที�ได้ใส่ screw cap centrifuge tube ขนาด 50 ml
7.1.6 เก็บสวนใสที่ไดใส screw cap centrifuge tube ขนาด 50 mL
7.1.7 สกัดซํ�าด้วย acetonitrile 4 ml (ตามข้อ �.�.� ถึง �.�.�)
7.1.7 สกัดซํ้าดวย acetonitrile 4 mL (ตามขอ 7.1.4 ถึง 7.1.6)
7.1.8 เติม hexane saturated with acetonitrile 10 ml นําไปปั� นด้วย vortex mixer
7.1.8 เติม hexane saturated with acetonitrile 10 ml นําไปปนดวย vortex mixer
ประมาณ �� s
ประมาณ 1 min
7.1.9 centrifuge ที� �Co ความเร็ ว �,�00 rpm นาน 1� min ดูดชั�น hexane ทิ�ง
7.1.9 Centrifuge ที่ 4 C ความเร็ว 6,000 rpm นาน 10 min ดูดชั้น hexane ทิ้ง
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7.1.10นํนําสารละลายที
าสารละลายที่ไ�ไดด้มมาระเหยแห
าระเหยแห้งงดด้ววยย nitrogen
nitrogen evaporator ที�อ่ ุณหภู
7.1.10
หภูมมิ ิ
��-��oCCจนแห
จนแห้งงพอดี
40-45
7.1.11ละลาย
ละลายresidue
residueทีไ่ ทีด�ไดด้ว จยสารละลายผสม
ากการสกัด ด้วยสารละลายผสม
formic
7.1.11
0.1% formic acid:0.1%
MeOH
(1:1)acid:
1 mL
ml นําmixer
ไปปั�นด้ประมาณ
วย vortex1 mixer
นํMeOH
าไปปน(1:1)
ดวย1vortex
min ประมาณ � min
7.1.12ถถ่าายสารละลายตั
ยสารละลายตัวอย
อย่างใส
งใส่ micro-spin filters
7.1.12
ﬁlters ชนิ
ชนิดดPVDF
PVDF
7.1.13Centrifuge
centrifuge ที�ค่ วามเร็
7.1.13
วามเร็วว 5,500
5,500rpm
rpmนาน
นาน1010min
min
7.1.14เทสารละลายที
เทสารละลายที่ �กรองได
รองได้ใใสส่ใในนvials
vials สี ชา ขนาด 2 ml
7.1.14
mL
7.1.15นํนําาไปวิ
ไปวิเคราะห
เคราะห์ตตอ่อโดยเครื
โดยเครื่อ� องง LC-MS/MS
LC-MS/MS
7.1.15
การสร้างางstandard
standardcurve
curve(matrix-matched
(matrix-matched standard
standard curve)
7.27.2การสร
7.2.1ชั่งชัตัง� วตัอย
วอย่างาง(matrix
(matrixblank)
blank)2 ±2±0.05
screwcap
capcentrifuge
centrifugetube
tubeขนาด
ขนาด
7.2.1
0.05 ggใสใส่ในในscrew
านวน7 หลอด
7 หลอด
เติมสารละลายมาตรฐาน
antimicrobial
3030mLmlจําจํนวน
เติมสารละลายมาตรฐาน
antimicrobial
6 กลุ�ม กลุ่ม
amphenicol,beta-lactam,
beta-lactam,quinolone,
quinolone,macrolide,
macrolide,sulfonamide
sulfonamideและ
และ
ไดได้
แกแก่amphenicol,
tetracyclineความเข
ความเข้มมขข้นนตต่างๆ
างๆและ
และinternal
internalstandard
standardดังดัตาราง
งตารางแลแล้
วสกั
tetracycline
วสกั
ดด
ตามข้ออ7.1.3-7.1.15
�.�.�-�.�.��
ตามข
กลุ่มสาร beta-lactam, macrolide และ tetracycline
ความเข้มข้น
ปริ มาตร standard (l)L) ปริ มาตร standard ( l)L)
(ng/g)
ความเข้มข้น �g/ml
mL ความเข้มข้น 10 g/ml
mL
0.0
0
30
60
50
100
75
150
100
20
150
30
200
40
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กลุ่มสาร quinolone และ sulfonamide
ความเข้มข้น
าตรstandard
standard( (L)l)
ปริปริมมาตร
(g/g)
ความเข้มข้น �g/ml
mL
00
0.0
0.0
1010
55
2020
10
10
4040
20
20
100
50
50
100
-100
100
-200
200

ปริ มาตร standard (l)L)
ความเข้มข้น ��g/ml
mL
-----��20
��40

กลุ่มสาร amphenicol: chloramphenicol/ florfenicol, thiamphenicol
ความเข้มข้น
ปริมมาตร
าตรstd.
std.chloramphenicol
chloramphenicol(mL)
(l) ปริ มาตร std. florfenicol thiamphencol ((mL)
l)
ปริ
(g/g)
ความเข้มข้น 100 ng/ml
ความเข้มข้น 1 g/ml
mL
mL
00
0.0/
0.0/ 0.0
�.�
00
22
0.1/
�.�/ 1.0
�.�
22
66
0.3/
�.�/ 3.0
�.�
66
10
1010
0.5/
�.�/ 5.0
�.�
10
20
2020
1.0/
�.�/ 10.0
��.�
20
4040
2.0/
�.�/ 20.0
��.�
4040
100
100
5.0/
�.�/ 50.0
��.�
100
100
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Internal standard
สาร
chloramphenicol-d5
chloramphenicol-D5
erythomycin-13C2
erythomycin-13C2
norfloxacin-d5
norﬂoxacin-D5
sulfadoxine-d3
sulfadoxine-D3
sulfamethazine-D4
sulfamethazine-d4

ความเข
มขมนข้น(µg/mL)
ความเข้
(l/ml)

0.1
1.0
1.0
1.0
1.0

ปริ มาตร (µL)
(l)
20
20
200
200
100
100
100
100
100
100

�.�.� สร้าง standard curve ระหว่าง peak area ratio กับ concentration ratio
โดย โดย
peakpeak
area area
ratioratio
= peak
areaarea
of standard
/ peak
areaareaof ofinternal
= peak
of standard
/ peak
internalstandard
standard
Conc.ratio
ratio ==concentration
concentrationofof standard/
standard/ concentration
concentration of internal standard
Conc.
standard
�.� การหาปริ มาณด้วยเครื� อง LC-MS/MS
สภาวะเครื� อง LC-MS/MS
�.�.� LC conditions;
- - Column:
mm,mm,
�.5 3.5
m)µm)
Column:eclipse
eclipseplus
plusC-18
C-18(100
(100mmmm4.6x 4.6
- - Mobile
in in0.1%
formic
acidacid
0.1%
formic
Mobilephase
phaseA:A:2mM
2mMNHNH
4OAC
4OAC
- - Mobile
Mobilephase
phaseB:B:CHCH3CN
3CN
Flowrate:
rate:0.�0.5ml/min
mL/min
- - Flow
- - Injection
Injectionvolume:
volume:1010lµL
- - Column
COC
Columntemperature:
temperature:2525
- - Gradient
GradientLC
LCconditions;
conditions;


สําหรับ beta-lactam, macrolide quinolone sulfonamide และ tetracycline
mobilephase
phaseAA % mobile phase B
time (min) %%mobile
0.0-1.0
98
0.0-1.0
98
2
11.0-13.0
00
11.0-13.0
100
15.0-20.0
98
2
15.0-20.0
98
82
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สําหรับ amphenicol
time (min) %mobile
% mobilephase
phaseA A %mobile
% mobilephase
phaseBB
�.�
��
2�
0.0
80
20
�.�-�.�
��
��
5.0-7.5
20
80
�.�-��.�
��
2�
7.5-10.0
80
20
7.3.2 MS conditions;
7.3.2.1 MS conditions สําหรับ beta-lactam, macrolide, quinolone,
sulfonamide และ tetracycline
- Ionization
mode;
positive
- Ionization
mode;
ESI ESI
(turbo(turbo
spray),spray),
positive
- Scan type ; MRM
- Ion spray voltage; 5500 eV
- Temperature TEM; 500C
- Collision gas, CAD; nitrogen ; 7 psig
- Curtain gas (CUR); 30 psig
- Ion spray nebulizer gas (GS-1); 60 psig
- TIS Heater Gas (GS-2); 60 psig
- Entrance potential (EP); 10 V
7.3.2.2 MS conditions สําหรับ amphenicol
- Ionization mode; ESI (turbo spray), negative
- Scan type ; MRM
- Ion spray voltage; -3500 eV
- Temperature TEM; 450C
- Collision gas, CAD; nitrogen ; � psig
- Curtain gas (CUR); 20 psig
- Ion spray nebulizer gas (GS-1); 55 psig
- TIS Heater Gas (GS-2); 55 psig
- Entrance potential (EP); -10 V
83
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7.3.3 MS/MS fragmentation conditions;
component

dwell time DP
Dwell
(ms)
(eV)

precursor ion
(m/z)

product ion
(m/z)

กลุ่ม amphenicol
1. chloramphenicol

321.0

�. florfenicol

356.0

3. thiamphenicol

354.0

4.chloramphenicol-d5
กลุ่ม beta-lactam
cefalexin
1. cloxacillin

326.0

151.7 (primary)
256.7 (seconary)
335.8 (primary)
185.0 (seconary)
185.0 (primary)
290.0 (seconary)
156.7

250
250
250
250
250
250
250

2. dicloxacillin
cefazolin

470.0
455.0

3. oxacilllin
cloxacillin

402.2
436.0

4. cefalexin
dicloxacillin

348.0
470.0

5. cefazolin
nafcillin

415.0
455.0

oxacilllin
6.6. nafcillin

402.2
415.0

158.0
277.0 (primary)
174.0
(seconday)
160.0 (seconary)
323.0
160.0 (primary)
156.0
311.0 (seconary)
160.0 (primary)
277.0
243.0 (seconary)
160.0
158.0 (primary)
160.0
311.0
(seconary)
174.0 (seconday)
199.1
323.0 (primary)
171.0
(seconary)
156.0 (seconary)
160.0
(primary)
199.1 (primary)
243.0
(seconary)
171.0 (seconary)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
55
55
55

348.0
436.0

84
84

CE
(eV)

CXP
(eV)

-66
-66
-100
-100
-110
-110
-66

-24
-16
-14
-26
-30
-18
-24

-7
-17
-13
-13
-7
-9
-7

60
70
60
70
60
80
60
80
70
80
80
70
60
80
80
60
85
60
85
60
80
85
80
85

15
20
20
15
21
20
22
20
18
18
20
15
21
22
20
19
15
47
20
18
19
18
47

15
12
10
12
15
12
10
12
12
10
10
12
15
12
12
10
12
15
12
10
10
12
10
12
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component
กลุ่ม macrolide
1. erythromycin

precursor ion
(m/z)
734.5

2. josamycin

828.7

3. lincomycin

407.2

4. tilmicosin

869.5

5. erythromycin-13C2

736.5

product ion
(m/z)

Dwell
dwell time DP
(ms)
(eV)

CE
(eV)

CXP
(eV)

576.0 (primary)
158.2
(primary)
158.2 (seconary)
576.0
(seconary)
174.0 (primary)
(primary)
109.0 (seconary)
(seconary)
126.1 (primary)
(primary)
359.0 (seconary)
(seconary)
696.5 (primary)
174.0
(primary)
174.0 (seconary)
696.5
(seconary)
578.3

5
5
5
5
5
5
5
5
5

65
65
100
100
100
100
100
80
80

27
40
43
45
37
25
56
28
27

12
10
12
12
10
15
20
10
10

340.0 (primary)
(primary)
255.0 (seconary)
(seconary)
356.0 (primary)
(primary)
299.0 (seconary)
(seconary)
342.1
(primary)
316.1 (primary)
316.1
(seconary)
342.1 (seconary)
244.0 (primary)
(primary)
202.0(secondary)
202.0(secondary)
261.1
(primary)
221.1 (primary)
221.1
(seconary)
261.1 (seconary)
345.0
(primary)
320.0 (primary)
320.0
(seconary)
345.0 (seconary)
215.0 (primary)
(primary)
187.(secondary)
187.(secondary)
302.0 (primary)
(primary)
270.0 (seconary)
(seconary)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

70
70
65
65
70
70
60
60
50
50
66
66
50
50
70
65

29
51
27
37
25
27
41
23
25
25
21
25
19
33
27
25

10
10
15
13
13
13
12
12
4
4
12
1212
12
1212
12
1212

กลุ่ม quinolone
1. danofloxacin

358.2

2. difloxacin

400.2

3. enrofloxacin

360.1

4. flumequine

262.1

5. levofloxacin

362.1

6. marbofloxacin

363.2

7. nalidixic acid

233.1

8. norfloxacin

320.1

85
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component

dwell time DP
Dwell
(ms)
(eV)

precursor ion
(m/z)

product ion
(m/z)

CE
(eV)

CXP
(eV)

9. ofloxacin

362.0

10. oxolinic acid

262.1

11. sarafloxacin

386.1

261.0 (primary)
318.0 (seconary)
244.0 (primary)
216.(secondary)
342.0 (primary)

5
5
5
5
5

50
50
56
56
65

25
30
23
37
25

4
4
12
12
12

�2. norfloxacin-d5

325.1

299.0 (seconary)
307.0

5
5

65
70

39
27

12
12

กลุ่ม sulfonamide
1. sulfadiazine

251.�
251.1

156.0
(primary)
108.0 (primary)
156.� (seconary)
108.0
(seconary)
124.0 (primary)
(primary)
92.0
92.0 (secondary)
(secondary)
156.1
(primary)
15�.1 (primary)
245.2 (secondry)
(secondry)
156.2 (primary)
(primary)
108.0 (seconary)
(seconary)
156.1
(primary)
172.2 (primary)
172.2
(seconary)
156.1 (seconary)
156.0 (primary)
(primary)
108.2 (seconary)
(seconary)
156.0 (primary)
(primary)
92.0
(secondary)
��.� (secondary)
156.0 (primary)
(primary)
108.0 (seconary)
(seconary)
156.1 (primary)
(primary)
92.0
92.0 (secondary)
(secondary)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

55
55
66
66
90
90
90
90
60
60
70
70
70
70
75
75
65
65

31
21
36
36
28
28
28
40
25
25
20
37
21
37
23
34
22
38

10
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
9
10
12
10
10
10
10

กลุ่ม quinolone (ต่ อ)

2. sulfadimidine
(or sulfamethaxine)
3. sulfadimethoxine

279.1

4. sulfadoxine

311.2

5. sulfamerazine

265.1

�. sulfamethizole

271.0

�. sulfamethoxazone

���.�

8. sulfamonomethoxine

281.0

9. sulfapyridine

250.1

311.2
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การวิทเคราะห์
อาหาร
เล่มที� �

component
component
กลุ่ม sulfonamide (ต่ อ)
10.
กลุ่มsulfaquinoxaline
sulfonamide (ต่ อ)
10. sulfaquinoxaline
11. sulfisoxazone
11. sulfisoxazone
12. sulfathiazole
12. sulfathiazole
13. trimetoprim
13. trimetoprim
14. sulfadoxine-d3
14. sulfadoxine-d3
15. sulfamethaxine-d4
15. sulfamethaxine-d4
กลุ่ม tetracycline
่ ม tetracycline
1.กลุchlortetracycline
1. chlortetracycline
2. doxycycline
2. doxycycline
3. oxytetracycline
3. oxytetracycline
4. tetracycline
4. tetracycline

precursor ion
(m/z) ion
precursor
(m/z)
301.1
301.1
268.1
268.1
256.0
256.0
291.0
291.0
314.2
314.2
283.1
283.1
479.1
479.1
445.2
445.2
461.1
461.1
445.1
445.1

product ion
Dwell time กรมวิ
DPทยาศาสตร์
CEการแพทย์
CXP
(m/z)ion
(ms)time (eV)
(eV)
dwell
product
Dwell
DP (eV)
CE CXP
(m/z)
(ms)
(eV) (eV) (eV)
156.0 (primary)
5
60
22
11
108.0
5
60
35
13
(primary)
156.0 (seconary)
(primary)
22
11
156.1
(primary)
5
41
19
12
(seconary)
108.0 (seconary)
60
35
13
113.0
5
41
22
10
(primary)
156.1 (seconary)
(primary)
19
12
156.1
(primary)
5
77
31
10
(seconary)
113.0 (seconary)
41
22
92.0
5
77
37
10
(primary)
156.1(secondary)
(primary)
31
(secondary)
123.0
(primary)
5
80
30
13
92.0 (secondary)
77
37
10
23�.0
5
80
30
13
230.0 (seconary)
(primary)
123.0
(primary)
123.0 (seconary)
(seconary)
156.0
5
90
28
10
23�.0
80
30
13
156.0
5
90
28
10
186.1
5
66
36
10
186.1
5
66
36
10
444.2 (primary)
462.0
(seconary)
444.2 (primary)
428.0
462.0 (primary)
(seconary)
154.0
(seconary)
428.0 (primary)
426.2(primary)
154.0 (seconary)
443.3
(seconary)
426.2(primary)
410.0
443.3 (primary)
(seconary)
154.0
(seconary)
410.0 (primary)
154.0 (seconary)

87
87
87

5
5
5
5
5
5
5
5
5

40
40
85
40
85
40
85
40
66
40
66
66

28
25
28
28
25
40
28
28
40
20
28
29
20
39
29
39

12
12
10
12
7
10
11
7
12
11
10
12
8
10
8

8. การคํานวณและการรายงานผล (Calculation and expression of results)
8.1 การคํานวณ
คํานวณความเขมขนของสารที่ตรวจพบจาก standard curve
โดยใชสมการเสนตรง Y = aX+ b
ปริมาณของสารที่ตรวจพบ, CA (µg/kg) = (Y - b) X CIS(µg/kg) / a
โดย X = concentration ratio, CA (µg/kg)/ CIS(µg/kg)
Y = peak area ratio
CA = conc. of analyte (µg/kg)
CIS = conc. of internal standard µg/kg)
a = slope ของ calibration curve
b = intercept ของ calibration curve
8.2 การรายงานผล
8.2.1 กรณีตรวจไมพบ หรือพบนอยกวาคา LOD รายงาน ไมพบ
8.2.2 กรณีตรวจพบมากกวาคา LOD แตนอยกวา LOQ รายงาน
พบนอยกวา LOQ
8.2.3 กรณีตรวจพบเทากับหรือมากกวา LOQ ใหรายงานปริมาณที่พบโดยใช
ทศนิยม 1 ตําแหนง ในหนวยไมโครกรัมตอกิโลกรัม (µg/kg)
9. การควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ (Assuring the quality of test results)
9.1 ทํา standard curve ทุกครั้งในการวิเคราะห โดยมีคา determination coefﬁcient,
R2 ตองมากกวา หรือ เทากับ (> 0.95)
9.2 คํานวณ % relative intensities ของ analyte ion intensities ratio กับ standard ion
intensities ratio เพื่อยืนยันการตรวจพบโดย % relative intensities ตองนอยกวาหรือ
เทากับ + 20 %
% Relative intensities = (ranalyte - r-std) X 100
r-std
โดย
r analyte = ratio ของ secondary ion intensities ตอ primary ion intensities ของ analyte
r std = ratio ของ secondary ion intensities ตอ primary ion intensities ของ standard
r- std = คาเฉลี่ย ของ r std ทุกความเขมขนของ standard curve
88
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9.3 ทดสอบ
ทดสอบmethod
methodblank
blankทุกทุครั
กครั
้งในการวิ
เคราะห
เคราะห์
� งในการวิ
ทดสอบmatrix
matrixblank
blankทุทุกกครัครั� งในการวิ
้งในการวิเคราะห์
เคราะห
9.4 ทดสอบ
9.5 duplicate sample (สกัด 2 ซํ� ้า) อย่
อยางน้
งนอย 10% ของตัวอย่
อยาางง กรณี
กรณีพพบปริ
บปริมมาณสาร
าณสาร
ที่ส� นใจ สูงกว
ใหคํานวณ %% RPD
RPD ต้ตองน้
งนอยกว่
ยกวาาหรื
หรืออเท่เทาากักับบ25%
25%
กว่าคค่า LOQ ให้
โดยใช negative sample
sample อย่
อยาางน้
งนออยย10%
10%ของตั
ของตัววอย่อยางางทีที�ร่ระดั
ะดับบทีที� ่
9.6 spiked sample โดยใช้
กํกําหนด คํานวณ % recovery
recovery ต้ตอองอยู
งอยูใ่ ในช่
นชววงยอมรั
งยอมรับบตามตามตาราง
ตามตามตาราง
กลุ่มสาร
ระดับ (µg/kg)
Amphenicol
-chloramphenicol
0.5
-florfenicol/thiamphenicol
5.0
beta-lactam
75
macrolide
75
quinolone
20
sulfonamide
20
tetracycline
75

คค่า %% recovery
recovery
50-120
60-120
70-120
70-120
70-120
70-120
70-120

10. รายละเอียดอืน�่ (Supplementary
(Supplementarynotes)
notes)
ผลการทดสอบความใช
องวิธี ธ(method
ี (method
validation)
บั ติายสาร
ก ารฝ า ย
ผลการทดสอบความใช้ไได้ดขของวิ
validation)
โดยห้โดยห
องปฏิอบงปฏิ
ตั ิการฝ่
สารกํ
รู พื ช และยาสั
า นั ก คุ ณ ภาพและความปลอดภั
กําจัดศัาตจัรูดพศัืชตและยาสั
ตว์ตกค้ตาวง ตสํกค
านักาคุง ณสํภาพและความปลอดภั
ยอาหารในเนืย อาหาร
� อสัตว์
ในเนื
้ อ สัเนืต� อวไก่(โดยใช
และเนื
ตั ว แทน) ดํถึางเนิ
น การเดื อและ
นมกราคม
(โดยใช้
ปลาเป็ เนนืตั้ อวไก
แทน)
ดําเนิ้ อนปลาเป
การเดือนนมกราคม
พฤษภาคม
ถึพฤศจิ
งพฤษภาคม
และ พฤศจิกายน 2560
กายน ����
10.1 การทดสอบความเป็
การทดสอบความเป
น ตรงของกราฟมาตรฐาน
(calibration
10.1
นเส้นนเสตรงของกราฟมาตรฐาน
(calibration
curve: curve:
matrixmatching)
matching)โดยสร้
โดยสร
างกราฟมาตรฐานที
่ 6 ระดั
บความเข
ขนาพบว
matrix
างกราฟมาตรฐานที
� � ระดั
บความเข้
มข้น มพบว่
ได้ า
ไดกราฟเส
นตรงของสารต
41 ดชนิคํดานวณหาสั
คํานวณหาสั
มประสิ
กราฟเส้
นตรงของสารต้
านจุาลนจุ
ชีพลทัชี�พง ทั6 ้งกลุ6 ่มกลุ41ม ชนิ
มประสิ
ทธิ�กทารธิ์
2
นใจ (determination
coefﬁcient,
R2) าโดยค
ด > 0.95
ตัการตั
ดสิ นดใจสิ(determination
coefficient,
R2) โดยค่
R2 ทีา �ไRด้ ที่ไ0.95
89
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10.2
Limit ofof detection,
detection,LOD
LOD
10.2 การยื
การยืนนยัยันนค่คาา Limit
ทดสอบโดยเติมมสารมาตรฐานทั
สารมาตรฐานทั� ง้ง 66 กลุ
กลุ่ มม และ
และ Internal
internal standard
ทดสอบโดยเติ
standard ทีที่ร� ระดั
ะดับบความ
ความ
ตาราง ลงใน
ลงใน matrix
matrix blank
blank จํจําานวน
เข้เขมมข้ขนนดัดังงตาราง
นวน 10
10 ซํซํ�้าา แล
แล้วววิวิเเคราะห
คราะห์ตตามวิ
ามวิธธี ี ผลตรวจ
ผลตรวจ
พบสาร antimicrobial
antimicrobial ทัทั� ง้ง 66 กลุ
กลุ่มมโดยมี
โดยมีคคา่า signal-to-noise
พบสาร
signal-to-noise ratio
ratio (S/N
(S/N ratio)
ratio) มากกว
มากกว่าา
และ%%relative
relativeintensities
intensitiesน้อนยกว่
อยกว
+ 20%
ตัวาอย
33และ
า า20%
ทุกตัทุวกอย่
ง าง
10.3 การยื
การยืนนยัยันนค่คาาLimit
Limitofof quantitation
quantitation, LOQ
, LOQ
10.3
ทดสอบโดยเติมมสารมาตรฐานทั
สารมาตรฐานทัง้ � ง66กลุ
ทีร่ ะดั
ทดสอบโดยเติ
กลุม ่มและ
และinternal
Internalstandard
standard
ที�รบะดัความเข
บความมขน
ลงในลงใน
matrix
blank
คราะหตตามวิ
ามวิธี ธแล้
ี แล
คํ า นวณ
เข้ดั มง ตาราง
ข้นดังตาราง
matrix
blankจํ าจํนวน
านวน1010 ซํซํ้ า� า วิวิเเคราะห์
วคํวานวณ
recovery และ
และ mean
mean recovery
recoveryและคํ
และคํานวณค่
านวณค
า%
RSD
ของปริ
มาณที
่ตรวจพบ
%% recovery
า%
RSD
ของปริ
มาณที
�ตรวจพบ
10.4 ทดสอบ
ทดสอบAccuracy
accuracy และ
10.4
และ precision
Precision
ทดสอบโดยเติมมสารมาตรฐานทั
internal
matrix
blank
ทดสอบโดยเติ
สารมาตรฐานทั้ง� ง66ชนิ
ชนิดดและ
ที� ความเข้
มข้standard
น 3 ระดับในและ
Internal
ตามตาราง
ทดสอบblank
3 ระดับตามตาราง
ความเข มโดยทดสอบความเข้
ข น ในเนื้ อ ไก และ ม1ข้ระดั
standard
ใน matrix
นละบ10ความเข
ซํ�า แล้มวข น
อ้ ปลา
ทดสอบความเข
มขนละ 10และ
ซํา้ mean
แลววิเrecovery
คราะหตามวิ
ธี าคํนวณค่
านวณา%%recovery
วิในเนื
เคราะห์
ตามวิ
ธี คํานวณ % recovery
และคํ
RSD
และ mean
ของปริ
มาณทีrecovery
�ตรวจพบและคํานวณคา % RSD ของปริมาณที่ตรวจพบ
ผลการทดสอบความเป็ นเส้นตรงของกราฟมาตรฐาน ค่า LOD, LOQ
กลุ่มสาร
amphenicol
-chloramphenicol
-florfenicol
-thiamphenicol
beta-lactam
macrolide
quinolone
sulfonamide
tetracycline

LOD (µg/kg)
0.1
1.0
1.0
30
30
5
5
30

LOQ (µg/kg) ค่าสัมประสิ ทธิ�การตัดสิ นใจ (R2)
 0.95
0.3
3.0
3.0
50
 0.95
50
 0.95
10
 0.95
10
 0.95
50
 0.95

90
90

วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลการทดสอบ accuracy และ precision แสดงดังตาราง
ผลการทดสอบ Accuracy และ Precision แสดงดังตาราง
ชนิด
Spiked
spiked
,ug/kg
สาร Level
Level ,ug/kg
0.3, LOQ
0.5
1.0
2.0
5.0
3.0 , LOQ
5.0
10.0
20.0
50.0
3.0 , LOQ
5.0
20.0
10.0
50.0
50.0 , LOQ
75.0
100.0
200.0
50.0 , LOQ
75.0
100.0
200.0
50.0 , LOQ
75.0
100.0
200.0
50.0 , LOQ
75.0
100.0
200.0

florfenicol
dicloxacillin
oxacillin
cefalexin

กลุ่ม beta-lactam

cloxacillin

thiamphenicol

กลุ่ม amphenicol

chloramphenicol

กลุ่ม
สาร

เนื� อไก่
Min
min --max
max Mean
mean+ SD
SD
0.31-0.32
0.32±0.01
0.51-0.54
0.52±0.01
1.00-1.09
1.04±0.03
4.05-4.25
2.5-3.2
4.9-5.4
9.8-10.9

4.12±0.06
3.0±0.02
5.1±0.2
10.1±0.3

41.9-53.5
1.6-2.9
4.1-5.4

51.3±1.5
2.6±0.04
4.8±0.4

8.1-9.9
50.5-53.5
29.9-55.0
74.6-79.5
102.0-116.0
204.0-220.0
35.3-57.5
74.4-83.3
101.0-108.0
208.0-216.0
35.6-58.5
76.5-81.8
101.0-110.0
206.0-216.0
42.7-53.0
63.5-76.5
75.7-103.0
148.8-165.2

9.1±0.5
51.3±1.0
48.8±8.2
78.1±2.2
106.4±4.1
213.8±5.4
47.9±6.7
78.4±2.6
105.4±2.3
212.0±3.3
50.9±6.8
78.9±1.5
106.2±2.6
210.8±4.0
49.9±2.7
69.2±4.4
98.3±9.1
158.7±5.5

เนื� อปลา
% rec %RSD min
Min -- max Mean
meanSD
+ SD %%recrec %RSD
105.1 2.1
0.26-0.31 0.29±0.02 97.3
6.2
103.9 2.3
104.5 2.9
1.9-2.1
2.0±0.1
100.5 2.8
82.4 1.6
100.1 6.6
2.4-3.1
2.9±0.2
96.6
7.0
101.9 3.3
101.1 3.1
20.1-21.0 20.4±0.3
101.9 1.4
102.5 2.9
86.5 13.8 2.5-3.0
2.8±0.2
93.3
6.4
96.3 8.7
17.8-20.7 20.1±0.5
100.3 2.6
90.6 5.8
102.6 2.0
97.6 16.7 48.1-54.1 50.8±1.9
101.5 3.8
104.2 2.8
106.4 3.8
96.8-105.0 101.4±2.5 101.4 2.4
106.9 2.5
95.8 14
50.6-53.1 51.5±0.7
103.1 1.3
104.5 3.4
105.4 2.2
92.6-102.0 98.1±3.4
98.1
3.4
106.0 1.5
101.8 13.3 50.7-52.9 52.0±0.7
104.1 1.4
105.2 1.9
106.2 2.5
99.8-104.0 101.4±1.2 101.4 1.2
105.4 1.9
99.8 5.4
41.6-52.2 49.1±3.5
98.1
7.1
92.3 6.3
98.3 9.3 79.1-106.0
100.0
79.1-106.0
91.7+8.1 91.7±8.1
91.7 91.7
8.8
79.4 3.4

91

91

ชนิด
Spiked
spiked
,ug/kg
สาร Level
Level ,ug/kg
50.0 , LOQ
75.0
100.0
200.0
50.0 , LOQ
75.0
100.0
200.0
50.0 , LOQ
75.0
100.0
200.0
50.0 , LOQ
75.0
100.0
200.0
50.0 , LOQ
75.0
100.0
200.0
50.0 , LOQ
75.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0

เนื� อไก่
Min
min--max
max Mean
mean + SD
45.8-52.0
49.6±17
70.0-76.5
74.8±1.9
78.8-103.0 99.0±7.9
187.2-204.0 198.6±4.5
41.8-55.5
50.9±3.9
74.8-78.0
75.7±1.0
98.0-106.0 101.7±2.3
200-212.0
204.4±4.6
50.0-54.0
52.2±2.1
75.8-80.3
78.1±2.1
100.0-108.0 103.0±2.9
2000-218.0 209.4±6.7
49.6-52.5
50.7±0.9
61.9-77.3
68.0±6.2
8.5-108.0
102.0±5.8
176.6-214.0 199.1±14.2
40.6-54.0
50.0±3.8
31.7-63.5
48.6±11.7
81.5-98.1
89.6 ±6.1
160.2-216.0 184.6±20.5
49.1-54.5
52.3±1.9
61.3-4.9
66.8±1.9
82.9-111.0 93.3±9.0
160.2+194.4 171±12.6
5.8-11.2
9.5±1.6
18.2-23.0
20.7±1.6
49.7-54.0
52.8±1.6

% rec
99.3
99.7
99.0
99.3
101.8
101.0
101.7
102.2
104.3
104.1
103.0
104.7
101.4
90.6
102.0
99.6
99.9
64.8
89.6
92.3
104.5
89.0
93.3
86.0
94.8
103.5
105.5

173.0-212.0
6.0-11.3
17.7-21.4
51.0-54.5

97.6
94.8
98.8
104.6

กลุ่ม quinolone

josamycin
lincomycin
tilmicosin

กลุ่ม macrolide

erythromycin

nafcillin

cefazolin
danofloxacin

กลุ่ม beta-lactam

กลุ่ม
สาร

difloxacin
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195.3±12.5
9.5±1.5
19.8±1.2
52.3±1.1

154.8+194.4 175.4±14.3

92

87.7

92

เนื� อปลา
%RSD min
Min-- max
max Mean
meanSD
+ SD %%recrec %RSD
3.4
50.8-54.2
52.5±1.4
105
2.6
2.6
8.0
98.4-104.0 100.8±1.5 100.8
1.5
2.3
7.7
38.4-63.0
49.5±6.8
99.0
13.7
1.4
2.3
70.9-100.0
92.6±8.4
92.6
9.0
2.3
4.0
50.2-52.8
51.2±1
102.4
2.0
2.7
2.8
83.6-103.0
99.8±5.7
99.8
5.8
3.2
1.7
25.7-50.0
46.6±7.0
98.3
15.7
9.2
5.7
83.0-103.0
97.8±�.�
97.8
�.�
7.1
7.5
39.0-51.4
45.5±4.4
91.0
9.7
24.1
6.8
82.0-103.0 99.1 ±6.1
99.1
6.2
11.1
3.6
49.6-52.2
50.5±0.9
86.7
1.7
8.0
9.7
84.2-103.0
97.4±5.5
97.4
5.7
7.4
17.3 9.0-10.1
9.6±0.4
96.1
4.0
7.9
3.0
90.7-106.0 101.4±4.2 101.4
4.2
6.4
15.6 9.5-10.9
10.4±0.5
103.5
5.1
6.2
2.1
100.0-103.0 101.4±1.1 101.4
1.1
8.1
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enrofloxacin

5.1-9.9
19.0-22.4
50.0-54.0
164.6-191.8
7.8-10.6
18.5-20.6
50.0-52.5

189.8-208.0
8.2-10.6
15.7-21.4
51.0-54.5

nalidixic acid

marbofloxacin

179.8-206.0
7.7-10.3
18.8-21.8
49.9-54.5

162.6-177.0
5.5-10.7
17.4-21.6
48.3-53.5

norfloxacin

กลุ่ม quinolone

min
Min--max
max

flumequine

ชนิด
Spiked
spiked
,ug/kg
สาร Level
Level ,ug/kg
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
levofloxacin

กลุ่ม
สาร

163.2-216.0
5.2-10.6
16.7-22.2
49.9-54.5
197.0-222.0

เนื� อไก่
mean
rec %RSD
%RSD min
Min--max
max
Mean +SD
SD % rec
8.4±1.4
84.2
16.8 8.2-10.4
20.4±1.1
102.1
5.5
52.5±1.8
104.9
3.3
96.7-104.0
181.0±9.5
90.5
5.2
10.0±0.8
100.4
8.1 8.5-10.3
20.0±0.6
100.0
3.0
51.1±0.8
102.2
1.5
99.3-104.0
199.8±7.4
99.9
3.7
9.5±0.8
94.8
8.4 9.0-10.8
20.2±0.9
101.1
4.7
51.9±1.4
103.8
2.7
95.2-107.0
199.3±7.0
99.7
3.5
10.1±0.7
101.5
7.2 8.9-10.5
20.1±1.6
100.4
8.0
52.5±1.1
105.0
2.2
97.1-106.0
172.7±4.5
86.0
2.6
9.8±1.5
97.9
15.6 8.5-10.1
0.52±0.01
98.2
6.9
50.8±2.9
101.5
5.7
97.2-104.0
190.5±1.85
95.3
9.7
8.8±1.5
88.5
16.9 7.4-10.3
19.2±2.0
96.0
10.3
51.5±1.5
103.1
3.0
80.2-102.0
207.1±7.2
103.5
3.5

93

93

เนื�อปลา
mean
SD %%rec
rec %RSD
%RSD
Mean +SD
9.5±0.8
95.2
8.3

101.1±1.9

101.1

1.9

9.8±0.5

98.1

5.4

101.5±1.7

101.5

1.6

9.6±0.8

96.3

8.1

102.3±3.7

102.3

3.6

9.9±0.5

99.3

5.1

101.2±2.5

101.2

2.5

9.7±0.6

96.6

6.3

101.6±2.1

101.6

2.1

8.3±0.8

83.0

9.1

91.5±8.0

91.5

8.7
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ชนิด
Spiked
spiked
สาร Level
Level ,ug/kg
,ug/kg
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
���.�
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
oxolinic acid
sarafloxacin

161.8-179.8
8.1-10.7
20.0-21.6
51.0-54.0

sulfadimidine

189.4-216.0
4.9-10.1
17.2-21.8
48.3-53.5

sulfadiazine

Min
min --max
max
9.5-10.8
19.8-21.2
50.0-53.5
190.2-216.0
8.2-10.6
13.7-20.6
48.1+54.0

sulfadimethoxine

กลุ่ม sulfonamide

กลุ่ม quinolone

ofloxacin

กลุ่ม
สาร

199.2-218.0
5.7-10.9
17.6-21.45
52.5-54
148.2-168.8
9.8-10.7
19.5-21.4
50.5-54.0
176.0-214.0

เนื� อไก่
mean
min- -max
max
Mean + SD % rec %RSD Min
10.4±0.4 104.1 3.6
8.2-10.4
20.6±0.5 102.8 2.4
51.6±1.2 103.2 2.4
98.8-104.0
204.4±7.1 102.2 3.5
10.2±0.7 101.7 7.0
9.2-10.9
17.3±2.3 86.7 13.5
51.1±2.3 102.2 4.5
100.0-107.0
204.0±9.2 102.0 4.5
8.4±1.7
84.0 20.3
8.8-10.2
19.2±1.8 95.8 9.5
51.0±1.8 102.1 3.6
83.8-105.0
172.3±5.6 86.1 3.2
9.7±0.9
96.6 9.6
9.4-105.0
20.6+0.5
20.60.5 103.0 2.3
52.61.2 105.2 2.2
52.6+1.2
100.0-103.0
206.1+5.8
206.15.8 103.1 2.8
10.0±1.6 100.3 15.7
10.0+1.6
8.1-10.2
20.0+1.2
99.9 5.9
20.01.2
53.6+0.6 107.2 1.1
53.60.6
98.4-104.0
158.4+7.6 79.2 4.8
158.47.6
10.4+7.3
10.4±0.3 103.5 2.5
5.1-9.3
20.6+0.5 103.2 2.5
20.60.5
52.5+1.1 105.0 2.0
52.51.1
70.3-105.0
99.1+12.5 99.5 6.3
99.112.5

94

94

เนื� อปลา
mean
SD %%recrec %RSD
Mean +SD
9.30±0.8 92.70 9.0

101.2±1.7

101.2

1.7

10.±0.4

100.4

4.2

102.3±2.0

102.3

2.0

9.6±0.4

95.9

4.4

99.0±5.9

99.0

6.0

10.0+0.3
10.00.3

104.0

3.3

101.60.8
10.6+0.8

101.6

0.8

9.30.9
9.3+0.9

93.4

9.4

102.3+2.0
102.32.0

102.3

2.0

7.8+1.4
7.81.4

78.4

17.7

94.9+10.9
94.910.9

94.9

11.5
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ชนิด
Spiked
spiked
สาร Level
Level ,ug/kg
,ug/kg
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
sulfamethoxazole
sulfamonomethoxine
sulfapyridine

กลุ่ม sulfonamide

sulfamethizole

sulfamerazine

sulfadoxine

กลุ่ม
สาร

เนื� อไก่
Min
min--max
max Mean
mean + SD
7.9-10.9
10.2±0.9
20.8±0.3
20.2-21.2
20.80.3
52.3±1.3
50.5-54.5
52.31.3
127.8-155.4
6.2-10.9
20.4-22.0
51.0-54.0

143.7±8.3
143.78.3
101±1.4
21.2±0.6
21.20.6
52.9±1.0
52.91.0

6.1-10.8
19.4-21.8
51.1-54.5

9.8±1.4
20.7±0.9
20.70.9
53.1±1.0
53.11.0

149.4-186.6 174.012.6
174.0±12.6
7.5-10.3
9.3±1.0
18.8-21.2
20.3±0.7
20.30.7
52.5-54.5
53.4±1.0
53.41.0
155.6-167.6 161.3±3.1
161.33.1
8.9-10.9
10.1±0.7
10.1±0.7
19.7-21.4 20.9±0.6
20.90.6
51.5-54.0 52.7±1.0
52.71.0
145.2-174.6 161.0±9.4
161.09.4
5.9-10.9
10.0±1.5
10.0±1.5
20.2-22.4
20.9±0.7
20.90.7
52.5-54.5 53.5±1.4
53.51.4
15.6-191.4 172.2±11.3
172.211.3

เนื�อปลา
%RSD min
Min - max Mean
%RSD
%% rec %RSD
meanSD
+ SD %%recrec %RSD
102.1 8.5 5.0-10.3
7.9±1.6
78.6
20.0
7.91.6
104.1 1.7
104.5 2.5
97.4±8.1
83.0-106.0 97.48.1
97.4
8.3
71.9 5.8
101.0 13.9 8.7-10.7
9.9±0.6
98.8
5.9
9.90.6
105.8 2.6
105.7 1.9
99.5-106.0 101.81.7
101.8±1.7 101.8 1.7
98.4 14.0 9.3-10.4
3.3
10.0±0.3
10.00.3 99.5
103.4 4.5
106.1 1.8
95.3-103.0 100.1±2.1
2.0
100.12.1 101.1
87.0 7.2
93.1 10.8 9.8-10.4
1.6
10.1±0.2
10.10.2 100.8
101.5 3.5
106.8 1.9
80.9-102.0 91.0±7.7
91.07.7 91.0.8 8.5
80.2 1.9
100.8 6.7 9.9-10.3
1.4
10.1±0.1
10.10.1 101.1
104.3 2.9
105.4 1.9
88.8-106.0 96.5±5.5
5.8
96.55.5 96.5
80.5 5.9
99.7 15.0 9.4-10.3
2.8
10.±10.3
10.10.3 100.7
104.7 3.3
106.9 2.6
101.0-103.0 101.8±0.9
101.80.9 101.8 0.9
86.1 6.5
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ชนิด
Spiked
spiked
,ug/kg
สาร Level
Level ,ug/kg
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
10.0 , LOQ
20.0
50.0
100.0
200.0
sulfisoxazole
sulfathiazole
trimethoprim

กลุ่ม sulfonamide

sulfaquinoxaline

กลุ่ม
สาร

เนื� อไก่
Min
min--max
max Mean
mean + SD
8.3-10.9
10.3±0.8
10.3±0.8
17.5-21.8
20.6±1.3
20.61.3
52.0-55.0
53.2±0.9
53.20.9

เนื� อปลา
%RSD min
Min - max Mean
%RSD
% rec %RSD
meanSD
+ SD %%recrec %RSD
102.8 7.6
9.9±0.5
9.0-10.3
98.5
4.6
9.90.5
102.8 6.5
106.4 1.7
80.3-101.0 91.7±8.2
91.7
8.2
91.78.2
174.4-210.0 195.812.4
195.8±12.4 97.9 6.3
6.4-10.8
10.1±1.3
88.2
10.3
8.8±0.9
10.1±1.3 101.3 13.1 7.7-10.0
8.80.9
18.7-21.8
20.8±0.9 104.2 4.3
20.80.9
50.5-54.5
53.0±1.3 106.0 2.4
53.01.3
97.7-107.0 101.0±2.5
2.5
101.02.5 101.0
142.4-197.2 167.815.5
167.8±15.5 83.9 9.2
5.2-10.7
9.4±1.7
95.9
2.4
9.6±0.2
9.4±1.7 94.3 17.5 9.3-10.0
9.60.2
17.3-21.8
19.8±1.5 98.9 7.6
19.81.5
51.0-54.5
52.5±1.4 105.0 2.7
52.51.4
93.6-104.0 98.1±3.5
98.1
3.5
98.13.5
160.2-195.4 183.911.1
183.±911.1 92.0 6.0
6.9-10.7
9.2±1.3
88.1
17.7
9.2±1.3 92.2 14.0 6.5-10.8
8.8±1.6
8.81.6
19.9-22.2
20.9±0.8 104.6 3.7
20.90.8
50.5-55.0
53.5±1.6 106.9 3.0
53.51.6
98.9-105.0 100.7±2.0
2.0
100.72.0 100.7
143.2-152.2 146.82.6
146.8±2.6 73.4 1.8
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ชนิด
Spiked
spiked
,ug/kg
สาร Level
Level ,ug/kg
50.0 , LOQ
75.0
100.0
200.0
50.0 , LOQ
75.0
100.0
200.0
50.0 , LOQ
75.0
100.0
200.0
��.� , LOQ
��.�
���.�
���.�
doxycycline
oxytetracycline
tetracycline

กลุ่ม tetracycline

chlortetracycline

กลุ่ม
สาร

min--max
max
Min
44.1-55.5
75.0-80.3
98.9-104.0
188.2-214.0
43.7-54.0
67.0-79.5
89.7-106.0
184.8-208.0
36.9-51.0
69.5-78.8
92.4-108.0
198.0-210.0
42.4-53.0
74.8-78.8
90.5-104.0
200.0-210.0

เนื� อไก่
mean + SD % rec %RSD
%RSD min
Min - max
Mean
62.5±3.9 105.0 7.4 43.3-50.4
77.7±2.6 103.6 3.3
102.1±1.4 102.1 1.4 98.4-102.0
201.7±6.9 100.9 3.4
48.7±3.1
97.3 6.3 45.5-50.6
74.6±3.4 99.5 4.5
97.6±6.0 97.6 6.1 96.6-103.0
196.2±6.6 98.1 3.4
48.7±4.7
97.5 9.7 38.0-47.0
74.5±2.2 99.4 3.0
99.2±5.2 99.2 5.2 86.5-101.0
204.6±5.4 102.3 2.6
48.6±3.8
92.2 7.8 39.3-51.8
76.5±1.3 102.0 1.6
99.0±3.6 99.0 3.6 92.8-101.0
205.2±3.3 102.6 1.6
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เนื� อปลา
meanSD
+ SD %%recrec %RSD
%RSD
Mean
47.0±2.2
93.9
4.8
98.6±2.4

98.6

2.5

47.9±31.7

95.7

3.5

100.2±2.1

100.2

2.1

42.5±3.0

85.1

7.1

97.6±4.5

97.6

4.6

45.6±4.4

91.2

9.6

98.3±2.3

98.3

2.4
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วิธวิีมธีมาตรฐานทางจุ
าตรฐานทางจุลชีลวชีวิวทวิยาทยา
สํ าสำหรั
หรับบการวิ
คราะห์อาหาร
อาหาร
การวิเเคราะห
ของกรมวิททยาศาสตร์
ยาศาสตรการแพทย
ของกรมวิ
การแพทย์
คณะผู
คณะผูจ้ ัดทํา
1. นางดวงดาว วงศ์สมมาตร์
2. นางสาวกรุ ณา ตีรสมิทธ์
3. นายสมภพ วัฒนมณี
4. นางสาวสุ นนั ทา เทพดนตรี
5. นางสาวกานดา เอกเจริ ญกุล

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาํ นาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาํ นาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบตั ิการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบตั ิการ
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นิยามและคําย่อ (Definition and Abbreviation)

1. อาหาร
อาหารหมายถึ
หมายถึง งอาหารที
อาหารที�คนสามารถบริ
่คนสามารถบริโภคได้
โภคไดและให้
และใหหหมายความรวมถึ
มายความรวมถึงเครื
งเครื� อ่องดืงดื�ม่ม
ยกเวนนทีที�ก่กาํ หนดไว้
ําหนดไวเฉพาะในวิ
เฉพาะในวิธธีนีน� นั ั้นๆๆ
ยกเว้
Dilutionหมายถึ
หมายถึง งการเจื
การเจือจางของตั
อจางของตั
วอย
2. Dilution
วอย่
างาง
3. นํนํ� า้ากรอง
กรองหมายถึ
หมายถึง งนํนํ� าที้าที�ม่มีคุณ
ีคุณสมบั
สมบัติเตทีิเยทีบเท่
ยบเท
้ากลั
อ deionized
water
านํา� านํกลั
น� ่นหรืหรื
อ deionized
water
และคําเต็
าเต็มมแสดงในตาราง
แสดงในตาราง
4. คํคําาย่ยออทีที�ใ่ใช้ชและคํ
Abbreviation
AnO�
O�

Word/คําเต็ม
anaerobic condition
aerobic condition

วิธีมาตรฐานทางจุลชีววิทยาสํ าหรับการวิเคราะห์ อาหารของรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
รหัสวิธี

ชนิดอาหาร

รายการ

DMSc F 2038

อาหาร

DMSc F 2039

อาหาร

วิธีตรวจวิเคราะห์ Clostridium spp.
ในผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
วิธีตรวจวิเคราะห
คราะห์Campylobacter
Campylobacterspp.
spp.
ในหวในห่
งโซวองโซ่
าหารอาหาร

100

100

Method
Type
I

หน้ า

I

109

101

วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

DMSc
F 2038:
เคราะห
DMSc
F 2038:วิธีตวิธรวจวิ
ีตรวจวิ
เคราะห์Clostridium
Clostridiumspp.
spp.ในผลิ
ในผลิตตภัภัณณฑฑ์เสริ
เสริมมอาหาร
อาหาร
Detection
of Clostridium
spp.spp.
in dietary
supplements
(Detection
of Clostridium
in Dietary
Supplements)
1. ขอบข่ าย (Scope)
วิธีน� ีใช้ในการตรวจวิเคราะห์ Clostridium spp. ในผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและผลิตภัณฑ์
ที�เกี�ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ครอบคลุมการตรวจหา (detection)
2. เอกสารอ้างอิง (Reference)
The United States Pharmacopeia.
Volume 5
Pharmacopeia. The
The National
National Formulary,
Formulary,USP
USP 41/NF
42/NF36
37Volume
(2022) Microbiological
Microbiological Procedures
Procedures for
for Absence
Absence of Speciﬁed
(2022)
Specified MicroorganismsMicroorganismsNutritional and Dietary
Nutritional
Dietary Supplements.
Supplements. Test for Absence
Absence ofof Clostridium
Clostridium Species.
Species.
Rockville, MD
MD::The
The United
United States
StatesPharmacopeial
PharmacopeialConvention,
Convention,2018.
2019.
Rockville,
3. นิยามศัพท์และคําย่อ (Terms and abbreviation)
3.1 C. carnis
=
Clostridium carnis
3.2 C. durum
=
Clostridium durum
3.3 C. histolyticum =
Clostridium histolyticum
3.4 C. tertium
=
Clostridium tertium
4. หลักการ (Principle)
Clostridium spp. เปเป็นนแบคที
แบคทีเ รีเรียยแกรมบวก
ไม สร้รางเอนไซม์
งเอนไซม
Clostridium
แกรมบวก รูรูปปทท่ออนน สร
สร้า งสปอร
งสปอร์ ไม่
catalase เจริญได
catalase
ได้ดีใในสภาวะที่ไ�ไมม่มีออกซิเจน แตแต่มมีบีบางางspecies
species ทีที่เป�เป็นนaerotolerant
aerotolerant
Clostridiumซึซึ� ง่งสามารถเจริ
สามารถเจริญญในสภาวะที
ในสภาวะที�ม่มีอีออกซิ
อกซิเเจน
จนได
Clostridium
ได้ดดว้ ย เช
เช่น C. carnis, C. durum,
histolyticum,C.C. tertium
tertiumเป็เปนต้
นตนนการตรวจหา
การตรวจหาClostridium
Clostridiumspp.
spp.โดยเจื
โดยเตรี
ยมตัวอย
C. histolyticum,
อจางตั
อย่าง
ที่ระดัและแบ่
บการเจืงตัอวจาง
วแบงวตัออกเป็
วอยางที
ออกเป
สวนที
นึ่ง
1:10
อย่า1:10
งที�เจือแลจางแล้
น 2่เจืส่อวจางแล
น ส่ ววนที
�หนึ� งต้นม280สวoCนนาน
10 ่หนาที
นาน ก10ส่ วนาที
า ใหตเอ้ ย็งต้
น ลงโดยเร็
ก ส ว นหนึ� ยงในอาหารเลี
่ ง ไม ต  อ งต ม � ยนํงเชื
า ทั� อ้ ง
ทํตามให้80เย็oนC และอี
นหนึทํ� งไม่
ม นําทั�ง ว2 และอี
ส่ วนไปเพาะเลี
2 สวนไปเพาะเลี
งในอาหารเลี
้ยงเชื้อเฉพาะชนิ
เฉพาะ
จากนั�นนํ้ายไปแยกเชื
นยัน ดเหลว จากนั้นนําไปแยกเชื้อบนอาหาร
� อ และตรวจยื
เลี้ยงเชื้อจําเพาะชนิดแข็ง และตรวจยืนยั101
น
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5. อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี (Culture media and reagents): ภาคผนวก 1
5.1 อาหารเลี้ยงเชื้อ
5.1.1 Columbia agar (CA)
5.1.2 Columbia agar with gentamicin (CAg)
5.1.3 Phosphate buffer pH 7.2
5.1.4 Reinforced medium for Clostridia (RC)
5.2 สารเคมี
5.2.1 Gentamicin
5.2.2 Gram stain reagents
5.2.3 3% Hydrogen peroxide (H2O2)
6. เครื่องมือและอุปกรณ (Apparatus)
6.1 เครื่องมือ
6.1.1 เครื่องนึ่งทําลายเชื้อ (autoclave)
6.1.2 เครื่องชั่ง (balance)
6.1.3 เครื่องบดปน (blender) หรือเครื่องตีผสมอาหาร (stomacher)
6.1.4 ตูอบเพาะเชื้อแบบไรอากาศ (anaerobic incubator) 35 - 37oC
6.1.5 ตูอบเพาะเชื้อ (incubator) 35 - 37oC
6.1.6 กลองจุลทรรศน (microscope)
6.1.7 เครื่องวัดความเปนกรด-เบส (pH-meter)
6.1.8 อางนํ้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 37 ± 1oC และ 80 ± 1oC
6.2 อุปกรณ
6.2.1 โถปน (blender jar) หรือถุงตีผสมอาหาร (stomacher bag)
6.2.2 แผนกระจก (glass slide)
6.2.3 หวงและเข็มเขี่ยเชื้อ (loop and needle)
6.2.4 จานเพาะเชื้อ (petri dish)
6.2.5 หลอดทดลอง (test tube)
6.2.6 ตะแกรงหลอดทดลอง (test tube rack)
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7. ขั้นตอนการทดสอบ (Procedure)
7.1 การเตรียมตัวอยาง (Preparation of test sample)
กรณีที่ตัวอยางเปนของแข็ง ของเหลวขนหนืด และของเหลว เขยาหรือคนผสม
ตัวอยางในแตละหนวยภาชนะบรรจุใหเขากัน ตัก เท หรือปเปต ตัวอยางจากแตละหนวย
มารวมกันในภาชนะปราศจากเชื้อ ผสมใหเขากัน (กรณีตัวอยางของแข็ง อาจตัดเปน
ชิ้นเล็ก สําหรับเม็ดหรือชิ้นอาหารที่แข็งมากและละลายยาก ใหตําหรือบดใหเปน
ชิ้นเล็กหรือผงเสียกอน โดยใชอุปกรณและเทคนิคปราศจากเชื้อ) จากนั้นสุมตัวอยาง
(test portion) อยางนอย 10 กรัม ใสในโถปนหรือถุงตีผสมอาหาร เติมสารละลาย
สําหรับเจือจาง phosphate buffer pH 7.2 ปริมาตร 90 มิลลิลิตร หรือปริมาตร 9 เทา
แลวผสมใหเขากันโดยใชเครื่องบดปนหรือเครื่องตีผสมอาหารนาน 1- 2 นาที
7.2 การตรวจวิเคราะห
7.2.1 ปิเ ปตตั ว อย า งจากข อ 7.1 ปริ ม าตร 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร นํ า ไปต ม 80 oC 10 นาที
แลวทําใหเย็นลงโดยเร็ว
7.2.2 ป เ ปตตั ว อย า งจากข อ 7.1 และ 7.2.1 อย า งละ 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร ใส ล งใน RC
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร หลอดตอหลอด บมที่ 35 - 37 oC 48 ชั่วโมง AnO2
7.2.3 นําตัวอยางขอ 7.2.2 มาขีดลงบน CAg และ CA บมที่ 35 - 37 oC 48 ชั่วโมง
AnO2
7.2.4 อ า นผล ถ า พบการเจริ ญ ของเชื้ อ เลื อ กโคโลนี ที่ มี ลั ก ษณะแตกต า งกั น
ขีดลงบน CAโคโลนีละ 2 จานเพาะเชื้อ แยกบมที่ O2 และ AnO2 35 - 37 oC
48 ชั่วโมง
7.2.5 ยืนยันผลโดยนําโคโลนีไปทดสอบการสรางเอนไซม catalase (โดยเขี่ยเชื้อ
ลงบนกระจกสไลด แล ว หยด 3% H 2O 2 สั ง เกตการเกิ ด ฟองก า ซ) และ
ยอมสีแกรม
7.2.5.1 กรณี ที่ พ บการเจริ ญ ของเชื้ อ เฉพาะในสภาวะ AnO 2 และได ผ ล
ยืนยัน catalase ลบ (ไมเกิดฟองกาซ) แกรมบวก รูปทอน (อาจพบ
หรือไมพบสปอร) แสดงวา พบ Clostridium spp.
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7.2.5.2 กรณีที่พบการเจริญของเชื้อเฉพาะใน AnO2 แตไดผลยืนยันตางจาก
ขอ 7.2.5.1 แสดงวาไมพบ Clostridium spp.
7.2.5.3 กรณี ที่ พ บการเจริ ญ ของเชื้ อ ทั้ ง ใน O 2 และ AnO 2 และได ผ ลยื น ยั น
catalase ลบ แกรมบวก รู ป ท อ น เช น เดี ย วกั บ ข อ 7.2.5.1 อาจเป น
aerotolerant Clostridium ควรยืนยัน Clostridium species เพิ่มเติม
หมายเหตุ: - กรณีที่ตัวอยางมีสวนผสมของจุลินทรียโพรไบโอติกกลุมแลกติกแอซิด
แบคทีเรีย ซึง่ มักเติมในปริมาณสูงมากกวา 106 ตอกรัม อาจทําใหตรวจพบ
เชื้อกลุมนี้ที่มีคุณลักษณะ catalase ลบ แกรมบวก รูปทอน แตไมสราง
สปอร ซึ่งทําใหสับสนกับเชื้อ Clostridium spp. ได ดังนั้นกรณีดังกลาว
หากตรวจไม พ บสปอร ควรยื น ยั น Clostridium species เพิ่ ม เติ ม )
- ในการยื น ยั น Clostridium species อาจส ง เชื้ อ ไปยั ง สถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือสถาบันอื่น
ที่นาเชื่อถือ หรือตรวจยืนยันดวยเทคนิคอื่น เชน rapid biochemical
test ที่เปนที่ยอมรับ เทคนิคทางอณูชีววิทยา เปนตน
8. การคํานวณผล (Calculation of results)
9. การรายงานผล (Expression of results)
การตรวจหา (detection) รายงานเปน
Clostridium spp. / นํ้าหนัก (เชน กรัม) พบหรือไมพบ
10. รายละเอียดอื่น (Supplementary notes)
10.1 ภาคผนวก 1: อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี (culture media and reagents)
10.2 ภาคผนวก 2: แผนภูมกิ ารตรวจหา (detection) Clostridium spp. ในผลิตภัณฑเสริมอาหาร
10.3 กรณีที่ผลการวิเคราะหเปนที่นาสงสัย ใหทําการทดสอบซํ้า (retest) โดยอาจเพิ่มปริมาณ
ตัวอยาง (test portion) เชน 10 กรัม เพิ่มเปน 25 กรัม เปนตน
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ภาคผนวก 1
อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี
(Culture media and reagents)
อาหารเลี้ยงเชื้อ กรณีใชอาหารเลี้ยงเชื้อสําเร็จรูป เตรียมตามสูตรและวิธีที่ผูผลิตระบุ
1. Columbia agar (CA)
Pancreatic digest of casein
10.0 กรัม
Meat peptic digest
5.0 กรัม
Heart pancreatic digest
3.0 กรัม
Yeast extract
5.0 กรัม
Cornstarch
1.0 กรัม
Sodium chloride
5.0 กรัม
Agar
15.0 กรัม
นํ้ากลั่นหรือนํ้ากรอง
1,000 มิลลิลิตร
ละลายสวนประกอบในนํ้ากลั่นหรือนํ้ากรอง ฆาเชื้อ ที่ 121oC 15 นาที pH 7.3 ± 0.2
2. Columbia agar with gentamicin (CAg)
ใชอาหารเลี้ยงเชื้อตามขอ 1. เติม gentamicin ประมาณ 20 มิลลิกรัม ตอ base medium 1 ลิตร
ผสมใหเขากัน เทใสจานเพาะเชื้อ
3. Phosphate buffer pH 7.2
3.1 stock solution
KH2PO4
นํ้ากลั่น

34.0 กรัม
500 มิลลิลิตร

KH 2PO 4 34 กรั ม ละลายในนํ้ า กลั่ น 500 มิ ล ลิ ลิ ต ร ปรั บ pH 7.2 ด ว ย 1 N NaOH
(NaOH 40 กรัม ละลายนํ้ากลั่น และเติมนํ้ากลั่นใหครบ 1,000 มิลลิลติ ร) ปรับปริมาตร
เปน 1,000 มิลลิลิตร ฆาเชื้อที่ 121oC 15 นาที แลวเก็บแชเย็น
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3.2 diluent
ดูด stock solution (ขอ 3.1) 1.25 มิลลิลติ ร นํามาปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร ดวยนํา้ กลัน่ หรือ
นํา้ กรอง แบงใสหลอดทดลองหรือขวดตามปริมาตรที่ตองการ ฆาเชื้อที่ 121oC 15 นาที
pH 7.2 ± 0.2
4. Reinforced medium for Clostridia (RC)
Beef extract
10.0 กรัม
Peptone
10.0 กรัม
Yeast extract
3.0 กรัม
Soluble starch
1.0 กรัม
Glucose monohydrate
5.0 กรัม
Cysteine hydrochloride
0.5 กรัม
Sodium chloride
5.0 กรัม
Sodium acetate
3.0 กรัม
Agar
0.5 กรัม
นํ้ากลั่นหรือนํ้ากรอง
1,000 มิลลิลิตร
ละลายสวนประกอบในนํ้ากลั่นหรือนํ้ากรอง ฆาเชื้อที่ 121oC 15 นาที pH 6.8 ± 0.2
สารเคมี กรณีใชสารเคมีสําเร็จรูป เตรียมตามสูตรและวิธีที่ผูผลิตระบุ
1. Gram stain reagents ใชชนิดสําเร็จรูป
2. 3% Hydrogen peroxide (H2O2)
นํา 35% hydrogen peroxide stock 8.6 มิลลิลติ ร เติมนํา้ กลัน่ 91.4 มิลลิลติ ร ผสมใหเขากัน หรือใช
stock ความเขมขนอื่น มาเจือจางใหเปน 3% หรือใชชนิดสําเร็จรูป
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ภาคผนวก 2
ตัวอย่าง อย่างน้ตัวออย
ย 10างกรั
มิลลิลิตร) + phosphate-buffer
10มกรั(หรื
ม อ+ 10
phosphate-buffer
90 มิลลิลิตร 90 มิลลิลิตร
(1:10)
� มิลลิลิตร

�� มิลลิลิตร
ต้ม �� oC �� นาที
ดูปดเปต� มิ1ลมิลิลลลิิตลรติ ร

RC 10 มิลลิลิตร

RC 10 มิลลิลิตร

บ่มที� ��-�� oC 48 ชัว� โมง AnO2

บ่มที� ��-�� oC 48 ชัว� โมง AnO2

Streak บน CAg และ CA
บ่มที� ��-�� oC 48 ชัว� โมง AnO2
OOOotwretrewhgterytrerrtt4rt4eAAtyyhyuy

พบเชื�อบน CAg และ/หรื อ CA
เลื
างกัน างกัน
เลืออกโคโลนี
กโคโลนีททมี�ี่แตกต่
ลี กั ษณะแตกต

Streak
CAโคโลนี
โคโลนีละละ2 2จาน
plates
Streakลงบน
บน CA
� ��-��oCo48
C 48
ชัว� โมง
บบ่มมทีที่ 35-37
ชัว่ โมง
1 plate
/ AnO2 1 plate
ทีที่ O�ส2ภาวะ
1 จานO/ 2AnO
1 จาน
2
เชื�อเจริ ญทั�ง O2 / AnO2

เชื�อเจริ ญเฉพาะ AnO2

Gram (+) rod, catalase (-)

Gram (+) rod, catalase (-)

ส่ งยืยืนนยัยันนClostridium
Clostridium
spp.spp.

พบ Clostridium spp.

ไม่พบเชื�อ
ไม่พบ Clostridium spp.
spspp.

เชื�อเจริ ญเฉพาะ AnO2
ไมมคี ณ
ุ ลัสมบั
กษณะ
Gram (+) rod,
ไม่
ติ Gram
rod,
catalase
(-)
catalase (-)

ไม่พบ Clostridium spp.

107 Clostridium spp. ในผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
แผนภูมิ การตรวจหา (detection)
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DMSc F 2039: วิธีตรวจวิเคราะห Campylobacter spp. ในหวงโซอาหาร
DMSc F 2039: วิธีตรวจวิเคราะห์ Campylobacter spp. ในห่ วงโซ่ อาหาร
Analytical method of Campylobacter spp. in food chain
Analytical method of Campylobacter spp. in food chain
1.

ขอบข่ าย (Scope)
วิธีน� ีใช้ในการตรวจวิเคราะห์ Campylobacter spp. ในอาหารคน อาหารสัตว์ ตัวอย่าง
จากสิ� งแวดล้อมบริ เวณการผลิ ตอาหาร และตัวอย่างจากขั�นตอนการผลิ ตเบื� องต้น
เช่น มูลสัตว์ สวอป เป็ นต้น ครอบคลุมการตรวจหา (detection)

2.

เอกสารอ้างอิง (Reference)
ISO
method
for for
ISO10272-1:2017
10272-1:2017Microbiology
Microbiologyofofthethefood
foodchain
chain- Horizontal
-- Horizontal
method
detection
spp.-Part
1: Detection
method
detectionand
andenumeration
enumerationofofCampylobacter
Campylobacter
spp.--Part
1: Detection
method

3.

นิยามศัพท์และคําย่อ (Terms and abbreviation)
3.1 C. coli
=
Campylobacter coli
3.2 C. jejuni
=
Campylobacter jejuni
3.3 C. lari
=
Campylobacter lari
3.4 C. upsaliensis
=
Campylobacter upsaliensis
3.5 E. coli
=
Escherichia coli
3.6 E. faecalis
=
Enterococcus faecalis
3.7 MALDI-TOF-MS
Matrix-assisted laser desorption/ionization
MALDI-TOF MS =
time-of-flight
time-of-ﬂight mass
massspectrometer
spectrometry
3.8 PCR
=
Polymerase Chain Reaction

4.

หลักการ (Principle)
Campylobacter
แบคที เ รีเยรี แกรมลบ
เกลี ย ว
Campylobacter spp.
spp. เปเป็นนแบคที
ย แกรมลบรูรูปปทท่ออนโค
นโค้งงหรื
หรืออบิบิดดเป
เป็นนเกลี
ขนาดเล็ก สามารถเคลื�อ่ นที� แ่ บบหมุนเป็เปนเกลี
นเกลียยวว (corkscrew)
(corkscrew) และเจริ ญได้
ไดดีใน
สภาวะที่ม� มีปี ปริริมมาณออกซิ
าณออกซิเจนตํ
เจนตํ
� า (microaerobic)Campylobacter
ในที� น� ี จะกล่ชนิา วถึ
สภาวะที
่า (microaerobic)
ดทีง่ทการตรวจหา
นความร
อน
o
Campylobacter ชนิดที�ทนความร้อน (thermotolerant)
เจริ
ญ
ที
�
อ
ุ
ณ
หภู
ม
ิ
41.5
C
และ
(thermotolerant) เจริ ญ ที่ อุ ณ หภู มิ 41.5 oC และ มี โ อกาสก อ โรคในคน ได แ ก
C. jejuni และ C. coli ซึ่งเปน species ที่พบบอยที่สุด รวมทั้ง C. lari, C. upsaliensis
109
และอื่นๆ
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หลักการตรวจหา (detection) Campylobacter spp. แบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 การเพิ่มปริมาณเชื้อ (enrichment) เปนขั้นตอนที่ใชอาหารเลี้ยงเชื้อจําเพาะชนิด
เหลว (selective broth) ซึ่งเติมสารยับยั้งเชื้ออื่น เพื่อให Campylobacter spp.
ฟนตัวเพิ่มจํานวนและยับยั้งการเจริญของเชื้ออื่น
4.2 การแยกเชื้อ (isolation) บนอาหารเลี้ยงเชื้อจําเพาะชนิดแข็ง (selective agar)
4.3 การตรวจยืนยัน (conﬁrmation) นําโคโลนีที่มีลักษณะเฉพาะ ตรวจสอบรูปราง
และการเคลื่อนที่ดวยกลองจุลทรรศน และตรวจยืนยันทางชีวเคมี และ/หรือ
ทางชีวโมเลกุล
การตรวจหา (detection) Campylobacter spp. จําแนกเปน 3 วิธี ขึ้นกับชนิดของ
ตัวอยาง และวัตถุประสงคในการตรวจ ดังนี้
วิธี A: การตรวจหา Campylobacter โดยเพิ่ ม ปริ ม าณเชื้ อ (enrichment)
ใชสําหรับตัวอยางที่มี Campylobacter และจุลินทรียอื่นๆ ปริมาณนอย และ/หรือ
มีเชื้อ Campylobacter ที่มีความเครียด เชน ผลิตภัณฑปรุงสุก หรือแชแข็ง
วิธี B: การตรวจหา Campylobacter โดยเพิ่ ม ปริ ม าณเชื้ อ (enrichment)
ใชสําหรับตัวอยางที่มี Campylobacter ปริมาณนอย แตมีจุลินทรียอื่นๆ ปริมาณมาก
เชน เนื้อสัตวดิบ (รวมทั้งเนื้อสัตวปก) หรือนํ้านมดิบ
วิธี C: การตรวจหา Campylobacter โดยไม ผ  า นขั้ น ตอนเพิ่ ม ปริ ม าณเชื้ อ
แต ใ ช วิ ธี direct plating ใช สํ า หรั บ ตั ว อย า งที่ มี Campylobacter ปริ ม าณมาก
เชน อุจจาระ กากอาหารในไสตนั (caecal contents) ของสัตวปก หรือ เนือ้ สัตวปก ดิบ
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หมายเหตุ 1. ในการเลื อ กใช วิ ธี หากมี ข  อ มู ล ไม เ พี ย งพอที่ จ ะทํ า ให ท ราบระดั บ
การปนเปอนเชื้ อ ให ใ ช วิ ธี C ควบคู  ไ ปกั บ วิ ธี A และ/หรื อ วิ ธี B
2. วิธี B มีประโยชนในการตรวจผลิตภัณฑตางๆ (รวมทั้งผลิตภัณฑ
ปรุงสุกหรือแชแข็ง) ที่ปนเปอนจุลินทรียอื่นที่ดื้อตอยาตานจุลชีพ
ในกลุม 3rd generation β-lactams เชน cefoperazone (วิธี A ใชอาหาร
เลี้ยงเชือ้ Bolton broth และ mCCD agar ทีเ่ ติม cefoperazone สวนวิธี
B ใช enrichment broth ที่เติมสารยับยั้งชนิดอื่นที่ไมใช cefoperazone
จึงเหมาะสมทีจ่ ะนํามาใช เพือ่ ยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ทีด่ อื้ ตอยากลุม นี)้
5. อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี (Culture media and reagents): ภาคผนวก 1
5.1 อาหารเลี้ยงเชื้อ
5.1.1 Bolton broth
5.1.2 Columbia blood agar หรือ Non-selective blood agar ชนิดอื่น
5.1.3 mCCD agar (Modified charcoal cefoperazone deoxycholate agar)
และอาหารเลี้ยงเชื้อจําเพาะชนิดแข็งอีกหนึ่งชนิด เชน Preston agar,
Butzler agar เปนตน
5.1.4 Preston broth
5.2 สารเคมี
5.2.1 3% Hydrogen peroxide (H2O2)
5.2.2 Indoxyl acetate disc
5.2.3 3.5% Ninhydrin solution
5.2.4 Oxidase reagent
5.2.5 Sodium hippurate solution

111

6. เครื่องมือและอุปกรณ (Apparatus)
6.1 เครื่องมือ
6.1.1 เครื่องนึ่งทําลายเชื้อ (autoclave)
6.1.2 เครื่องชั่ง (balance)
6.1.3 ตูอบเพาะเชื้อ (incubator) 25 ± 1oC, 37 ± 1oC และ 41.5 ± 1oC
6.1.4 กลองจุลทรรศน (microscope) ควรมี phase contrast
6.1.5 เครื่องวัดความเปนกรด-เบส (pH-meter)
6.1.6 ตูเย็น (refrigerator) 3 ± 2oC และ 5 ± 3oC
6.1.7 เครื่องผสม (vortex mixer)
6.1.8 อางนํ้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 37 ± 1oC
6.1.9 อุปกรณที่ทําใหเกิดสภาวะ microaerobic (มีสวนประกอบของแกสออกซิเจน
5 ± 2% แกสคารบอนไดออกไซด 10 ± 3% และอาจมีแกสไฮโดรเจน ≤ 10%
ที่เหลือเปนแกสไนโตรเจน)
6.2 อุปกรณ
6.2.1 ขวดรูปชมพู (ﬂask) หรือขวดแกวฝาเกลียว (screw-cap bottle)
6.2.2 แผนกระจก (glass slide)
6.2.3 หวงเขี่ยเชื้อ (loop) ขนาด 1 และ 10 ไมโครลิตร และเข็มเขี่ยเชื้อ (needle)
6.2.4 จานเพาะเชื้อ (petri dish)
6.2.5 ปเปต (pipette)
6.2.6 แทงแกวงอ (spreader)
6.2.7 หลอดทดลอง (test tube)
6.2.8 ตะแกรงหลอดทดลอง (test tube rack)
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7. ขั้นตอนการทดสอบ (Procedure)
7.1 การเตรียมตัวอยาง (Preparation of test sample)
เชื้อ Campylobacter ไมทนตอการแชแข็ง แตอยูรอดไดดีที่สุดที่อุณหภูมิตํ่า ดังนั้น
ควรเก็บรักษาตัวอยางอาหารทีร่ อตรวจวิเคราะหทอี่ ณ
ุ หภูมิ 3 ± 2oC โดยปองกันไมให
ตัวอยางแหง และนํามาตรวจวิเคราะหโดยเร็วที่สุด
วิธี A และ B
7.1.1 กรณีทตี่ วั อยางเปนของแข็ง ตัดตัวอยางจากหลายๆตําแหนงใหเปนชิน้ เล็กๆ
ผสมใหเขากัน กรณีทตี่ วั อยางเปนของเหลวขนหนืด เขยาหรือผสมตัวอยาง
ในแตละภาชนะบรรจุใหทวั่ สุม ตัวอยาง (test portion) ตามปริมาณทีต่ อ งการ
เชน 10 กรัม ใสในภาชนะปราศจากเชื้อ แลวนําไปตรวจวิเคราะห
7.1.2 กรณีที่ตัวอยางเปนของเหลว เขยาตัวอยางในแตละภาชนะบรรจุใหเขากัน
เทหรือปเปตตัวอยางจากแตละภาชนะปริมาตรเทาๆ กันใสในภาชนะ
ปราศจากเชื้อ ใหไดปริมาตรรวมไมนอยกวา 100 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน
และสุมตัวอยาง (test portion) ตามปริมาณที่ตองการ เชน 10 มิลลิลิตร
ใสในภาชนะปราศจากเชื้อ แลวนําไปตรวจวิเคราะห
วิธี C
7.1.3 กรณีที่ตัวอยางเปนกากอาหารในไสตัน (caecal contents) หรืออุจจาระ
ผสมตัวอยางใหเขากัน แลวนําไปตรวจวิเคราะห
7.1.4 กรณีตัวอยางอื่นๆ เชน เนื้อไกดิบ เตรียมตัวอยางเชนเดียวกับขอ 7.1.1
จากนั้นเติมของเหลว เช น peptone salt solution หรื อ Preston broth
ในปริมาณที่เหมาะสม เชน อัตราสวน 1 : 1 โดยปริมาตร (1 in 2 (volume
fraction)) ผสมใหเขากัน แลวนําไปตรวจวิเคราะห
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7.2 ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณเชื้อ (Enrichment)
ใชกับวิธี A และ B ดังนี้
วิธี A
7.2.1 เติม Bolton broth 90 มิลลิลิตร ลงในตัวอยาง ขอ 7.1.1 หรือ 7.1.2
เพื่ อ ให ไ ด ตั ว อย า งที่ เ จื อ จาง 10 เท า ผสมให เ ข า กั น ดี บ ม ที่ 37 oC
4-6 ชั่ ว โมง และบ ม ต อ ที่ 41.5 o C 44 ± 4 ชั่ ว โมง ภายใต ส ภาวะ
microaerobic
วิธี B
7.2.2 เติม Preston broth 90 มิลลิลิตร ลงในตัวอยาง ขอ 7.1.1 หรือ 7.1.2
เพื่อใหไดตัว อยางที่เ จือ จาง 10 เท า ผสมให เ ข า กั นดี บ มที่ 41.5oC
24 ± 2 ชั่วโมง ภายใตสภาวะ microaerobic
หมายเหตุ
• ตองอุน enrichment broth ใหไดอณ
ุ หภูมหิ อ ง กอนนํามาใชงาน
• วิธีการนี้ไดรับการทดสอบความถูกตองแลวสําหรับปริมาณ
ตัวอยาง 10 กรัม หรือ 10 มิลลิลิตร (ยกเวนตัวอยางไสตัน
(caecum))
• อาจใชปริมาณตัวอยาง (test portion) ลดลงได โดยไมตอง
ทดสอบความถู ก ต อ ง หรื อ ทวนสอบความใช ไ ด ข องวิ ธี
วิเคราะห แตยงั คงใชอตั ราสวนของตัวอยาง : อาหารเลีย้ งเชือ้
เปน 1 : 9
• อาจใชปริมาณตัวอยาง (test portion) มากกวา 10 กรัม หรือ
10 มิ ล ลิ ลิ ต รได แต ใ ห ทํ า การทดสอบความถู ก ต อ ง หรื อ
ทวนสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหกอน เพื่อใหแนใจวา
ไมมีผลกระทบตอการตรวจหา Campylobacter
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7.3 ขั้นตอนการแยกเชื้อ (Isolation)
7.3.1 วิธี A : ใชหวงเขี่ยเชื้อขนาด 10 ไมโครลิตร นําเชื้อจากขอ 7.2.1 มาขีด
แยกเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ mCCD agar และอาหารเลี้ยงเชื้อจําเพาะ
ชนิดแข็งอื่นอีกหนึ่งชนิด ๆ ละ 1 จาน
หมายเหตุ การใชอาหารเลี้ยงเชื้อจําเพาะชนิดแข็งอื่นอีกหนึ่งชนิด ที่มี
สารยับยัง้ เชือ้ อืน่ ทีแ่ ตกตางไปจาก mCCD agar จะชวยเพิม่ โอกาส
การตรวจพบ Campylobacter โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีที่ตัวอยาง
มีการปนเปอ นเชือ้ อืน่ ทีด่ อื้ ตอยาตานจุลชีพในกลุม 3rd generation
β-lactams เชน cefoperazone
7.3.2 วิธี B : ใชหวงเขี่ยเชื้อขนาด 10 ไมโครลิตร นําเชื้อจากขอ 7.2.2 มาขีด
แยกเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ mCCD agar
7.3.3 วิธี C :
7.3.3.1 ใชหวงเขี่ยเชื้อหรือไมพันสําลีปราศจากเชื้อ นําตัวอยางที่ผสม
เขากันดี จากขอ 7.1.3 มาปายลงบนผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อ
mCCD agar ครึ่งหนึ่งของจานเพาะเชื้อ จากนั้นใชหวงเขี่ยเชื้อ
อีกอันหนึ่ง ขีดแยกเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหลืออีกครึ่งจาน
7.3.3.2 ใชหวงเขี่ยเชื้อ นําตัวอยางที่ผสมเขากันดี จากขอ 7.1.4 จํานวน
1 loop ขีดลงบน mCCD agar หรือหยดปริมาตรที่เหมาะสม
ลงบนผิวหนา mCCD agar แลวเกลี่ยใหทั่วดวยแทงแกวงอ
7.3.4 นําจานอาหารเลี้ยงเชื้อ mCCD agar ในขอ 7.3.1, 7.3.2 หรือ 7.3.3 บมที่
41.5oC 44 ± 4 ชั่วโมง ภายใตสภาวะ microaerobic (อาหารเลี้ยงเชื้อชนิด
แข็งอื่น บมตามคําแนะนําของผูผลิต)
- โคโลนีที่มีลักษณะเฉพาะของ Campylobacter spp. บน mCCD agar
จะมีสีเทา (มักพบ metallic sheen) แบน ชื้น และแผ (อาจแผนอย
กรณีทอี่ าหารเลีย้ งเชือ้ มีผวิ หนาแหง) และอาจพบโคโลนีลกั ษณะอืน่ ๆ ได

115

- โคโลนีที่มีลักษณะเฉพาะของ Campylobacter spp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ
จําเพาะชนิดแข็งอื่น เปนไปตามคําแนะนําของผูผลิต
7.4 ขั้นตอนการตรวจยืนยัน (Conﬁrmation)
การสัมผัสอากาศ จะทําให Campylobacter สูญเสียความสามารถในการเพาะเลี้ยง
เชื้ออยางรวดเร็ว จึงควรนําโคโลนีท่ีมีลักษณะเฉพาะมาตรวจยืนยันทันที พรอมทั้ง
ใชเชื้อควบคุมบวกและเชื้อควบคุมลบทดสอบควบคูไปดวย เชน ใช C. jejuni
WDCM 00005 เปนเชือ้ ควบคุมบวก และ E. coli WDCM 00013 เปนเชือ้ ควบคุมลบ
การตรวจยืนยัน สามารถใชวิธีทดสอบทางชีวเคมี แตอาจตรวจดวยวิธีทดสอบ
ทางเลือกอื่น เชน PCR นํ้าเหลืองวิทยา MALDI-TOF MS เปนตน
7.4.1 การเลือกโคโลนีเพื่อนํามาตรวจยืนยัน
เลือกโคโลนีท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือที่สงสัย อยางนอย 1 โคโลนี มาแยกเชื้อ
ใหบริสุทธิ์ โดยขีดบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อไมจําเพาะที่มีสวนผสมของเลือด
เชน columbia blood agar บ มที่ 41.5 oC 24-48 ชั่ ว โมง ภายใต สภาวะ
microaerobic แลวนําไปตรวจยืนยัน ถาผลเปนลบ ใหเลือกโคโลนีท่ีสงสัย
มาตรวจยืนยันเพิ่มอีกไมเกิน 4 โคโลนี (ถาจําเปน ใหเก็บจานเพาะเชื้อขอ
7.3.4 ไวที่ 5 ± 3oC ภายใตสภาวะ microaerobic เพื่อใชในการตรวจยืนยัน
และ/หรือ จําแนกเชื้อตอไป) ในการตรวจยืนยัน ใหปฏิบัติตามรายการ
ทดสอบดังตอไปนี้
7.4.2 การตรวจสอบรูปราง และการเคลื่อนที่
นํ า เชื้ อ สดจากข อ 7.4.1 มาตรวจสอบรู ป ร า ง และการเคลื่ อ นที่ ภ ายใต
กลองจุลทรรศน
เชื้อ Campylobacter มีรูปรางเปนทอนโคง การเคลื่อนที่แบบหมุนเปน
เกลียว (corkscrew) เก็บรักษาเชื้อที่มีลักษณะดังกลาว เพื่อนํามาทดสอบ
ในรายการตอไป
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7.4.3 การทดสอบการเจริ ญ ที่ อุ ณ หภู มิ 25 o C ภายใต ส ภาวะ aerobic (สภาวะ
ที่มีออกซิเจน)
ใช ห  ว งเขี่ ย เชื้ อ ถ า ยเชื้ อ จากข อ 7.4.1 มาขี ด บนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ไม จํ า เพาะ
ที่มีเลือดเปนสวนประกอบ (non-selective blood agar) เชน columbia blood
agar นําไปบมที่ 25oC 44 ± 4 ชั่วโมง ภายใตสภาวะ aerobic
ผลบวก : เชื้อเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
ผลลบ : เชื้อไมเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
Campylobacter spp. ใหผลลบ
7.4.4 การทดสอบ oxidase activity
ขี ด เชื้ อ จากข อ 7.4.1 ลงบนกระดาษกรองที่ ห ยดด ว ย oxidase reagent
โดยใชหวงเขี่ยเชื้อที่ไมไดทําดวยนิเกิล-โครเมี่ยม เพราะจะทําใหเกิดผลบวก
ปลอม (อาจใชหวงเขี่ยเชื้อที่ทําดวย platinum iridium หรือพลาสติก หรือ
แทงแกว) สังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ผลบวก : เกิดสี ม ว งอ อ น ม ว งอมนํ้ า เงิ น หรื อ นํ้ า เงิ นเข ม ภายใน
10 วินาที
ผลลบ : ไมเกิดสี หรืออาจเกิดสีหลังจาก 10 วินาที
Campylobacter spp. ใหผลบวก
หมายเหตุ อาจใชชุดทดสอบ oxidase สําเร็จรูป โดยปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของผูผลิต
7.4.5 การแปลผล
พิจารณาจากคุณลักษณะตามตารางที่ 1 และจะสรุปไดวา พบ Campylobacter
เมื่อพบเชื้อที่มีคุณลักษณะดังกลาว อยางนอย 1 โคโลนี
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ตารางที� 1 คุณลักษณะของ Campylobacter
รู ปท่อนโค้ง ขนาดเล็ก
(Small curved bacilli)a
หมุนเป็ นเกลียวอย่างรวดเร็ ว
(Characteristic corkscrew darting)a

รู ปร่ าง
การเคลื�อนที�

การเจริญญทีที�อ่อุณุณหภู
หภูมมิ 25
ิ 25oCoCภายใต้สภาวะ
การเจริ
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aerobic

-

oxidase activity

+

a
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7.5.2 การทดสอบ hippurate hydrolysis
ใชหวงขนาด 10 ไมโครลิตร เขี่ยเชื้อปริมาณมากจากขอ 7.4.1 ใสลงในหลอด
ที่ มี ส ารละลาย sodium hippurate 0.4 มิ ล ลิ ลิ ต ร (ระวั ง อย า เขี่ ย วุ  น ติ ด มา)
เขย า ผสมให เ ข า กั น บ ม ในอ า งนํ้ า แบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ที่ 37 oC 2 ชั่ ว โมง
± 5 นาที หรือบมในตูอบเพาะเชื้ อ ที่ 37oC 4 ชั่ ว โมง ± 5 นาที จากนั้ นเติ ม
สารละลาย ninhydrin 0.2 มิ ล ลิ ลิ ต ร ลงยั ง ไปส ว นบนของสารละลาย
(หามเขยา) บมที่ 37oC 5-10 นาที อานผล (ยืนยันผลโดยใชเชื้อควบคุม เชน
ใช C. jejuni WDCM 00005 เปนเชื้อควบคุมบวก และ C. coli WDCM 00004
เปนเชื้อควบคุมลบ)
ผลบวก : สารละลายมีสีมวงเขม
ผลลบ : สารละลายมีสีมวงออน หรือไมเปลี่ยนสี
7.5.3 การทดสอบ indoxyl acetate hydrolysis
เขี่ยเชื้อจากขอ 7.4.1 ดวยหวงขนาด 1 ไมโครลิตร (เต็ม loop) มาแตะลงบน
indoxyl acetate disc จากนั้ น หยดนํ้ า กลั่ น ปราศจากเชื้ อ แล ว สั ง เกตการ
เปลี่ ย นสี ข องแผ น disc (ยื น ยั น ผลโดยใช เ ชื้ อ ควบคุ ม เช น ใช C. jejuni
WDCM 00005 เปนเชื้อควบคุมบวก และ C. lari WDCM 00204 เปนเชื้อ
ควบคุมลบ)
ผลบวก : แผน disc เปลี่ยนเปนสีนํ้าเงินเขมภายใน 5 - 10 นาที
ผลลบ : แผน disc ไมเปลี่ยนสี
หมายเหตุ อาจใช indoxyl acetate disc สําเร็จรูป โดยปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของผูผลิต
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ตารางที� 2 คุณลักษณะของ Campylobacter species
คุณลักษณะ

C.

C. jejuni

C. coli

C. lari

Catalase activity

+

+

+

- or weak

Hippurate hydrolysis

+a

-

-

-

+

+

-

+

Indoxyl acetate
hydrolysis
a

upsaliensis

C. jejuni บางสายพันธุ์อาจให้ผลลบ

8.

การคํานวณผล (Calculation of results)
-

9.

รายงานผลการทดสอบ (Test report)
การตรวจหา (detection) รายงานเป็ น
Campylobacter spp. / นํ�าหนักหรื อปริ มาตร (เช่น กรัม หรื อมิลลิลิตร) พบหรื อไม่พบ

10. รายละเอียดอืน� (Supplementary notes)
10.1 ภาคผนวก
media
andand
reagents)
ภาคผนวก 1:1:อาหารเลี
อาหารเลี� ย้ยงเชื
งเชื� อ้อและสารเคมี
และสารเคมี(culture
(Culture
media
reagents)
spp.spp.
ในห่ในวงโซ่
10.2 ภาคผนวก
ภาคผนวก 2:2:แผนภู
แผนภูมมิกิการตรวจหา
ารตรวจหา(detection)
(detection)Campylobacter
Campylobacter
อาหาร
หวงโซอาหาร
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ภาคผนวก 1
อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี
(Culture media and reagents)
อาหารเลี้ยงเชื้อ กรณีใชอาหารเลี้ยงเชื้อสําเร็จรูป เตรียมตามสูตรและวิธีที่ผูผลิตระบุ
1. Bolton broth
1.1 Basic medium
Enzymatic digest of animal tissues
10.0 กรัม
Lactalbumin hydrolysate
5.0 กรัม
Yeast extract
5.0 กรัม
Sodium chloride
5.0 กรัม
Sodium pyruvate
0.5 กรัม
Sodium metabisulfite
0.5 กรัม
Sodium carbonate anhydrous
0.6 กรัม
α-Ketoglutaric acid, monopotassium salt
1.0 กรัม
Haemin (dissolved in 0.1% sodium hydroxide)
0.01 กรัม
นํ้ากลั่นหรือนํ้ากรอง
945 มิลลิลิตร
ละลายสวนประกอบในนํ้ากลั่นหรือนํ้ากรอง 945 มิลลิลิตร ฆาเชื้อที่ 121oC 15 นาที
pH 7.4 ± 0.2
1.2 Sterile lysed horse blood
ใช horse blood saponin-lysed หรือ lysed by freezing then thawing
1.3 Antibiotic solution
Cefoperazone sodium salt
0.02 กรัม
Vancomycin hydrochloride
0.02 กรัม
0.02 กรัม
Trimethoprim lactate salt
Amphotericin B
0.01 กรัม
Ethanol/นํ้ากลั่นปราศจากเชื้อ 50/50 (volume fraction)
5
มิลลิลิตร
ละลายสวนประกอบใน Ethanol/นํ้ากลั่นปราศจากเชื้อ อัตราสวน 50/50
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การใชงาน
Basic medium
945 มิลลิลิตร
Sterile lysed horse blood
50
มิลลิลิตร
Antibiotic solution
5
มิลลิลิตร
เติม sterile lysed horse blood (ขอ 1.2) ลงใน basic medium (ขอ 1.1) ที่มีอุณหภูมิ
ตํ่ากวา 47oC จากนั้นเติม antibiotic solution (ขอ 1.3) ผสมใหเขากัน เก็บในที่มืด 5oC
ไดนาน 7 วัน
2. Columbia blood agar
2.1 Basic medium
Enzymatic digest of animal tissues
23.0 กรัม
Starch soluble
1.0
กรัม
Sodium chloride
5.0
กรัม
8.0-18.0* กรัม
Agar
นํ้ากลั่นหรือนํ้ากรอง
1,000 มิลลิลิตร
ละลายสวนประกอบในนํ้ากลั่นหรือนํ้ากรอง ฆาเชื้อที่ 121 oC 15 นาที pH 7.4 ± 0.2
* ขึ้นอยูกับความแข็งของวุน (gel strength of the agar)
2.2 Sterile sheep หรือ horse blood
การใชงาน
Basic medium
1,000 มิลลิลิตร
Sterile blood
50
มิลลิลิตร
เติ ม sterile sheep หรื อ horse blood (ข อ 2.2) ลงไปใน basic medium (ข อ 2.1)
ที่ มี อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ 44-47 oC ผสมให เ ข า กั น เทลงในจานเพาะเชื้ อ (ประมาณ
18-20 มิลลิลิตร) และปลอยใหวุนแข็ง เก็บในที่มืด 5oC ไดนาน 1 เดือน
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3. Modiﬁed charcoal cefoperazone deoxycholate agar (mCCD agar)
3.1 Basic medium
Meat extract
10.0
กรัม
Enzymatic digest of animal tissues
10.0
กรัม
Sodium chloride
5.0
กรัม
Activated charcoal
l4.0
กรัม
Enzymatic digest of casein
3.0
กรัม
Sodium deoxycholate
1.0
กรัม
Iron (II) sulfate hydrate
0.25
กรัม
Sodium pyruvate
0.25
กรัม
Agar
8.0-18.0* กรัม
นํ้ากลั่นหรือนํ้ากรอง
1,000 มิลลิลิตร
ละลายสวนประกอบในนํ้ากลั่นหรือนํ้ากรอง โดยนําไปตมใหเดือด ฆาเชื้อที่ 121oC 15 นาที
pH 7.4 ± 0.2
* ขึ้นอยูกับความแข็งของวุน (gel strength of the agar)
3.2 Antibiotic solution
Cefoperazone sodium salt
0.032 กรัม
Amphotericin B
0.01
กรัม
นํ้ากลั่นหรือนํ้ากรอง
5
มิลลิลิตร
ละลายสวนประกอบในนํ้ากลั่นหรือนํ้ากรอง ทําใหปราศจากเชื้อดวยการกรองผาน
แผนกรองเมมเบรน
การใชงาน
Basic medium
1,000 มิลลิลิตร
Antibiotic solution
5
มิลลิลิตร
เติม antibiotic solution (ขอ 3.2) ลงใน basic medium (ขอ 3.1) ที่มีอุณหภูมิประมาณ 44-47oC
ผสมใหเขากัน เทลงในจานเพาะเชื้อ (ประมาณ 18-20 มิลลิลิตร) และปลอยใหวุนแข็ง เก็บใน
ที่มืด 5oC ไดนาน 1 เดือน
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4. Preston broth
4.1 Basic medium
Enzymatic digest of animal tissues
10.0 กรัม
Peptone
10.0 กรัม
Sodium chloride
5.0
กรัม
นํ้ากลั่นหรือนํ้ากรอง
945 มิลลิลิตร
ละลายสวนประกอบในนํ้ากลั่นหรือนํ้ากรอง 945 มิลลิลิตร ฆาเชื้อที่ 121oC 15 นาที
pH 7.4 ± 0.2
4.2 Sterile lysed horse blood
ใช horse blood saponin-lysed หรือ lysed by freezing then thawing
4.3 Antibiotic solution
Polymyxin B sulfate
5,000 IU
Rifampicin
0.01 กรัม
Trimethoprim lactate salt
0.01 กรัม
Amphotericin B
0.01 กรัม
95% Ethanol (volume fraction)
5
มิลลิลิตร
ละลายสวนประกอบทั้งหมดใน ethanol
การใชงาน
Basic medium
945 มิลลิลิตร
Sterile lysed horse blood
50
มิลลิลิตร
Antibiotic solution
5
มิลลิลิตร
เติม sterile lysed horse blood (ขอ 4.2) ลงใน basic medium (ขอ 4.1) ที่มีอุณหภูมิ
ตํ่ากวา 4oC จากนั้นเติม antibiotic solution (ขอ 4.3) ผสมใหเขากัน เก็บในที่มืด 5oC
ไดนาน 7 วัน
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สารเคมี กรณีใชสารเคมีสําเร็จรูป เตรียมตามสูตรและวิธีที่ผูผลิตระบุ
1. 3% Hydrogen peroxide (H2O2 )
นํา 35% hydrogen peroxide stock 8.6 มิลลิลิตร เติมนํ้ากลั่น 91.4 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน
หรือใช stock ความเขมขนอื่น มาเจือจางใหเปน 3% หรือใชชนิดสําเร็จรูป
2. Indoxyl acetate discs
Indoxyl acetate
0.1
Acetone
1
ละลาย indoxyl acetate ใน acetone จากนั้นดูดสารละลายปริมาตร 25-50 ไมโครลิตร
ลงใน blank paper discs (เสนผานศูนยกลาง 0.6 - 1.2 เซนติเมตร) ตั้งทิ้งไวใหแหงที่
อุณหภูมิหอง บรรจุในหลอดหรือขวดสีชาที่มี silica gel เก็บที่อุณหภูมิ 5oC
3. 3.5% Ninhydrin solution
Ninhydrin
1.75
Acetone
25
2-Butanol
25
ละลาย ninhydrin ในสารผสมของ acetone/butanol แลวเก็บในที่มืด โดยตองไมเก็บที่
อุณหภูมิหอง นานเกิน 4 ชั่วโมง หรือ เก็บที่อุณหภูมิ 5 oC ไมเกิน 7 วัน
4. Oxidase reagent
N,N,N',N' -Tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride
นํ้ากลั่น
ละลายสวนประกอบในนํ้ากลั่นกอนใชงาน
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1.0
100

กรัม
มิลลิลิตร

กรัม
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร

กรัม
มิลลิลิตร

5. Sodium hippurate solution
Sodium hippurate hydrate
10.0 กรัม
Phosphate-buffered saline (PBS) ประกอบดวย
Sodium chloride
8.5 กรัม
8.98 กรัม
Disodium hydrogen phosphate dihydrate (Na2HPO4•2H2O)
2.71 กรัม
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate (NaH2PO4•H2O)
นํ้ากลั่น ปรับใหไดปริมาตรสุดทายรวม
1,000 มิลลิลิตร
ละลาย sodium hippurate hydrate ในสารละลาย PBS ทําใหปราศจากเชื้อดวยการกรอง
ผานแผนกรองเมมเบรน แบงใสหลอดๆ ละ 0.4 มิลลิลิตร เก็บที่อุณหภูมิ -20oC
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ตัวอยางอาหาร 10 กรัม หรือมิลลิลิตร
(เชน ผลิตภัณฑปรุงสุก หรือ แชแข็ง)

Enrichment

ตัวอย่างอาหาร 10 กรัม หรื อ
มิลวิลิธลี Aิตร
วิธี
A

เติม Bolton
broth broth
90 มิล90ลิลิตร
เติม Bolton
มิลลิลิตร

4-6 ชัชัว� ่วโมง
่ 37oC4-6
บ่บมมทีที� 37˚C

และบมตอที่ 41.5oC 44 ± 4 ชั่วโมง
และบ่ภายใต
มต่อทีส�ภาวะ
41.5˚Cmicroaerobic
44 ± 4 ชัว� โมง

Confirmation

Plating-out (Isolation)

ภายใต้สภาวะ microaerobic

mCCD
และอาหารเลี� ยงเชื
้ยงเชื
mCCD agar
agar และอาหารเลี
� อ ้อ
จํจําาเพาะชนิ
แข็งงอือื�น่นอีอีกกหนึ
หนึ� งชนิ
่งชนิ
เพาะชนิดดแข็
ดด

วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตัวอยางอาหาร 10 กรัม หรือมิลลิลิตร
ตัวอยางอื่นๆ
(เชน เนื้อสัตวดิบ นํ้านมดิบ)
(เชน swab ตัอุวจอย่
จาระ
างอื�นเนืๆ้อสัตวปกดิบ)
ตัวอย่างอาหาร 10 กรัม หรื อ
มิวิลธลิี ลBิตร
วิธี
B

เช่น สวอป อุจจาระ
วิธี C
วิธี
C

เติม เติPreston
broth
ม Preston
broth9090มิมิลลลิลิลลิติตรร
o ˚C 24 ± 2 ชัวโมง
ที� 41.5
�
C 24 ± 2 ชั่วโมง
บมทีบ่่ ม41.5
ภายใต
สภาวะ
microaerobic
ภายใต้
สภาวะ
microaerobic

mCCD
mCCD agar
agar

mCCDagar
agarและ
และอาจใช้
อาจใช
อาหารเลี
mCCD
อาหารเลี
� ยง ้ยงเชื้อ
เพาะชนิดแข็
ดแข็
กหนึ
เชื�อจํจําาเพาะชนิ
งอืง�นอือี่นกอีหนึ
� งชนิ่งดชนิด

o
� 41.5˚C
C 44 ± 44ชัชัว� ่วโมง
โมง
บบ่มมทีที่ 41.5
ภายใต้สสภาวะ
ภาวะ microaerobic
microaerobic
ภายใต

เลือกโคโลนี
ที่มีลักทษณะเฉพาะ
หรือหรืโคโลนี
ที่สทงสัี�สยงสัอยยอย่
างน
อยอย11โคโลนี
เลือกโคโลนี
ี�มีลกั ษณะเฉพาะ
อโคโลนี
างน้
โคโลนีมาตรวจยื
มาตรวจ นยัน
ยืนยัถนาใหผลลบ
ถ้าให้เลืผอลลบ
เลื
อ
กโคโลนี
ท
�
ี
ส
งสั
ย
มาตรวจยื
น
ยั
น
เพิ
ม
อี
ก
ไม่
เ
กิ
น
� โคโลนี
�
กโคโลนีที่สงสัยมาตรวจยืนยันเพิ่มอีกไมเกิน 4 โคโลนี
ตรวจยื
ตรวจยืนนยัยันน
ตรวจจํตรวจจํ
าแนกาแนก
Campylobacter
species
Campylobacter
species(ทางเลื
(ทางเลืออก)ก)
รายงานผล
รายงานผล

แผนภูมิ การตรวจหา (detection) Campylobacter spp. ในห่วงโซ่อาหาร
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วิธีมาตรฐานทางกายภาพ
สำหรับการวิเคราะหอาหาร
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
คณะผูจัดทํา
1. นางสาวขันทอง เพ็ชรนอก

นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ

2. นายกอเกียรติ ศาสตรินทร

นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ

3. นางกนกวรรณ ตุนสกุล

นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
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วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิธีมาตรฐานทางกายภาพสํ าหรับการวิเคราะห์ อาหารของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
รหัสวิธี
DMSc F
DMSc F 3006
����
DMSc F
DMSc F 3007
����
DMSc F
DMSc F 3008
����

ชนิด
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

รายการ
การวิเคราะห์สิ�งแปลกปลอมชนิดเบา
ในชา
การวิเคราะห์
คราะหสสิ� งิ่งแปลกปลอม
แปลกปลอมใน
ในผลิ
อาหารประเภทดอง
ผลิ
ตภัตณภัฑ์ณอฑาหารประเภทดอง
การวิเคราะห์สิ�งแปลกปลอมชนิดเบา
ในผลิตภัณฑ์ที�ทาํ จากแป้ งสาลี
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Method
Type
I
I

หน้ า

131

I
I

137

I
I

143

วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

DMSc F 3006: การวิเคราะหสิ่งแปลกปลอมชนิดเบาในชา
DMSc F 3�06: การวิเคราะห์ สิ�งแปลกปลอมชนิดเบาในชา
Determination of light ﬁlth in tea
Determination of Light Filth in Tea

�. ขอบข่ าย (Scope)
ใช้วเิ คราะห์สิ�งแปลกปลอมขนาดเล็ก นํ�าหนักเบา (Light Filth) ในชาใบ และชาผง
2. เอกสารอ้ างอิง (references)
2.1 AOAC Official Method AOAC 981.18 (16.2.06) : Light Filth in Tea
2.2 AOAC Official Method 945.75 : Extraneous Materials (Foreign Matter)
in Products
3. หลักการ (Principle)
แยกสิ� งแปลกปลอมขนาดเล็ก นํ�าหนักเบา เช่น แมลงทั�งตัว ชิ�นส่ วนแมลง และขนสัตว์
ออกจากตัวอย่างชา โดยต้มในนํ�าร้อนให้เดือดแล้วนําไป wet sieve และเติม paraffin oil
เพื� อ ดัก จับ สิ� ง แปลกปลอมที� ล อยขึ� น มารวมในชั�น นํ�า มัน ซึ� งสามารถแยกออกใน
Wildman trap flask เก็บชั�นนํ�ามันมากรองแล้วนําไปตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์
4. เครื�องมือและอุปกรณ์ (Apparatus)
4.1 เครื� องมือ
�.�.� เครื� องชัง� ที�มีความละเอียด �.�� g
�.�.� Widefield zoom stereoscopic microscope
�.�.3 Compound microscope
�.�.4 เครื� องทํานํ�าร้อนพร้อมสายฉี ด
�.�.� Stirrer - hot plate ที�สามารถปรับระดับความร้อนและความเร็ วได้อย่างต่อเนื�อง
�.� อุปกรณ์
�.�.� ชุดเครื� องกรอง ประกอบด้วย filtering flask ขนาด �,000 ml
Hirsch funnel ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง � cm และเครื� องปั�มสุ ญญากาศ
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4.2.2 Wildman trap flask ประกอบดวย erlenmeyer flask ขนาด 2,000 ml
และภายใน ﬂask มี metal rod ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 mm (3/16 inches)
มีความยาวมากกวาความสูงของ flask ประมาณ 10 cm สวนปลายของ
metal rod มีแผนยาง (rubber pad) รูปวงกลมเสนผานศูนยกลาง 5 cm
ติดอยู
4.2.3 Glass funnel เสนผานศูนยกลาง 15 cm
4.2.4 Magnetic stirring bar ขนาดยาวโดยประมาณ 47 mm เสนผานศูนยกลาง
ภายนอก 9 mm
4.2.5 Beaker ขนาด 1,000, 500 และ 50 ml
4.2.6 Petri dish ขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 cm
4.2.7 Forceps
4.2.8 Glass rod
4.2.9 Wash bottle
4.2.10 Sieve no. 230 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 inches ควรทําจาก stainless steel
4.2.11 เข็มเขีย่ ซึง่ ปลายทีใ่ ชเขีย่ เปนลวดเสนเล็กทีม่ ขี นาดเหมาะสมกับการใชงาน
4.2.12 กระดาษกรอง Whatman No. 8 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 90 mm
4.2.13 นาฬกาจับเวลา
4.2.14 แผนสไลด แผนปดสไลด
5. สารเคมี (Reagents)
5.1 40% Isopropanol เตรียมโดยใช isopropanol ความเขมขน 99.9% ปริมาตร 40 ml

5.2
5.3
5.4
5.5

ผสมกับ นํ้ากรอง 60 ml
Flotation oil เตรียมโดยใช parafﬁn oil 85 ml ผสมกับ heptane 15 ml
Na4EDTA (tetrasodium EDTA)
Tween 80 (polysorbate 80)
Sequestering agent เตรียมโดย
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- Tween 80 – 40% isopropanol เตรียมโดยใช Tween 80 (polysorbate 80) 40 ml
ผสมกับ 40% isopropanol ปริมาตร 210 ml แลวนําไปกรอง
- Na4EDTA – 40% isopropanol เตรียมโดยใช Na4 EDTA 5 g ละลายในนํ้ากรอง
150 ml จากนั้นเติม isopropanol ปริมาตร 100 ml ผสมใหเขากันและนําไปกรอง
- นําสารละลาย Tween 80 – 40% isopropanol 50 ml ผสมกับสารละลาย
Na4EDTA – 40% isopropanol 50 ml จากนัน้ เติม 40% isopropanol ปริมาตร 200 ml
ผสมใหเขากัน
6. การเตรียมตัวอยาง (Preparation of test sample)
7. ขั้นตอนการทดสอบ (Procedure)
7.1 ชั่งตัวอยาง 10 g ลงใน beaker ขนาด 1,000 ml
7.2 เติมนํ้ารอน 300 ml ตมใหเดือดเบาๆ และกวนโดยใช magnetic stirring นาน 6 min
7.3 ถายสวนผสมจาก beaker ลงใน sieve no. 230 ใชนํ้ารอนฉีดลงใน sieve ลางจน
นํ้าใส
7.4 ถ า ยสิ่ ง ที่ ต กค า งจาก sieve ลงใน wildman trap flask ขนาด 2,000 ml โดยใช
40 % isopropanol ฉีดลาง และปรับปริมาตรดวย 40 % isopropanol ใหได 900 ml
7.5 ปรับระดับแทงกวน (stirring rod) ใน wildman trap flask ใหแผนยางสวนบนอยู
ตํ่ากวาระดับผิวของสวนผสมเล็กนอยและเติม flotation oil 50 ml ใหไหลผานไป
ตามแทงกวน จากนั้นยกแทงกวนขึ้นใหแผนยางอยูเหนือสวนผสม
7.6 กวนดวย magnetic stirring นาน 6 min และตั้งทิ้งไว 2 -3 min
7.7 เติม sequestering agent 300 ml ใหไหลผานไปตามแทงกวน กวนชาๆ ที่ผิวของ
สวนผสม นาน 1 min
7.8 เติม 40 % isopropanol ชาๆ ผานแทงกวนจนเกือบเต็มคอ flask ปรับระดับและ
ล็อกแทงกวนใหแผนยางอยูเหนือชั้นของสวนผสม ตั้งทิ้งไว 5 min หมุนแทงกวน
และตั้งทิ้งไวอีก 25 min
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7.9 trap off เทของเหลวที่อยูเหนือแผนยางลงใน beaker ลางคอ ﬂask จนสะอาดดวย
40 % isopropanol
7.10 เติม flotation oil 30 ml ลงใน flask ใหไหลผานไปตามแทงกวน จากนั้นกวน
ดวย stirring rod ชาๆ 1 min ให ﬂotation oil แตกตัว
7.11 เติม 40 % isopropanol จนเกือบเต็มคอ ﬂask ตั้งทิ้งไว 30 min
7.12 เทของเหลวที่อยูเหนือแผนยาง ลงใน beaker ใบเดิม ลางคอ ﬂask ใหสะอาดดวย
40% isopropanol
7.13 นําชั้นนํ้ามันไปกรองบนกระดาษกรองโดยใชชุดเครื่องกรอง
7.14 นํากระดาษกรองไปตรวจหาสิ่งแปลกปลอมภายใต wideﬁeld zoom stereoscopic
microscope ที่กําลังขยาย 30 เทา หากสิ่งแปลกปลอมมีขนาดเล็กไมสามารถ
จําแนกชนิดได ใหนําสิ่งแปลกปลอมนั้นวางลงบนแผนสไลด และ mount ดวย
glycerine jelly ปดทับดวยแผนปดสไลด ตรวจภายใต compound microscope ที่
กําลังขยาย 100 เทา
8. การคํานวณและการรายงานผล (Calculation and expression of results)
การรายงานสิ่งแปลกปลอมที่พบในแตละ subsample จะแบงชนิดสิ่งแปลกปลอมเปน
กลุมๆ เชน แมลงทั้งตัว ชิ้นสวนแมลง ขนหนู และขนนก ระบุจํานวนและขนาดที่พบ
ในกรณีที่สิ่งแปลกปลอมที่พบมีจํานวนมากจนไมสามารถนับไดทั้งหมด ใหรายงาน
จํานวนโดยประมาณหรือขั้นตํ่าที่สามารถตรวจสอบไดและใหใสเครื่องหมายมากกวา
9. การควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ (Assuring the quality of test results)
9.1 ตรวจสอบนํ้าประปาและนํ้ากรองที่ใชในหองปฏิบัติการ สัปดาหละ 1 ครั้ง และ
ทุกครัง้ ทีใ่ ชนาํ้ ในขัน้ ตอนการตรวจวิเคราะหตวั อยาง โดยเก็บนํา้ ประปาและนํา้ กรอง
จํานวนอยางละ 1,000 ml นําไปกรองผานกระดาษกรอง แลวตรวจภายใตกลอง
จุลทรรศนที่กําลังขยาย 30 เทา
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9.2 ตรวจสอบอากาศภายในห อ งปฏิ บั ติ ก าร สั ป ดาห
ล ะ 1 ครั
โดยใช
ก ระดาษกรอง
วิธีมาตรฐานสํ
าหรั้ งบการวิ
เคราะห์
อาหาร เล่มที� �
วางลงใน petri dish หยดนํ้ายาผสมกลีเซอรอล กับ 95% ethylกรมวิalcohol
ตรา 3:2
ทยาศาสตร์ในอั
การแพทย์
ตั้งจํทิา นวนอย่
้งไวไมตํ่าากว
h นําmlมาตรวจภายใต
องจุลทรรศนที่กแล้
ําลังวขยาย
30 เทา ก ล้อง
งละา 24
�,000
นําไปกรองผ่กาลนกระดาษกรอง
ตรวจภายใต้
9.3 ตรวจสอบ
ความสะอาดทุ
กครั้งกอนใชงาน จากนั้นทํา blank control
จุลทรรศน์sieve
ที�กาํ ลัโดยล
งขยายางทํ
30าเท่
า
บนํ้าที่ไดนําไปกรองผอานกระดาษกรอง
แลวลตรวจภายใต
กลอกงจุระดาษกรองวาง
ลทรรศนที่กําลัง
9.2โดยเก็
ตรวจสอบอากาศภายในห้
งปฏิบตั ิการ สัปดาห์
ะ � ครั�ง โดยใช้
ขยาย
เทา dish หยดนํ�ายาผสมกลีเซอรอล กับ 95% ethyl alcohol ในอัตรา 3:2
ลงใน30petri
9.4 ทําตั�งAssuring
test results 1 กครัล้อ้งงจุ
ตอลปทรรศน์
โดยวิทเคราะห
6 subsamples
ทิ�งไว้ไม่ตthe
�าํ กว่quality
า 24 hr นํofามาตรวจภายใต้
ี�กาํ ลังขยาย
30 เท่า ซึ่ง
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ใชปโดยล้
กแมลง
spp.)
1 x ง1านmmจากนั
อย�านงน
10 ชิ้ น
9.3spiked
ตรวจสอบ
sieve
างทํา(Sitophilus
ความสะอาดทุ
กครัขนาด
ทําอ ยblank
� งก่อนใช้
และขนหนู
(fur hair)
2 mm าอย
า งน อ ย 10 เส นแล้ตวอตรวจภายใต้
การตรวจวิ เกคราะห
control โดยเก็
บ นํ�า ทีขนาดยาว
� ไ ด้นํา ไปกรองผ่
นกระดาษกรอง
ล้อง
1 จุsubsample
โดยผลการตรวจต
อ
งอยู

ใ
นเกณฑ
ท
่
ี
ย
อมรั
บ
คื
อ
%
recovery
ขนหนู
ตอง
ลทรรศน์ที�กาํ ลังขยาย �� เท่า
พบไมนอยกวา 80% และชิ้นสวนแมลงตองพบไมนอยกวา 85% สวน % RSD (relative
9.4 ทํา Assuring the Quality of Test Results � ครั�งต่อปี โดยวิเคราะห์ � subsamples ซึ� ง
standard deviation) ตองมีคานอยกวา 15%
spiked material ใช้ปีกแมลง (Sitophilus spp.) ขนาด � x � mm อย่างน้อย 10 ชิ�น
และขนหนู (fur hair) ขนาดยาว � mm อย่างน้อย 10 เส้น ต่อการตรวจวิเคราะห์ �
10. รายละเอียดอื่น (Supplementary notes)
subsample โดยผลการตรวจต้องอยูใ่ นเกณฑ์ที�ยอมรับ คือ %Recovery ขนหนูตอ้ ง
ผลการวิเคราะห Method Validation ของวิธีวิเคราะห Light Filth in Tea มีผูรวมทดสอบ
พบไม่ น้อ ยกว่า 80% และชิ� น ส่ ว นแมลงต้อ งพบไม่ น้อ ยกว่า 85% ส่ ว น %RSD
3 คน วิ เ คราะห ค นละ 12 subsamples โดยใช spiked materials คื อ ชิ้ น ส ว นแมลง
(relative standard deviation) ต้องมีค่าน้อยกว่า 15%
(Sitophilus spp.) ขนาด 1 x 1 mm และขนหนู (fur hair) ยาว 2 mm ชนิ ด ละ 16, 20
และ 24 ชิ้น/เสน โดยผลการทดสอบพบวาอยูในเกณฑที่กําหนด คือ พบขนหนูและชิ้นสวน
10.แมลงพบมากกว
รายละเอียดอืน� า(Supplementary
notes)
80%
ตารางที
บคาาเฉลี
เฉลี�ย่ยของผู
ของผูท้ ทดสอบแต่
ดสอบแตละคน
ละคน
ตารางที่ � 1� เปรียบเทียบค่
Mean/rat hairs
Mean/elytral squares
ผูท้ ดสอบ
16
20
24
16
20
24
คนที� �
15.50
19.25
22.50
15.75
19.50 23.25
คนที� 2
15.75
19.50
24.00
16.00
19.50 23.75
คนที� 3
15.00
18.75
22.00
16.00
20.00
24.00
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DMSc F 3007: การวิเคราะหสิ่งแปลกปลอม ในผลิตภัณฑอาหารประเภทดอง
Determination of ﬁlth in pickles
1. ขอบขาย (Scope)
ใชวิเคราะหสิ่งแปลกปลอม ( Filth ) ในผลิตภัณฑอาหารประเภทดอง ไดแก ผักและ
ผลไมดอง เปนตน
2. เอกสารอางอิง (references)
2.1 AOAC Ofﬁcial Method 945.85: Filth in Pickles
2.2 AOAC Ofﬁcial Method 945.75: Extraneous Materials (Foreign Matter) in Products
3. หลักการ (Principle)
แยกสิ่งแปลกปลอม ไดแก แมลงทั้งตัว ชิ้นสวนแมลง และขนสัตว เปนตน ออกจาก
ตั ว อย า ง โดยสิ่ ง แปลกปลอมจะลอยขึ้ น มาอยู  ใ นชั้ น ของ heptane ซึ่ ง สามารถแยก
สิ่งแปลกปลอมใน Wildman trap ﬂask เก็บชั้น heptane มากรอง นําไปตรวจสอบภายใต
กลองจุลทรรศน
4. เครื่องมือและอุปกรณ (Apparatus)
4.1 เครื่องมือ
4.1.1 เครื่องชั่งที่มีความละเอียด 0.01 g
4.1.2 Wideﬁeld zoom stereoscopic microscope
4.1.3 Compound microscope
4.1.4 Stirrer - hot plate ทีส่ ามารถปรับระดับความรอนและความเร็วไดอยางตอเนือ่ ง
4.1.5 เครื่องทํานํ้ารอนพรอมสายฉีด
4.1.6 อางนํ้าเย็น (cooling bath)
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4.2 อุปกรณ
4.2.1 ชุดเครื่องกรอง ประกอบดวย filtering flask ขนาด 2,000 ml Hirsch
funnel ขนาดเสนผานศูนยกลาง 7 cm และเครื่องปมสุญญากาศ
4.2.2 Magnetic stirring bar เปนแทงแมเหล็กที่เคลือบดวย teflon ขนาดยาว
โดยประมาณ 47 mm เสนผานศูนยกลางภายนอก 9 mm
4.2.3 Wildman trap flask - ประกอบดวย erlenmeyer flask ขนาด 2,000 ml
ภายใน ﬂask มี metal rod ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 mm (3/16 inchs) มี
ความยาวกวาความสูงของ flask ประมาณ 10 cm สวนปลายของ metal
rod มีแผนยาง (rubber pad) รูปวงกลมเสนผานศูนยกลาง 5 cm ติดอยู
4.2.4 กระดาษกรอง Whatman เบอร 8 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 90 mm
4.2.5 ตะแกรง (sieve) เบอร 8 และ 140 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 inches
4.2.6 Glass funnel เสนผานศูนยกลาง 15 cm
4.2.7 Beaker ขนาด 500, 50 ml
4.2.8 Forceps
4.2.9 Wash bottle
4.2.10 Petri dish ขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 cm
4.2.11 นาฬกาจับเวลา
4.2.12 แผนสไลดด และแผนปดสไลด
5. สารเคมี (Reagents)
Heptan, Commercial n-heptane containing < 8% toluene
6. การเตรียมตัวอยาง (Preparation of test sample)
-
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7. ขั้นตอนการทดสอบ (Procedure)
7.1 ผลิตภัณฑอาหารดองทั้งหัวหรือผล
7.1.1 เทตัวอยางทั้งหมดลงในตะแกรงเบอร 8 ที่วางซอนอยูบนตะแกรงเบอร 140
7.1.2 ลางภาชนะบรรจุใหสะอาดเพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูดานขางและเท
นํ้าลางลงใน ตะแกรงเบอร 8
7.1.3 ฉีดนํ้ารอนลางตัวอยางบนตะแกรงใหทั่ว กลับดานตัวอยางเปนครั้งคราว
7.1.4 ถายสวนที่เหลือบนตะแกรงเบอร 140 ลงในบีกเกอรขนาด 500 ml โดยใช
นํ้าฉีดลางตะแกรงลงในบีกเกอรใบเดิม นําของเหลวในบีกเกอรไปกรอง
บนกระดาษกรองเบอร 8 โดยใชชุดเครื่องกรอง
7.1.5 คีบกระดาษกรองวางลงใน petri dish นําไปตรวจหาสิ่งแปลกปลอมภายใต
Wideﬁeld zoom stereoscopic microscope ที่กําลังขยาย 30 เทา
7.2 ผลิตภัณฑอาหารดองที่หั่นเปนชิ้นและปรุงรส
7.2.1 ชั่งตัวอยาง 100 g ลงใน trap ﬂask ขนาด 2,000 ml เติมนํ้า 200 ml
7.2.2 นําไปตมบน hot plate ใหเดือดเบาๆ นาน 15 min พรอมกวนตัวอยางโดยใช
magnetic stirring
7.2.3 หลังจากนั้นนํา trap ﬂask ไปทําใหเย็นลงอยางรวดเร็ว โดยแชในอางนํ้าเย็น
ใหอุณหภูมิลดลงถึงอุณหภุมิหอง
7.2.4 เติ ม heptane ปริ ม าตร 25 ml ผ า น metal rod และกวนตั ว อย า ง โดยใช
magnetic stirring จน heptane แตกตัวเปนเม็ดนาน 1 min เพื่อจับ
สิ่งแปลกปลอมในตัวอยาง
7.2.5 เติมนํ้าใหชั้น heptane อยูในชวงคอ trap flask ตั้งทิ้งไวนาน 30 min โดย
20 min แรก ใหกวนทุกๆ 3-6 min สวน 10 min หลัง ใหตั้งทิ้งไว เพื่อใหชั้น
heptane แยกตัว
7.2.6 หมุน stirring rod เพื่อใหเศษตัวอยางและสิ่งแปลกปลอมที่อาจติดอยูกับ
แผนยางหลุดออกและเทชั้น heptane ลงในบีกเกอร ขนาด 500 ml
7.2.7 นําของเหลวในบีกเกอรไปกรองบนกระดาษกรองเบอร 8 โดยใชชดุ เครือ่ งกรอง
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7.2.8 คีบกระดาษกรองวางลงใน petri dish
7.2.9 เติม heptane ปริมาตร 15 ml ผาน stirring rod ลงใน trap flask แลวกวน
อยางแรง โดยใช stirring rod จน heptane แตกตัวเปนเม็ดนาน 1 min เพือ่ จับ
สิ่งแปลกปลอมในตัวอยาง
7.2.10 ดําเนินการตามขอ 7.2.5 ถึงขอ 7.2.8
7.2.11 นํ า กระดาษกรองไปตรวจหาสิ่ ง แปลกปลอมภายใต widefield zoom
stereoscopic microscope ที่ กํ า ลั ง ขยาย 30 เท า หากสิ่ ง แปลกปลอมมี
ขนาดเล็กไมสามารถจําแนกชนิดได ใหนําสิ่งแปลกปลอมนั้นวางลงบน
แผนสไลด และ mount ดวย glycerine jelly ปดทับดวยแผนปดสไลด
ตรวจภายใต compound microscope ที่กําลังขยาย 100 เทา
8. การคํานวณและการรายงานผล (Calculation and expression of results)
รายงานสิ่งแปลกปลอมที่พบ โดยจัดแบงชนิดสิ่งแปลกปลอมเปนกลุมๆ เชน แมลง
ทั้งตัวชิ้นสวนแมลง ขนสัตวฟนแทะ ขนคน และขนนก เปนตน ใหระบุจํานวน ขนาด
และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ให ม ากที่ สุ ด เท า ที่ จ ะทํ า ได ในกรณี ที่ สิ่ ง แปลกปลอมที่ พ บ
มีจํานวนมากและไมสามารถนับไดทั้งหมด ใหรายงานจํานวนโดยประมาณหรือขั้นตํ่า
ที่สามารถตรวจสอบไดและใหใสเครื่องหมายมากกวา
9. การควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ (Assuring the quality of test results)
9.1 ตรวจวิเคราะหตัวอยางอยางนอย 2 subsamples
9.2 ตรวจสอบนํ้าประปาและนํ้ากรองที่ใชในหองปฏิบัติการสัปดาหละ 1 ครั้ง และ
ทุ ก ครั้ง ที่ใชน้ําในการตรวจวิเ คราะห ตัว อย า ง โดยเก็ บ นํ้า ประปาและนํ้ า กรอง
อย า งน อ ย 1,000 ml นํ า ไปกรองผ า นกระดาษกรอง แล ว ตรวจภายใต ก ล อ ง
จุลทรรศนที่กําลังขยาย 30 เทา
9.3 ตรวจสอบอากาศภายในหองปฏิบัติการ สัปดาหละ 1 ครั้ง โดยใชกระดาษกรองวาง
ลงใน petri dish หยดนํ้ายาผสมกลีเซอรอล กับ 95% ethyl alcohol ในอัตรา 3:2
ตั้งทิ้งไวไมต่ํากวา 24 h นํามาตรวจภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 30 เทา
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9.4 ตรวจสอบ sieve โดยลางทําความสะอาดทุกครั้งกอนใชงาน จากนั้นทํา blank
control โดยเก็ บ นํ้ า ที่ ไ ด นํ า ไปกรองผ า นกระดาษกรอง แล ว ตรวจภายใต ก ล อ ง
จุลทรรศนที่กําลังขยาย 30 เทา
10. รายละเอียดอื่น (Supplementary notes)
-
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DMSc F 3008: การวิเคราะหสิ่งแปลกปลอมชนิดเบาในผลิตภัณฑที่ทำจากแปงสาลี
Determination of light ﬁlth in alimentary pastes
1. ขอบขาย (Scope)
วิธีนี้ใชในการวิเคราะหสิ่งแปลกปลอมชนิดเบา (Light filth) ในผลิตภัณฑที่ทําจาก
แปงสาลี ไดแก มักกะโรนี สปาเก็ตตี้ บะหมี่เหลือง อุดง ราเมน แผนเกี๊ยว และบะหมี่
สําเร็จรูป เปนตน
2. เอกสารอางอิง (Reference)
2.1 AOAC Ofﬁcial Methods 969.41: Light Filth in Alimentary Pastes
2.2 AOAC Ofﬁcial Methods 945.75: Extraneous Materials (Foreign Matter) in
Products
3. หลักการ (Principle)
ยอยตัวอยางดวยกรดใน autoclave แลวนําไป wet sieve ตมสวนที่เหลือดวยกรดและ
parafﬁn oil จากนั้นนํามาแยกสิ่งแปลกปลอมดวยนํ้ารอนใน percolator เก็บชั้นนํ้ามันมา
กรอง แลวนําไปตรวจสอบภายใตกลองจุลทรรศน
4. เครื่องมือและอุปกรณ (Apparatus)
4.1 เครื่องมือ
4.1.1 เครื่องชั่งที่มีความละเอียด 0.01 g
4.1.2 Autoclave ชนิด slow exhaust
4.1.3 Wideﬁeld zoom stereoscopic microscope
4.1.4 Compound microscope
4.1.5 Stirrer - hot plate ที่สามารถปรับระดับความรอนและความเร็วไดอยางตอเนื่อง
4.1.6 เครื่องทํานํ้ารอนพรอมสายฉีด
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4.2 อุปกรณ
4.2.1 ชุดเครื่องกรอง ประกอบดวย filtering flask ขนาด 2,000 ml Hirsch
funnel ขนาดเสนผานศูนยกลาง 7 cm และเครื่องปมสุญญากาศ
4.2.2 ตะแกรง (sieve) เบอร 230 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 inchs ควรทําจาก
stainless steel และเปนชนิด plain weave ที่มีเสนลวดสานกันแบบ
ขึ้น 1 ลง 1
4.2.3 Magnetic stirring bar เปนแทงแมเหล็กที่เคลือบดวย teflon ขนาดยาว
โดยประมาณ 47 mm เสนผานศูนยกลางภายนอก 9 mm
4.2.4 Glass funnel เสนผานศูนยกลาง 15 cm
4.2.5 Percolator ขนาด 2,000 ml
4.2.6 Beaker ขนาด 2,000, 1,000, 50 ml
4.2.7 กระดาษกรอง whatman เบอร 8 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 90 cm
4.2.8 Petri dish ขนาดเสนผาศูนยกลาง 9 cm
4.2.9 Glass rod
4.2.10 Forceps
4.2.11 Wash bottle
4.2.12 Clamp
4.2.13 นาฬกาจับเวลา
4.2.14 แผนสไลดด และแผนปดสไลด
5. สารเคมี (Reagent)
5.1 3 % HCl เตรียมโดย ใช HCl ความเขมขน 36.5 - 38.0 % ปริมาตร 30 ml
ผสมกับนํ้ากรอง 970 ml
5.2 Isopropanol ความเขมขน 99.9 % หรือ ethanol 95 %
5.3 Parafﬁn oil สีขาว ใส มีคา 125/135 Saybolt universal viscosity และมีคาความ
ถวงจําเพาะ 0.84 - 0.86
5.4 Antifoam solution - 1 g Dow Corning Antifoam A compound diluted with 20 ml
ethyl acetate ใชสวนใสดานบน และปดฝาใหแนน
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6. การเตรียมตัวอยาง (Preparation of test sample)
6.1 ชั่งตัวอยาง 225 g ลงใน beaker ขนาด 2,000 ml
6.2 เติม 3 % HCl (30 + 970) ปริมาตร 1,000 ml และ antifoam solution 0.3 ml (สําหรับ
สปาเกตตี้ใหหักเปนเสน โดยไมวางราบอยูที่กน)
6.3 นําไปเขา autoclave ที่อุณหภูมิ 121 oC 30 min และใช slow exhaust
6.4 ถายสวนผสมจาก beaker ลงใน sieve no. 230
6.5 ใชนํ้าประปาที่รอน (อุณหภูมิ 50 -70 oC) ฉีดลงไปใน sieve เพื่อลางของเหลวเดิม
และสวนของตัวอยางที่เปน fine material ใน beaker ออก (ขั้นตอนนี้เรียก “wet
sieve”) โดยตองเอียง sieve และระวังไมใหนํ้ากระเด็น (splash) เพราะจะทําให
สิ่งปนปลอมสูญหาย (loose material)
6.6 ใชนํ้ารอน อุณหภูมิ 60-100 oC ถายสิ่งที่ตกคางกลับลงใน beaker ขนาด 2,000 ml
ใบเดิมใหไดปริมาตร 1,000 ml
6.7 เติม HCl conc. ปริมาตร 30 ml และใส magnetic bar
6.8 เติม parafﬁn ปริมาตร 50 ml แลวกวนใหเปน vortex ดวย hot plate stirrer นาน 6 min
โดยระวังของเหลวกระเด็นและแทงแมเหล็กอยูในสมดุล
7. ขั้นตอนการทดสอบ (Procedure)
7.1 ใช clamp หนีบทอสายยางที่กน percolator จากนั้นเติมนํ้ากรองประมาณ 250 ml
ลงใน percolator
7.2 ถายสวนผสมใน beaker (ขอ 6.8) ลงใน percolator และลาง beaker ดวยนํ้าประปา
ที่รอนลงใน percolator ใหไดปริมาตร 1,700 ml (โดยทําเครื่องหมายบอกปริมาตร
1,700 ml ไว)
7.3 ทิ้งไว นาน 3 min แลว drain ใหไดปริมาตร oil interface 250 ml
7.4 ทิ้งสวนที่ drain แลวทําซํ้าโดยเติมนํ้าประปารอนผานผิวดานใน percolator เพื่อลาง
materail ที่ติดอยู ใหไดปริมาตร 1,700 ml
7.5 ทิ้งไวนาน 2-3 min แลว drain ทิ้งและทําซํ้าใหมอีก 2 ครั้ง (ใหชั้น lower layer
เกือบจะหรือปราศจากสารแขวนลอย ถายังไมสะอาด ใหทําตออีก 1 รอบ)
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7.6 สุดทาย ให drain ในสวนของชัน้ interface ระหวาง นํา้ มันกับนํา้ ใหไดปริมาตร 250 ml
ใสใน beaker ใบเดิม
7.7 ลางดานใน percolator ดวย นํ้าประปารอน 50 ml isopropanol หรือ alcohol และ
นํา้ ประปารอน ถาจําเปนใหใช 5% detergent solution (sodium lauryl sulfate solution)
7.8 นําของเหลวที่อยูใน beaker ไปกรองลงบนกระดาษกรอง และลางดวยนํ้าประปา
รอน alcohol หรือ isopropanol และนํ้าหรือ detergent ใชปริมาณนอยที่สุดรวมกัน
ไมเกิน 50 ml ถาจําเปนใช rubber policeman ลางทําความสะอาดดานขาง beaker
7.9 กรองโดยใชชุดเครื่องกรอง
7.10 คีบกระดาษกรองวางลงใน petri dish
7.11 นํากระดาษกรองไปตรวจหาสิ่งแปลกปลอมภายใต wideﬁeld zoom stereoscopic
microscope ที่กําลังขยาย 30 เทา หากสิ่งแปลกปลอมมีขนาดเล็กมากไมสามารถ
จําแนกชนิดได ใหนําสิ่งแปลกปลอมนั้นวางลงบนแผนสไลด และ mount ดวย
glycerine jelly ปดทับดวยแผนปดสไลด ตรวจภายใต Compound microscope
ที่กําลังขยาย 100 เทา
8. การคํานวณและการรายงานผล (Calculation and expression of results)
ถาตัวอยางตรวจพบสิ่งปนปลอม “โดยเฉลี่ย” จํานวนเทากับหรือมากกวารายการตอไปนี้
ถือวาเปน defect action levelห คือ US.FDA จะกักกันสินคาที่ดาน
- ชิ้นสวนแมลง 225 ชิ้น
- ขนสัตวฟนแทะ 4.5 เสน
รายงานสิ่งแปลกปลอมที่พบตอจํานวน subsample โดยจัดแบงชนิดของสิ่งแปลกปลอม
ที่พบเปนกลุม ๆ เชน แมลงทั้งตัว ชิ้นสวนแมลง ขนหนู และ human hair เปนตน และ
ให ร ะบุ จํ า นวน ขนาดและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ให ม ากที่ สุ ด เท า ที่ จ ะทํ า ได ในกรณี ที่
สิ่งแปลกปลอมที่พบมีจํานวนมากและไมสามารถนับคาที่แทจริงได ใหรายงานจํานวน
โดยประมาณหรือขั้นตํ่าที่สามารถตรวจสอบไดและใหใสเครื่องหมายมากกวา
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9. การควบคุมผลการทดสอบ (Assuring the quality of test results)
9.1 ทํา Assuring the quality of test results 1 ครั้งตอป โดยมีรายละเอียดตาม protocol
ที่กําหนดไว
9.2 การควบคุมภายในหองปฏิบัติการ ปฏิบัติดังนี้
9.2.1 ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการตองสวมถุงมือ ตาขายคลุมผม เสื้อแขนยาว
(lab coat) ที่ ส ะอาดตลอดเวลา เพื่ อ ป อ งกั น การปนเป  อ นจากสิ่ ง ต า ง ๆ
ที่อาจติดมากับเสื้อผาของผูนั้น และจัดทํา authentic slides ของเสนขน/ผม
ไวใชในการเปรียบเทียบ เมื่อมีการตรวจพบเสนขน/ผม ในตัวอยาง
9.2.2 ตรวจสอบอากาศในหองปฏิบตั กิ ารทุกสัปดาห ๆ ละหนึง่ ครัง้ โดยใชกระดาษ
กรองวางลงในจานแกว (petri dish) หยดนํา้ ยาผสมกลีเซอรอลกับแอลกอฮอล
ในอัตรา 3:2 พอเปยก เปดฝาจานแกวตั้งทิ้งไวไมตํ่ากวา 24 h เสร็จแลวนํามา
ตรวจภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 30 เทา
9.2.3 ตรวจสอบนํ้าประปาที่ใชในหองปฏิบัติการสัปดาหละ 1 ครั้ง และทุกครั้ง
ของการวิ เ คราะห ที่ ใ ช นํ้ า โดยเป ด นํ้ า ทิ้ ง ไว 10 min จึ ง รองนํ้ า 1,000 ml
นําไปกรองผานกระดาษกรอง แลวตรวจภายใตกลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย
30 เทา กรณีนาํ้ กรองใหตรวจทุกครัง้ ทีม่ กี ารใชนาํ้ กรองในการตรวจวิเคราะห
โดยเก็บนํ้ากรองจํานวน 1,000 ml นําไปกรองผานกระดาษกรอง แลวตรวจ
ภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 30 เทา
9.2.4 ตรวจสอบ sieve โดยลางทําความสะอาดทุกครั้งกอนใชงาน จากนั้นทํา
blank control โดยเก็บนํ้าที่ไดนําไปกรองผานกระดาษกรอง แลวตรวจภายใต
กลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 30 เทา
9.3 petri dish ที่บรรจุกระดาษกรองที่มีสิ่งแปลกปลอมจากการตรวจวิเคราะห ตองปด
สนิท เพือ่ ปองกันการปนเปอ นจากภายนอก ยกเวนอยูใ นระหวางการจําแนกและนับ
จํานวนสิ่งแปลกปลอม โดย wideﬁeld zoom stereoscopic microscope หลังจากนั้น
ตองปดฝา petri dish ทันทีทตี่ รวจเสร็จแลว ในกรณีทผี่ วู เิ คราะหไมสามารถ ตรวจสอบ
เสร็จภายใน 1 วัน ควรเก็บ petri dish ในตูเย็นที่อุณหภูมิ 0-8 oC
10. รายละเอียดอื่น
-
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วิธีมาตรฐานทางชีวโมเลกุล
สำหรับการวิเคราะหอาหาร
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
คณะผูจัดทํา
1. นางนิตยา พันธุบัว

นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ

2. นางปวีณา พานิชกุล

นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ

3. นางสาวสวนันท ทองหยู

นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ

4. นางสาวสุพัฒตา ทาวมา

นักวิทยาศาสตรการแพทย
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วิธมี าตรฐานทางชีวโมเลกุลสําหรับการวิเคราะหอาหารของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
รหัสวิธี

ชนิดอาหาร

รายการ

Method
Type

หนา

DMSc F 4021

Qualitative Real-time
ขาวโพดดัดแปร
พันธุกรรมชนิด MIR162 Polymerase Chain Reaction
Maize (SYN-IR162-4) method for detection of maize event
MIR162 (SYN-IR162-4)

-
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DMSc F 4022

ขาวโพดดัดแปร
พันธุกรรมชนิด
MON88017-3

Qualitative Real-time
Polymerase Chain Reaction
method for detection of maize event
MON88017-3

-
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DMSc F 4023

ถั่วเหลืองดัดแปร
พันธุกรรมชนิด
DP305423-1

Qualitative Real-time
Polymerase Chain Reaction
method for detection of soy event
DP305423-1

-
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DMSc F 4024

ถั่วเหลืองดัดแปร
พันธุกรรมชนิด
MON89788-1

Qualitative Real-time
Polymerase Chain Reaction
method for detection of soy event
MON89788-1

-
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DMSc F 4021: Qualitative Real-time Polymerase Chain Reaction method
for detection of maize event MIR162 (SYN-IR162-4)
1. ขอบขาย (Scope)
ใชทดสอบหาดีเอ็นเอของขาวโพดดัดแปรพันธุกรรมชนิด MIR162 (SYN-IR162-4) [ที่
ดัดแปรพันธุกรรมใสยนี vip3Aa20 ทีผ่ ลิต vegetative insecticidal protein (vip3Aa variant)
จาก Bacillus thuringiensis strain AB88 เพือ่ ใหทนตอ lepidopteran insects และ ยีน pmi
จาก Escherichia coli สําหรับใชเปน selective marker] โดยวิธี Realtime - Polymerase
Chain Reaction (RTi-PCR)
2. เอกสารอางอิง (Reference)
2.1 ISO 24276:2006(E)/ AMD.1:2013(E): Foodstuffs – Methods of analysis for
the detection of genetically modiﬁed organisms and derived products – General
requirements and deﬁnitions
2.2 ISO 21569:2005/ AMD.1:2013(E): Foodstuffs – Methods of analysis for the
detection of genetically modiﬁed organisms and derived products – Qualitative
Nucleic Acid based methods
2.3 SAMBROOK, J. and RUSSELL, D.W,: Molecular cloning: a laboratory manual.
3rd edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor,
New York, 2001
2.4 International Service of Acquisition of the Agri-Biotech Applications. Event
MIR162. [online]. {cite: 13.11.2018}; [2 screens] Available form:
https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=130
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2.5 Charles Delobel C., Mazzara M., Bevilacqua A., Van den Eede G.; "Eventspeciﬁc Method for the Quantiﬁcation of Maize MIR162 by Real-time PCR Validation Report and Protocol" Online Publication (2011)
2.6 European Commission. Event MIR162. [online]. {cite: 21.11.2016}; [2 screens]
Available form: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/docs/QT-EVEZM-022.pdf
3. นิยามศัพทและคํายอ (Terminology and abbreviation)
RTi-PCR: Real-time Polymerase Chain Reaction
dNTP:
deoxyribonucleotide triphosphates
CT:
Threshold Cycle / Cycle of Threshold
4. หลักการ (Principle)
4.1 ทั่วไป: การตรวจเชิงคุณภาพประกอบดวยการตรวจลําดับกรดนิวคลีอิคเปาหมายที่
จําเพาะในตัวอยาง ซึ่งแตละวิธีจะมีความจําเพาะกับดีเอ็นเอเปาหมาย ผลวิเคราะห
เชิงคุณภาพจะแสดงใหเห็นวาพบหรือไมพบสารพันธุกรรม ภายใตการทดสอบ
ที่มีความสัมพันธกับการควบคุมการทดสอบที่เหมาะสม รวมกับ detection limit
ของวิธีที่ใชและสัดสวนของตัวอยางที่ใชทดสอบ
4.2 PCR ampliﬁcation เปนการทําปฏิกิริยาการเพิ่มจํานวนสายของดีเอ็นเอเปาหมาย
โดยใชเอนไซม DNA polymerase รวมกับ primer และ deoxyribonucleotide
triphosphates (dNTP) ใน buffer เปนการทําซํ้าในหลอดทดสอบ และมีสิ่งที่เปน
เงื่อนไขที่ตองทํากอน คือในสวนผสมของปฏิกิริยา PCR ตองไมมี inhibitors
ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณมี 3 ขั้นตอนคือ
4.2.1 การแยกสายดีเอ็นเอสายคูเปนสายเดี่ยวโดยใชความรอน
4.2.2 ใชอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ primers สามารถจับเขาคูไดกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว
ที่เปนเปาหมาย
4.2.3 จําลองสายของ primers ที่จับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยวที่แยกออก แลวทําให
ยาวขึ้นโดยใช DNA polymerase ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม
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4.3 การตรวจสอบและยืนยันผล
RTi-PCR การเพิม่ จํานวนดีเอ็นเอเปาหมายและการตรวจสอบผลจะเกิดขึน้ พรอมๆ กัน
4.4 วิธีน้ีเปนการตรวจสอบชุดยีนที่มีลําดับเบสบริเวณ 3' integration border region
(IBR) ที่เชื่อมตอกันระหวางยีนที่มีการใสเขาไปตอกับตําแหนงของยีนที่มีใน
ขาวโพดตามธรรมชาติ ซึง่ ตําแหนงดังกลาวจะเปนตําแหนงเฉพาะทีม่ เี พียงตําแหนง
เดียวในขาวโพดดัดแปรพันธุกรรมชนิด MIR162
4.5 ไมสามารถใชวิธีนี้ตรวจแยกความแตกตางระหวางขาวโพด MIR162 และขาวโพด
ที่เกิดจากการผสมพันธุระหวาง MIR162 และขาวโพดดัดแปรพันธุกรรมสายพันธุ
อื่นๆ (gene stacked cultivars) ยกเวนการตรวจที่เมล็ดเดี่ยวๆ หรือตรวจที่ตน
ขาวโพดโดยตรง
5. สารเคมี (Reagent)
5.1 Water, RTi-PCR grade
5.2 RTi-PCR buffer ความเขมขน 2 เทา
5.3 Oligonucleotides ความเขมขนของแตละเสนเทากับ 10 µM ให PCR-product
ขนาด 92 bp
5.3.1 Forward primer: ซึ่งสามารถจับไดกับลําดับเบสที่อยูบนจีโนมของขาวโพด
MIR162-f1:
5’ – gCg Cgg TgT CAT CTA TgT TAC TAg – 3’
5.3.2 Reverse primer: ซึ่งสามารถจับไดกับลําดับเบสของยีนดัดแปรที่มีการใส
เขาไปในขาวโพด
MIR162-r1:
5’ – TgC CTT ATC TgT TgC CTT CAg A – 3’
5.4 Thermostable DNA polymerase (สําหรับ RTi-PCR)
5.5 RTi-PCR probe:
MIR162-p1:
5’ – FAM-TCT AgA CAA TTC AgT ACA TTA AAA
ACg TCC gCC A – TAMRA – 3’
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6. เครื่องมือและอุปกรณ (Apparatus)
Real-time PCR machine
7. ขั้นตอนการทดสอบ (Procedure)
7. 1 การเตรียมปฏิกิริยา RTi-PCR (setup)
เตรียมสารเคมีในหลอดสําหรับปฏิกิริยา PCR โดยเฉพาะใหมีปริมาตรทั้งหมด
25 ไมโครลิตร เพื่อใหสารแตละชนิดมีความเขมขนสุดทายดังตารางที่ MIR162_1
ตาราง MIR162_1
Reagent

Final concentration

Jumpstart ReadyMix (2x) Sigma

1x

Primer Fw

0.30 µmol/L

Primer Rev

0.30 µmol/L

Probe

0.15 µmol/L

Sulforhodamine 101

0.30 µmol/L

MgCl2

5.5 mmol/L

Nuclease-free water

#

Template DNA

Maximum 250 ng

Final Volume

25 µL
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7.2 การควบคุมในขัน้ ตอนการทํา PCR (PCR controls) ทุกครัง้ ทีว่ เิ คราะห ตองมีหลอดควบคุม
ดังตอไปนี้
7.2.1 positive extraction controls
7.2.2 extraction blank controls
7.2.3 positive DNA target controls เชน 0.1% CRM MIR162 maize
7.2.4 negative DNA target controls
7.2.5 ampliﬁcation reagent controls
7.3 อุณหภูมิและเวลาที่ใช (Temperature-time programme): ตามระบุในตาราง
MIR162_2
ตาราง MIR162_2
Temperature
(oC)
95

Time
(second)
600

Denaturation

95

15

Annealing & Extension

60

60

Stage
Activation/ Initial Denaturation

Denaturation, Annealing & Extension

No. of
Cycles
1

40

8. การคํานวณและการรายงานผล (Calculation and expression of results)
8.1 กําหนดคา threshold line
กําหนดคา threshold line ในชวงที่ ampliﬁcation curve proﬁle ของ positive control
เริ่มมีคา CT เกิดขึ้น และไมมี fork effect ระหวางตัวอยางที่ทําซํ้า
8.2 การกําหนดคา baseline
กําหนดใหนอยกวาคา threshold line
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8.3 ตัวอยางทดสอบจะถือวาใหผลบวกถามี ampliﬁcation curve เกิดขึ้น และสามารถ
อานคา CT ได ในกรณีไมมีคา CT แสดงวาผลเปนลบ
8.4 การสรุปผล:
8.4.1 สรุปผลวาผลการทดสอบใหผลเปนบวก กรณีท่ีผลการทดสอบใหผลบวก
ทั้ง 2 sub-sample และผลของชุดควบคุมเปนไปตามระบุในขอ 9
8.4.2 ถาผลวิเคราะหทั้ง 2 sub-sample ตางกันใหทําการวิเคราะหซํ้า ถาผลวิเคราะห
ยังเหมือนเดิมใหสรุปผลเปนลบ
8.5 การรายงาน
8.5.1 ผลการวิเคราะหที่เปนบวก ใหรายงาน
ขาวโพดดัดแปรพันธุกรรมชนิด MIR162 (MIR162 maize) พบ/ detected
8.5.2 ผลการวิเคราะหที่เปนลบ ใหรายงาน
ขาวโพดดัดแปรพันธุกรรมชนิด MIR162 (MIR162 maize) ไมพบ/
not detected
9. การควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ (Assuring the quality of test results)
ผลวิเคราะหมคี วามถูกตองสามารถแปลผลไดเมือ่
9.1 positive extraction controls ตองใหผลบวก
9.2 extraction blank controls ตองใหผลเปนลบ
9.3 positive DNA target controls ตองใหผลบวก
9.4 negative DNA target controls ตองใหผลลบ
9.5 ampliﬁcation reagent controls ตองใหผลลบ
10. รายละเอียดอื่น
-
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DMSc F 40��: Qualitative Polymerase Chain Reaction method for detection of maize
DMSc F 4022: event
Qualitative
Polymerase Chain Reaction method for detection
MON88017-3
of maize event MON88017-3

1.�.ขอบข
ายา(Scope)
ขอบข่
ย (Scope)
ใช้ทดสอบหาดีเอ็นเอของข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมชนิด MON88017-3 (ที�ดดั แปร
พันธุ กรรมใส่ ยนี cp4 epsps (aroA:CP4) จาก Agrobacterium tumefaciens strain CP4
เพื�อให้ทนต่อยาปราบวัชพืชชนิด glyphosate และ ยีน cry3Bb1 ผลิต Cry3Bb1 delta
endotoxin จาก Bacillus thuringiensis subsp. Kumamotoensis เพื�อให้ทนต่อ Coleopteran
insect) โดยวิธี Realtime - Polymerase Chain Reaction (RTi-PCR)
2. เอกสารอางอิง (Reference)
2.2.1เอกสารอ้
างอิง (Reference)
/ AMD.1:2013(E): Foodstuffs – Methods of analysis for
ISO 24276:2006(E)
the detection of genetically modiﬁed organisms and derived products – General
2.1 ISO 24276:2006(E): Foodstuffs – Methods of analysis for the detection of
requirements and deﬁnitions
genetically modified organisms and derived products – General requirements
2.2 ISO 21569:2005/ AMD.1:2013(E): Foodstuffs – Methods of analysis for the
and definitions
detection of genetically modiﬁed organisms and derived products – Qualitative
2.2 ISO 21569:2005/ AMD.1:2013(E): Foodstuffs – Methods of analysis for the
Nucleic Acid based methods
detection of genetically modified organisms and derived products – Qualitative
2.3 SAMBROOK, J. and RUSSELL, D.W,: Molecular cloning: a laboratory manual.
Nucleic Acid based methods
3rd edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York,
�.�2001
SAMBROOK, J. and RUSSELL, D.W,: Molecular cloning: a laboratory
manual.
3rd edition,
Cold
Spring Harbor
Laboratory
Press, for
ColdGMO
Spring
Harbor,
2.4 JRC
Reference
Reports:
Compendium
of reference
methods
analysis,
New York, 2001
EURL-GMFF/
ENGL, 2011
2.4 JRC Reference Reports: Compendium of reference methods for GMO analysis,
EURL-GMFF/ ENGL, 2010
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2.5 Charles Delobel C., Foti N., Grazioli E., Mazzara M., Van Den Eede G.; "Eventspeciﬁc Method for the Quantiﬁcation of Maize Line MON 88017 Using Realtime PCR - Validation Report and Protocol" Online Publication (2008)
2.6 International Service of Acquisition of the Agri-Biotech Applications. Event
88017 [online]. {cite: 13.11.2018}; [2 screens] Available form:
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=94
3. นิยามศัพทและคํายอ (Terminology and abbreviation)
RTi-PCR: Real-time Polymerase Chain Reaction
dNTP:
deoxyribonucleotide triphosphates
CT:
Threshold Cycle / Cycle of Threshold
4. หลักการ (Principle)
4.1 ทั่วไป: การตรวจเชิงคุณภาพประกอบดวยการตรวจลําดับกรดนิวคลีอิคเปาหมายที่
จําเพาะในตัวอยาง ซึ่งแตละวิธีจะมีความจําเพาะกับดีเอ็นเอเปาหมาย ผลวิเคราะห
เชิงคุณภาพจะแสดงใหเห็นวาพบหรือไมพบสารพันธุกรรม ภายใตการทดสอบที่
มีความสัมพันธกับการควบคุมการทดสอบที่เหมาะสม รวมกับ detection limit
ของวิธีที่ใชและสัดสวนของตัวอยางที่ใชทดสอบ
4.2 PCR ampliﬁcation เปนการทําปฏิกิริยาการเพิ่มจํานวนสายของดีเอ็นเอเปาหมาย
โดยใช เอนไซม DNA polymerase รว มกั บ primer และ deoxyribonucleotide
triphosphates (dNTP) ใน buffer เปนการทําซํ้าในหลอดทดสอบ และมีสิ่งที่เปน
เงื่ อ นไขที่ ต  อ งทํ า ก อ น คื อ ในส ว นผสมของปฏิ กิ ริ ย า PCR ต อ งไม มี inhibitors
ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณมี 3 ขั้นตอนคือ
4.2.1 การแยกสายดีเอ็นเอสายคูเปนสายเดี่ยวโดยใชความรอน
4.2.2 ใชอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ primers สามารถจับเขาคูไดกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว
ที่เปนเปาหมาย
4.2.3 จําลองสายของ primers ที่จับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยวที่แยกออก แลวทําให
ยาวขึ้นโดยใช DNA polymerase ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม
158

วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

�.� การตรวจสอบและยืนยันผล
RTi-PCR การเพิ�มจํานวนดีเอ็นเอเป้ าหมายและการตรวจสอบผลจะเกิดขึ�นพร้อมๆ กัน
�.� วิธีน� ี เป็ นการตรวจสอบชุ ดยีนที�มีลาํ ดับเบสบริ เวณ 3' integration border region
(IBR) ที�เชื� อมต่อกันระหว่างยีนที�มีการใส่ เข้าไปต่อกับตําแหน่ งของยีนที�มีใน
ข้า วโพดตามธรรมชาติ ซึ� ง ตํา แหน่ ง ดัง กล่ า วจะเป็ นตําแหน่ ง เฉพาะที� มี เพี ย ง
ตําแหน่งเดียวในข้าวโพดดัดแปรพันธุ กรรมชนิด MON88017-3
�.5 ไม่สามารถใช้วิธีน� ี ตรวจแยกความแตกต่างระหว่างข้าวโพด MON88017-3 และ
ข้าวโพดที� เกิ ดจากการผสมพันธุ์ระหว่า ง MON88017-3 และข้าวโพดดัดแปร
พันธุ กรรมสายพันธุ์อื�นๆ (gene stacked cultivars) ยกเว้นการตรวจที�เมล็ดเดี�ยวๆ
หรื อตรวจที�ตน้ ข้าวโพดโดยตรง
5. สารเคมี (Reagent)

Water,RTi-PCR
RTi-PCRgrade
grade
5.1 Water,
5.2 RTi-PCR
RTi-PCRbuffer
bufferความเข้
ความเขมข้มนขน2 เท่
2 เท
5.2
าา
5.3 Oligonucleotides
5.3
Oligonucleotides ความเข
ความเข้มมขข้นนของแต
ของแต่ลละเส
ะเส้นนเทเท่ากัากับบ10��µM
Mให PCR-product
ให้ PCR-product
ขนาด
ขนาด 95
95 bp
bp
5.3.1 Forward
Forwardprimer:
primer:ซึ�ซึงสามารถจั
่งสามารถจับได้
บไดกบั กลํับาลํดัาบดัเบสที
บเบสที
บนจี
โนมของข
าวโพด
5.5.1
�อยู่อบ่ ยูนจี
โนมของข้
าวโพด
MON88017
CT –– 3’3’
MON88017AF:
AF:5’5’––gAg
gAgCAg
CAggAC
gAC CTg
CTg CAg
CAg AAg
AAg CT
5.3.2 Reverse primer: ซึ่งสามารถจับไดกับลําดับเบสของยีนดัดแปรที่มีการใสเขา
5.5.2 Reverse primer: ซึ�งสามารถจับได้กบั ลําดับเบสของยีนดัดแปรที�มีการใส่ เข้า
ไปในขาวโพด
ไปในข้าวโพด
MON88017 AR: 5’ – TCC ggA gTT gAC CAT CCA– 3’
MON88017
5’ – TCC(สํggA
gAC CAT CCA– 3’
5.4 Thermostable
DNA AR:
polymerase
าหรับgTT
RTi-PCR)
5.4
DNA polymerase (สําหรับ RTi-PCR)
5.5 Thermostable
RTi-PCR probe
�.� RTi-PCRMON88017
probe: MON88017
AP: 5’ -AP:
FAM – TCC CgC CTT CAg TTT AAA CAg AgT
Cgg
gT - –TAMRA
3’ CAg TTT AAA CAg AgT Cgg gT-TAMRA – 3’
�’ - FAM
TCC CgC– CTT
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6. เครื่องมือและอุปกรณ (Apparatus)
Real-time PCR machine
7. ขั้นตอนการทดสอบ (Procedure)
7. 1 การเตรียมปฏิกิริยา RTi-PCR (setup)
เตรียมสารเคมีในหลอดสําหรับปฏิกิริยา PCR โดยเฉพาะใหมีปริมาตรทั้งหมด
50 ไมโครลิตร เพื่อใหสารแตละชนิดมีความเขมขนสุดทายดังตารางที่ 88017_1
ตาราง 88017_1
Reagent

Final concentration

TaqMan® Universal PCR Master Mix

1x

Primer Fw

0.15 µmol/l

Primer Rev

0.15 µmol/l

Probe

0.05 µmol/l

Nuclease-free water

#

Template DNA

Maximum 200 ng

Final Volume

50 µL
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7.2 การควบคุมในขั้นตอนการทํา PCR (PCR controls) ทุกครั้งที่วิเคราะห
ตองมีหลอดควบคุม ดังตอไปนี้
7.2.1 positive extraction controls
7.2.2 extraction blank controls
7.2.3 positive DNA target controls เชน 0.1% CRM MIR162 maize
7.2.4 negative DNA target controls
7.2.5 ampliﬁcation reagent controls
7.3 อุณหภูมิและเวลาที่ใช (Temperature-time programme): ตามระบุใน ตาราง
88017_2
ตาราง 88017_2
Temperature
(oC)
50

Time
(second)
95

No. of
Cycles

Activation/ Initial Denaturation

95

95

1

Denaturation

95

60

Annealing & Extension

60

60

Stage
Decontamination (UNG)

Denaturation, Annealing & Extension

1

45

8. การคํานวณและการรายงานผล (Calculation and expression of results)
8.1 กําหนดคา threshold line
กําหนดคา threshold line ในชวงที่ ampliﬁcation curve proﬁle ของ positive control
เริ่มมีคา CT เกิดขึ้น และไมมี fork effect ระหวางตัวอยางที่ทําซํ้า
8.2 การกําหนดคา baseline
กําหนดใหนอยกวาคา threshold line
8.3 ตัวอยางทดสอบจะถือวาใหผลบวกถามี ampliﬁcation curve เกิดขึ้น และสามารถ
อานคา CT ได ในกรณีไมมีคา CT แสดงวาผลเปนลบ
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8.4 การสรุปผล:
8.4.1 สรุปผลวาผลการทดสอบใหผลเปนบวก กรณีที่ผลการทดสอบใหผลบวก
ทั้ง 2 sub-sample และผลของชุดควบคุมเปนไปตามระบุในขอ 9
8.4.2 ถาผลวิเคราะหทั้ง 2 sub-sample ตางกันใหทําการวิเคราะหซ้ํา ถาผลวิเคราะห
ยังเหมือนเดิมใหสรุปผลเปนลบ
8.5 การรายงาน
8.5.1 ผลการวิเคราะหที่เปนบวก ใหรายงาน
ขาวโพดดัดแปรพันธุกรรมชนิด MON88017-3 (MON88017-3 maize)
พบ/detected
8.5.2 ผลการวิเคราะหที่เปนลบ ใหรายงาน
ขาวโพดดัดแปรพันธุกรรมชนิด MON88017-3 (MON88017-3 maize)
ไมพบ/not detected
9. การควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ (Assuring the quality of test results)
ผลการวิเคราะหมีความถูกตองสามารถแปลผลไดเมื่อ
9.1 positive extraction controls ตองใหผลบวก
9.2 extraction blank controls ตองใหผลเปนลบ
9.3 positive DNA target controls ตองใหผลบวก
9.4 negative DNA target controls ตองใหผลลบ
9.5 ampliﬁcation reagent controls ตองใหผลลบ
10. รายละเอียดอื่น
ผลการทวนสอบความใชไดของวิธีโดยฝายชีวโมเลกุล สํานักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหารใน ground maize เมื่อใชปริมาณ 100 ng/Reaction พบวาวิธีนี้ใหคา limit of
detection (LOD) เท า กั บ 0.1% GM ground maize และมี ค  า ของ specificity และ
sensitivity เปน 100% ทั้ง 2 คาเมื่อทดสอบคาที่ระดับ LOD
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DMSc
forfor
detection
of soy event
DMScFF40��:
4023:Qualitative
QualitativePolymerase
PolymeraseChain
ChainReaction
Reactionmethod
method
detection
DP305423-1
of soy event DP305423-1
�. ขอบข่ าย (Scope)
ใช้ท ดสอบหาลํา ดับ เบสดี เอ็นเอของถั�วเหลื องดัดแปรพันธุ ก รรมชนิ ด DP305423-1
[ที�ดดั แปรพันธุ กรรมโดยใส่ ยีน gm-hra ของถัว� เหลืองที�ทาํ ให้ทนต่อยาปราบวัชพืช
ชนิด sulfonylurea-based เพื�อใช้เป็ น marker และใส่ ยีน gm-fad2-1 (partial sequence)
จาก ถัว� เหลืองเพื�อยับยั�งการเปลี�ยน oleic acid เป็ น linoleic acid] โดยวิธี Realtime Polymerase Chain Reaction (RTi-PCR)

2.
(Reference)
2. เอกสารอ
เอกสารอ้าางอิงอิงง(Reference)
2.1 ISO
ISO 24276:2006(E):
24276:2006/ AMD.1:2013(E):
Foodstuffs
– Methods
of analysis
2.1
Foodstuffs – Methods
of analysis
for the
detectionforof
the detectionmodified
of genetically
modiﬁed
and derived
products
– General
genetically
organisms
and organisms
derived products
– General
requirements
requirements
and
definitions and definitions
2.2 ISO
ISO 21569:2005/
21569:2005/AMD.1:2013(E):
AMD.1:2013(E):Foodstuffs
Foodstuffs––Methods
Methods ofof analysis
analysis for
for the
2.2
the
detection ofof genetically
geneticallymodified
modiﬁedorganisms
organismsand
andderived
derivedproducts
products– Qualitative
detection
Qualitative
NucleicAcid
Acidbased
basedmethods
methods
Nucleic
2.3 SAMBROOK,
J. and
RUSSELL,
D.W,:
Molecular
cloning:
aalaboratory
�.�
SAMBROOK,
J.
and
RUSSELL,
D.W,:
Molecular
cloning:
laboratory
manual. 3rdrd edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring
manual. 3 edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor,
Harbor, New York, 2001
New York, 2001
2.4 JRC Reference Reports: Compendium of reference methods for GMO analysis,
2.4 JRC Reference Reports: Compendium of reference methods for GMO analysis,
EURL-GMFF/ ENGL, 2011
EURL-GMFF/ ENGL, 2010
2.5 Mazzara M., Munaro B., Grazioli E., Savini C., Charles Delobel C., Van Den
�.5 Mazzara M., Munaro B., Grazioli E., Savini C., Charles Delobel C., Van Den
Eede G.; "Event-speciﬁc Method for the Quantiﬁcation of Soybean Event DPEede G.; "Event-specific Method for the Quantification of Soybean Event DP305423-1 Using Real-time PCR v. 1.01 - Validation Report and Validated
305423-1 Using Real-time PCR v. 1.01 - Validation Report and Validated
Method"Online
OnlinePublication
Publication
(2013)
Method"
(2013)
169

163

2.6 International Service of Acquisition of the Agri-Biotech Applications. DP305423
[online].{cite: 13.11.2018}; [2 screens] Available form:
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=168
3. นิยามศัพทและคํายอ (Terminology and abbreviation)
RTi-PCR: Real-time Polymerase Chain Reaction
dNTP:
deoxyribonucleotide triphosphates
CT:
Threshold Cycle / Cycle of Threshold
4. หลักการ (Principle)
4.1 ทั่วไป: การตรวจเชิงคุณภาพประกอบดวยการตรวจลําดับกรดนิวคลีอิคเปาหมายที่
จําเพาะในตัวอยาง ซึ่งแตละวิธีจะมีความจําเพาะกับดีเอ็นเอเปาหมาย ผลวิเคราะห
เชิงคุณภาพจะแสดงใหเห็นวาพบหรือไมพบสารพันธุกรรม ภายใตการทดสอบที่
มีความสัมพันธกับการควบคุมการทดสอบที่เหมาะสม รวมกับ detection limit
ของวิธีที่ใชและสัดสวนของตัวอยางที่ใชทดสอบ
4.2 PCR ampliﬁcation เปนการทําปฏิกิริยาการเพิ่มจํานวนสายของดีเอ็นเอเปาหมาย
โดยใชเอนไซม DNA polymerase รวมกับ primer และ deoxyribonucleotide
triphosphates (dNTP) ใน buffer เปนการทําซํ้าในหลอดทดสอบ และมีสิ่งที่เปน
เงื่อนไขที่ตองทํากอน คือในสวนผสมของปฏิกิริยา PCR ตองไมมี inhibitors
ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณมี 3 ขั้นตอนคือ
4.2.1 การแยกสายดีเอ็นเอสายคูเปนสายเดี่ยวโดยใชความรอน
4.2.2 ใชอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ให primers สามารถจับเขาคูไดกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว
ที่เปนเปาหมาย
4.2.3 จําลองสายของ primers ทีจ่ บั กับดีเอ็นเอสายเดีย่ วทีแ่ ยกออก แลวทําใหยาวขึน้
โดยใช DNA polymerase ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม
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�.� การตรวจสอบและยืนยันผล
RTi-PCR การเพิ�มจํานวนดีเอ็นเอเป้ าหมายและการตรวจสอบผลจะเกิดขึ�นพร้อมๆ กัน
�.� วิธีน� ี เป็ นการตรวจสอบชุ ดยีนที�มีลาํ ดับเบสบริ เวณ �' integration border region
(IBR) ที�เชื� อมต่อกันระหว่างยีนที�มีการใส่ เข้าไปต่อกับตําแหน่งของยีนที�มีในถัว�
เหลืองตามธรรมชาติ ซึ� งตําแหน่งดังกล่าวจะเป็ นตําแหน่งเฉพาะที�มีเพียงตําแหน่ง
เดียวในถัว� เหลืองดัดแปรพันธุกรรมชนิด DP305423-1
�.5 ไม่สามารถใช้วิธีน� ีตรวจแยกความแตกต่างระหว่างถัว� เหลือง DP������-�
DP305423-1 และถัว�
เหลื อง ทีที� เ่ เกิกิดดจากการผสมพั
และถั่ ว� เหลื อ ง ดัดแปร
จากการผสมพันนธุธุ์ร ระหว่
ะหวา งา งDP������-�
DP305423-1และถั
พันธุ กรรมสายพันธุ์อื�นๆ (gene stacked cultivars) ยกเว้นการตรวจที�เมล็ดเดี�ยวๆ
หรื อตรวจที�ตน้ ถัว� เหลือง โดยตรง
5. สารเคมี
สารเคมี (Reagent)
5.1 Water,
Water,RTi-PCR
RTi-PCRgrade
grade
5.1
5.2 RTi-PCR
RTi-PCRbuffer
bufferความเข้
ความเขมข้มนขน2 2เท่เท
5.2
าา
5.3 Oligonucleotides ความเขมขนของแตละเสนเทากับ 10 µM ให PCR-product
5.3 Oligonucleotides ความเข้มข้นของแต่ละเส้นเท่ากับ �� M ให้ PCR-product
ขนาด 93 bp
ขนาด 93 bp
5.3.1 Forward primer: ซึ่งสามารถจับไดกับลําดับเบสที่อยูบนจีโนมของถั่วเหลือง
5.3.1 Forward primer: ซึ�งสามารถจับได้กบั ลําดับเบสที�อยูบ่ นจีโนมของถัว� เหลือง
DP305-f1: 5’ – CgT gTT CTC TTT TTg gCT AgC – 3’
DP305-f1:
5’ – CgT
gTT CTCบไดTTT
AgC –น3’
5.3.2 Reverse
primer:
ซึ่งสามารถจั
กับลํTTg
าดับgCT
เบสของยี
ดัดแปรที่มีการใส
5.3.2 Reverse
primer:
เขาไปในถั
่วเหลือซึง� งสามารถจับได้กบั ลําดับเบสของยีนดัดแปรที�มีการใส่ เข้า
DP305-r5:
ไปในถั
ว� เหลือ5’ง – gTg ACC AAT gAA TAC ATA ACA CAA ACT A – 3’
5.4 Thermostable DNA polymerase (สําหรับ RTi-PCR)
DP305-r5:
5.5 RTi-PCR
probe 5’ – gTg ACC AAT gAA TAC ATA ACA CAA ACT A – 3’
5.4 Thermostable
DNA5’ polymerase
าหรับAAA
RTi-PCR)
DP305-p:
- FAM-TgA(สํCAC
TgA TTT TCA TAC AAA AgT CgA
gAprobe:
– TAMRA
-3
�.� RTi-PCR
DP305-p:
5’ - FAM-TgA CAC AAA TgA TTT TCA TAC AAA AgT CgA gA –
TAMRA - 3
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6. เครื�องมือและอุปกรณ์ (Apparatus)
6. เครื
่องมือและอุ
(Apparatus)
Real-time
PCRปกรณ
machine
Real-time PCR machine
�. ขั�นตอนการทดสอบ (Procedure)
7. ขั้นตอนการทดสอบิ (Procedure)
7. 1 การเตรี ยมปฏิกริยา RTi-PCR (setup)
7. 1 การเตรียมปฏิกิริยา RTi-PCR (setup)
เตรี ยมสารเคมีในหลอดสําหรับปฏิ กิริยา PCR โดยเฉพาะให้มีปริ มาตรทั�งหมด
เตรียมสารเคมีในหลอดสําหรับปฏิกิริยา PCR โดยเฉพาะใหมีปริมาตรทั้งหมด
25 ไมโครลิตร เพื�อให้สารแต่ละชนิดมีความเข้มข้นสุ ดท้ายดังตารางที� DP305_1
25 ไมโครลิตร เพื่อใหสารแตละชนิดมีความเขมขนสุดทายดังตารางที่ DP305_1
ตาราง DP305_1

ReagentReagent

Final
Finalconcentration
concentration

TaqMan®TaqMan
Universal
® PCR Master Mix
Universal PCR Master Mix
Primer Fw

Primer Rev

Primer Fw

Probe

Primer Rev

Nuclease-free Water
Template DNA

1 x1 x

0.80 µmol/l
0.80µmol/l
mol/l
0.50
0.22
0.50µmol/l
mol/l
#
0.22 mol/l
Maximum 100 ng

Probe

Final Volume Nuclease-free Water

25 µL#

Template DNA

Maximum 100 ng

Final Volume

25 L
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7.2 การควบคุมในขั้นตอนการทํา PCR (PCR controls) ทุกครั้งที่วิเคราะห
ตองมีหลอดควบคุม ดังตอไปนี้
7.2.1 positive extraction controls
7.2.2 extraction blank controls
7.2.3 positive DNA target controls เชน 0.1% CRM MIR162 maize
7.2.4 negative DNA target controls
7.2.5 ampliﬁcation reagent controls
7.3 อุณหภูมิและเวลาที่ใช (Temperature-time programme): ตามระบุในตาราง DP305_2
ตารางDP305_2
Temperature
(oC)
95

Time
(second)
600

Denaturation

95

15

Annealing & Extension

60

60

Stage
Activation/ Initial Denaturation

Denaturation, Annealing & Extension

No. of
Cycles
1

40

8. การคํานวณและการรายงานผล (Calculation and expression of results)
8.1 กําหนดคา threshold line
กําหนดคา threshold line ในชวงที่ ampliﬁcation curve proﬁle ของ positive control
เริ่มมีคา CT เกิดขึ้น และไมมี fork effect ระหวางตัวอยางที่ทําซํ้า
8.2 การกําหนดคา baseline
กําหนดใหนอยกวาคา threshold line
8.3 ตัวอยางทดสอบจะถือวาใหผลบวกถามี ampliﬁcation curve เกิดขึน้ และสามารถอานคา
CT ได ในกรณีไมมีคา CT แสดงวาผลเปนลบ
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8.4 การสรุปผล:
8.4.1 สรุปผลวาผลการทดสอบใหผลเปนบวก กรณีที่ผลการทดสอบใหผลบวกทั้ง
2 sub-sample และผลของชุดควบคุมเปนไปตามระบุในขอ 9
8.4.2 ถ้าผลวิเคราะหทงั้ 2 sub-sample ตางกันใหทาํ การวิเคราะหซาํ้ ถาผลวิเคราะห
ยังเหมือนเดิมใหสรุปผลเปนลบ
8.5 การรายงาน
8.5.1 ผลการวิเคราะหที่เปนบวก ใหรายงาน
ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมชนิด DP305423-1(DP305423-1 soy) พบ/
detected
8.5.2 ผลการวิเคราะหที่เปนลบ ใหรายงาน
ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมชนิด DP305423-1(DP305423-1 soy) ไมพบ/
not detected
9. การควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ (Assuring the quality of test results)
ผลการวิเคราะหมีความถูกตองสามารถแปลผลไดเมื่อ
9.1 positive extraction controls ตองใหผลบวก
9.2 extraction blank controls ตองใหผลเปนลบ
9.3 positive DNA target controls ตองใหผลบวก
9.4 negative DNA target controls ตองใหผลลบ
10. รายละเอียดอื่น
ผลการทวนสอบความใชไดของวิธีโดยฝายชีวโมเลกุล สํานักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหารในground soy เมื่อใชปริมาณ 100 ng/Reaction พบวาวิธีนี้ใหคา limit of detection
(LOD) เทากับ 0.1% GM ground soy และมีคา ของ speciﬁcity และ sensitivity เปน 100%
ทั้ง 2 คาเมื่อทดสอบคาที่ระดับ LOD
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DMScFF404024:
QualitativeReal-time
Real-timePolymerase
PolymeraseChain
ChainReaction
Reactionmethod
methodforfor
DMSc
��: Qualitative
detectionofofsoy
soyevent
eventMON89788-�
MON89788-1
detection
�. ขอบข่ าย (Scope)
ใชทดสอบหาดี
ดสอบหาดีเอ็เอ็นนเอของถั
เอของถัว� ่วเหลื
เหลืองดั
องดัดแปรพั
ดแปรพั
กรรมชนิ
ด MON89788-1
่ดัดแปร
ใช้
นธุนกธุรรมชนิ
ด MON89788-1
[ที�ด[ทีดั แปร

รรมใสยนี ยี นcp�cp4
epsps
(aroA:CP4)
่ ผ ลิ ต เอนไซม
ท นยาปราบวั
พันนธุธุกกรรมใส่
epsps
(aroA:CP�)
ที�ผลิตทีเอนไซม์
ทนยาปราบวั
ชพืชชนิดช พื5-ช ชนิ ด
5-enolpyruvulshikimate-3-phosphate
จาก Agrobacterium
enolpyruvulshikimate-3-phosphate
synthasesynthase
(EPSPS) (EPSPS)
จาก Agrobacterium
tumefaciens
(RTi-PCR)
tumefaciensstrain
strainCP4]
CP4]โดยวิ
โดยวิธธี Realtime
ี Realtime- Polymerase
- PolymeraseChain
ChainReaction
Reaction
(RTi-PCR)
2. เอกสารอ้างอิง (Reference)
2.1 ISO 24276:2006/
24276:2006(E):AMD.1:2013(E):
Foodstuffs – Methods
of analysis
for the
detection for
of
Foodstuffs
– Methods
of analysis
genetically
organisms
and organisms
derived products
– General
requirements
the
detectionmodified
of genetically
modiﬁed
and derived
products
– General
and definitionsand deﬁnitions
requirements
2.2 ISO 21569:2005/ AMD.1:2013(E): Foodstuffs – Methods of analysis for the
detection of genetically modified organisms and derived products – Qualitative
Nucleic Acid based methods
�.� SAMBROOK, J. and RUSSELL, D.W,: Molecular cloning: a laboratory
manual. 3rd edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor,
New York, 2001
2.4 JRC Reference Reports: Compendium of reference methods for GMO analysis,
EURL-GMFF/ ENGL, 2011
�.5 Charles Delobel C., Bogni A., Pinski G., Mazzara M., Van Den Eede G.; "Eventspecific Method for the Quantification of Soybean Line MON 89788 Using
Real-time PCR v 1.01 – Validation Report and Validated Method" Online
Publication (2013)
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2.6 International Service of Acquisition of the Agri-Biotech Applications. Event 89788
[online]. {cite: 13.11.2018}; [2 screens] Available form: http://www.isaaa.org/
gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=176
3. นิยามศัพทและคํายอ (Terminology and abbreviation)
RTi-PCR: Real-time Polymerase Chain Reaction
dNTP:
deoxyribonucleotide triphosphates
CT:
Threshold Cycle / Cycle of Threshold
4. หลักการ (Principle)
4.1 ทั่วไป: การตรวจเชิงคุณภาพประกอบดวยการตรวจลําดับกรดนิวคลีอิคเปาหมาย
ทีจ่ าํ เพาะในตัวอยาง ซึง่ แตละวิธจี ะมีความจําเพาะกับดีเอ็นเอเปาหมาย ผลวิเคราะห
เชิงคุณภาพจะแสดงใหเห็นวาพบหรือไมพบสารพันธุกรรม ภายใตการทดสอบที่มี
ความสัมพันธกับการควบคุมการทดสอบที่เหมาะสม รวมกับ detection limit ของ
วิธีท่ีใชและสัดสวนของตัวอยางที่ใชทดสอบ
4.2 PCR ampliﬁcation เปนการทําปฏิกิริยาการเพิ่มจํานวนสายของดีเอ็นเอเปาหมาย
โดยใชเอนไซม DNA polymerase รวมกับ primer และ deoxyribonucleotide
triphosphates (dNTP) ใน buffer เปนการทําซํ้าในหลอดทดสอบ และมีสิ่งที่เปน
เงือ่ นไขทีต่ อ งทํากอน คือในสวนผสมของปฏิกริ ยิ า PCR ตองไมมี inhibitors ขัน้ ตอน
การเพิ่มปริมาณมี 3 ขั้นตอนคือ
4.2.1 การแยกสายดีเอ็นเอสายคูเปนสายเดี่ยวโดยใชความรอน
4.2.2 ใชอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ให primers สามารถจับเขาคูไดกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว
ที่เปนเปาหมาย
4.2.3 จําลองสายของ primers ทีจ่ บั กับดีเอ็นเอสายเดีย่ วทีแ่ ยกออก แลวทําใหยาวขึน้
โดยใช DNA polymerase ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม

170

4.3 การตรวจสอบและยืนยันผล
RTi-PCR การเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอเปาหมายและการตรวจสอบผลจะเกิดขึ้น
พรอมๆ กัน
4.4 วิธนี เี้ ปนการตรวจสอบชุดยีนทีม่ ลี าํ ดับเบสบริเวณ 3' integration border region (IBR)
ที่เชื่อมตอกันระหวางยีนที่มีการใสเขาไปตอกับตําแหนงของยีนที่มีในถั่วเหลือง
ตามธรรมชาติ ซึ่งตําแหนงดังกลาวจะเปนตําแหนงเฉพาะที่มีเพียงตําแหนงเดียว
ในถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมชนิด MON89788-1
4.5 ไมสามารถใชวิธีนี้ตรวจแยกความแตกตางระหวางถั่วเหลือง MON89788-1 และ
ถั่วเหลือง ที่เกิดจากการผสมพันธุระหวาง MON89788-1 และถั่วเหลือง ดัดแปร
พันธุกรรมสายพันธุอื่นๆ (gene stacked cultivars) ยกเวนการตรวจที่เมล็ดเดี่ยวๆ
หรือตรวจที่ตนถั่วเหลือง โดยตรง
5. สารเคมี (Reagent)
5.1 Water, RTi-PCR grade
5.2 RTi-PCR buffer ความเขมขน 2 เทา
5.3 Oligonucleotides ความเขมขนของแตละเสนเทากับ 10 µM ให PCR-product
ขนาด 139 bp
5.5.1 Forward primer: ซึ่งสามารถจับไดกับลําดับเบสที่อยูบนจีโนมของถั่วเหลือง
MON89788-F: 5’ – TCC CgC TCT AgC gCT TCA AT – 3’
5.5.2 Reverse primer: ซึง่ สามารถจับไดกบั ลําดับเบสของยีนดัดแปรทีม่ กี ารใสเขาไป
ในถั่วเหลือง
MON89788-R: 5’ – TCg AgC Agg ACC TgC AgA A – 3’
5.4 Thermostable DNA polymerase (สําหรับ RTi-PCR)
5.5 RTi-PCR probe:
MON89788-P: 5’ – FAM-CTg AAg gCg ggA AAC gAC AAT CTg-TAMRA – 3’
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6. เครื่องมือและอุปกรณ (Apparatus)
Real-time PCR machine
7. ขั้นตอนการทดสอบ (Procedure)
7. 1 การเตรียมปฏิกิริยา RTi-PCR (setup)
เตรียมสารเคมีในหลอดสําหรับปฏิกิริยา PCR โดยเฉพาะใหมีปริมาตรทั้งหมด
50 ไมโครลิตร เพื่อใหสารแตละชนิดมีความเขมขนสุดทายดังตารางที่ 89788_1
ตาราง 89788_1
Reagent

Final concentration

TaqMan® Universal PCR Master Mix

1x

Primer Fw

0.15 µmol/l

Primer Rev

0.15 µmol/l

Probe

0.05 µmol/l

Nuclease-free water

#

Template DNA

Maximum 200 ng

Final Volume

50 µL
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7.2. การควบคุมในขัน้ ตอนการทํา PCR (PCR controls) ทุกครัง้ ทีว่ เิ คราะห ตองมีหลอดควบคุม
ดังตอไปนี้
7.2.1 positive extraction controls
7.2.2 extraction blank controls
7.2.3 positive DNA target controls เชน 0.1% CRM MON89788-1 soy
7.2.4 negative DNA target controls
7.2.5 ampliﬁcation reagent controls
7.3 อุณหภูมิและเวลาที่ใช (Temperature-time programme): ตามระบุในตาราง
89788_2
ตาราง 89788_2
Temperature
(oC)
50

Time
(second)
120

No. of
Cycles

Activation/ Initial Denaturation

95

600

1

Denaturation

95

15

Annealing & Extension

60

60

Stage
Decontamination (UNG)

1

45

Denaturation, Annealing & Extension

8. การคํานวณและการรายงานผล (Calculation and expression of results)
8.1 กําหนดคา threshold line
กําหนดคา threshold line ในชวงที่ ampliﬁcation curve proﬁle ของ positive
control เริ่มมีคา CT เกิดขึ้น และไมมี fork effect ระหวางตัวอยางที่ทําซํ้า
8.2 การกําหนดคา baseline
กําหนดใหนอยกวาคา threshold line
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8.3 ตัวอยางทดสอบจะถือวาใหผลบวกถามี amplification curve เกิดขึ้น และ
สามารถอานคา CT ได ในกรณีไมมีคา CT แสดงวาผลเปนลบ
8.4 การสรุปผล:
8.4.1 สรุปผลวาผลการทดสอบใหผลเปนบวก กรณีที่ผลการทดสอบใหผล
บวกทั้ง 2 sub-sample และผลของชุดควบคุมเปนไปตามระบุในขอ 9
8.4.2 ถาผลวิเคราะหทั้ง 2 sub-sample ตางกันใหทําการวิเคราะหซํ้า
ถาผลวิเคราะหยังเหมือนเดิมใหสรุปผลเปนลบ
8.5 การรายงาน
8.5.1 ผลการวิเคราะหที่เปนบวก ใหรายงาน
ถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรมชนิด MON89788-1 (MON89788-1 soy)
พบ/ detected
8.5.2 ผลการวิเคราะหที่เปนลบ ใหรายงาน
ถัว่ เหลืองดัดแปรพันธุกรรมชนิด MON89788-1 (MON89788-1 soy)
ไมพบ/ not detected
9. การควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ (Assuring the quality of test results)
ผลการวิเคราะหมีความถูกตองสามารถแปลผลไดเมื่อ
9.1 positive extraction controls ตองใหผลบวก
9.2 extraction blank controls ตองใหผลเปนลบ
9.3 positive DNA target controls ตองใหผลบวก
9.4 negative DNA target controls ตองใหผลลบ
9.5 ampliﬁcation reagent controls ตองใหผลลบ
10. รายละเอียดอื่น
-
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วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาคผนวก
รายชื�อวิธีมาตรฐานสํ าหรับการวิเคราะห์ อาหาร เล่มที� �
วิธีมาตรฐานทางเคมี
ที�
�
�
3
4
5
6
7
8
9
10

รหัสวิธี
DMSc F 1001
DMSc F 1002
DMSc F 1003
DMSc F 1004
DMSc F 1005
DMSc F 1006
DMSc F 1007
DMSc F 1008
DMSc F 1009
DMSc F 1010

11
12
13
14
15
16
17
18

DMSc F 1011
DMSc F 1012
DMSc F 1013
DMSc F 1014
DMSc F 1015
DMSc F 1016
DMSc F 1017
DMSc F 1018

19
20
21
22
23
24

DMSc F 1019
DMSc F 1020
DMSc F 1021
DMSc F 1022
DMSc F 1023
DMSc F 1024

วิธี
การวิ
Kjeldahl method
method
การวิเเคราะห์
คราะหไไนโตรเจนโดย
นโตรเจนโดย Kjeldahl
การวิ
การวิเเคราะห์
คราะหปปริริมมาณไขมั
าณไขมันในนม
การวิ
ฑ์นมชนิดผง
การวิเเคราะห์
คราะหปปริริมมาณไขมั
าณไขมันในนมผงและผลิตภัณฑ
การวิ
และนมข้นหวาน
การวิเเคราะห์
คราะหปปริริมมาณไขมั
าณไขมันในนมข้
ในนมขนจืดและนมข
การวิ
การวิเเคราะห์
คราะหปปริริมมาณไขมั
าณไขมันในเนยแข็ง
การวิ
การวิเเคราะห์
คราะหปปริริมมาณของแข็
าณของแข็งงทัทั� ง้งหมดในนมและผลิ
หมดในนมและผลิตภัณฑ์
ฑนม
การวิ
การวิเเคราะห์
คราะหขของแข็
องแข็งงทัทั� ง้งหมดในนมข้
หมดในนมขนหวาน
การวิ
การวิเเคราะห์
คราะหขของแข็
องแข็งงทัทั� ง้งหมดในเนยแข็
หมดในเนยแข็งง
การวิ
นในนมพร้
อมดื
�มและนมแปลงไขมั
น น
การวิเคราะห์
เคราะหเนืเ�นือนมไม่
้อนมไมรวมไขมั
รวมไขมั
นในนมพร
อมดื
่มและนมแปลงไขมั
การวิ
การวิเคราะห์
เคราะหเนืเนื� อ้อนมไม่
นมไมรรวมไขมั
วมไขมันนในนมข้
ในนมขนนไม่ไมหหวาน
วาน
และนมข้
และนมขนนแปลงไขมั
แปลงไขมันนไม่ไมหหวาน
วาน
การวิ
การวิเเคราะห์
คราะหปปริริมมาณความชื
าณความชื� น้นในชา
ในชา
การวิ
เ
คราะห์
ป
ริ
ม
าณความชื
น
ในกาแฟ
การวิเคราะหปริมาณความชื� ้นในกาแฟ
การวิ
การวิเเคราะห์
คราะหปปริริมมาณความชื
าณความชื� น้นในโกโก้
ในโกโกผผงง
การวิ
การวิเเคราะห์
คราะหปปริริมมาณความชื
าณความชื� น้นในชาสมุ
ในชาสมุนนไพร
ไพร
การวิ
นชา
การวิเเคราะห์
คราะหปปริริมมาณเถ้
าณเถาาทัทั� ง้งหมดและเถ้
หมดและเถาาทีที�ล่ละลายนํ
ะลายนํ� า้าได้
ไดใในชา
การวิ
นกาแฟคั่วว�
การวิเเคราะห์
คราะหปปริริมมาณเถ้
าณเถาาและเถ้
และเถาาทีที�ล่ละลายนํ
ะลายนํ� า้าได้
ไดใในกาแฟคั
การวิ
การวิเเคราะห์
คราะหปปริริมมาณสารที
าณสารที�ส่สกักัดดได้
ไดดดว้วยนํ
ยนํ� า้าร้รออนในชา
นในชา
การวิ
เ
คราะห์
ป
ริ
ม
าณเอทานอลในเครื
�
อ
งดื
�
ม
พร้
การวิเคราะหปริมาณเอทานอลในเครื่ ่ พรอมบริ
มบริโภคจากพืชผัก
ผลไม้
ผักผลไม
การวิ
และซั
คคาริ
น ในอาหาร
การวิเคราะห์
เคราะหปปริริมมาณอะซี
าณอะซีซซลั ลั เฟม-เค,
เฟม-เค,แอสพาแทม
แอสพาแทม
และซั
คคาริ
น ในอาหาร
การวิ
การวิเเคราะห์
คราะหปปริริมมาณโซเดี
าณโซเดียมซัยคลาเมตในอาหาร
การวิ
ก และสั
งกะสี
การวิเคราะห์
เคราะหปปริริมมาณตะกั
าณตะกัว� ว่ แคดเมี
แคดเมียมยมทองแดง
ทองแดงเหล็เหล็
ก และสั
งกะสีในอาหาร
ในอาหาร
การวิ
การวิเเคราะห์
คราะหปปริริมมาณดี
าณดีบบุกุกในอาหารกระป๋
ในอาหารกระปอง
อง
การวิ
การวิเเคราะห์
คราะหปปริริมมาณสารหนู
าณสารหนูทท� งั ้งหมดในอาหาร
หมดในอาหาร
การวิ
การวิเเคราะห์
คราะหปปริริมมาณอะฟลาทอกซิ
าณอะฟลาทอกซินนในข้
ในขาาวโพดและถั
วโพดและถั่วว� ลิลิสสงง
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วิธีมวิาตรฐานสํ
ธีมาตรฐานสํ
าหรัาบหรั
การวิ
บการวิ
เคราะห์
เคราะห์
อาหาร
อาหาร
เล่มเล่
ที� ม�ที� �
กรมวิ
กรมวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
การแพทย์
การแพทย์

ที� ที� รหัรหั
สวิสธีวิธี
� � DMSc
DMSc
F 2001
F 2001
� � DMSc
DMSc
F 2002
F 2002
3 3 DMSc
DMSc
F 2003
F 2003
4
5
6
7
8

4
5
6
7
8

DMSc
DMSc
F 2004
F 2004
DMSc
DMSc
F 2005
F 2005
DMSc
DMSc
F 2006
F 2006
DMSc
DMSc
F 2007
F 2007
DMSc
DMSc
F 2008
F 2008

วิธีวิมธาตรฐานทางจุ
ีมาตรฐานทางจุ
ลชีลวชีวิทววิยาทยา
วิธีวิธี
วิธีวิตธรวจวิ
ีตรวจวิ
เคราะห์
เคราะห์
Bacillus
Bacillus
cereus
cereus
ในอาหาร
ในอาหาร
วิธีวิตธรวจวิ
ีตรวจวิ
เคราะห์
เคราะห์
Clostridium
Clostridium
perfringens
perfringens
ในอาหาร
ในอาหาร
วิธีวิตธรวจวิ
ีตรวจวิ
เคราะห์
เคราะห์
Listeria
Listeria
spp.spp.
และและ
Listeria
Listeria
monocytogenes
monocytogenes
ในอาหาร
ในอาหาร
วิธีวิตธรวจวิ
ีตรวจวิ
เคราะห์
เคราะห์
Salmonella
Salmonella
spp.spp.
ในอาหาร
ในอาหาร
วิธีวิตธรวจวิ
ีตรวจวิ
เคราะห์
เคราะห์
Salmonella
Salmonella
spp.spp.
ในนํ
ในนํ
ง ง
� าและนํ
� าและนํ
� าแข็� าแข็
วิธีวิตธรวจวิ
ีตรวจวิ
เคราะห์
เคราะห์
Staphylococcus
Staphylococcus
aureus
aureus
ในอาหาร
ในอาหาร
วิธีวิตธรวจวิ
ีตรวจวิ
เคราะห์
เคราะห์
Staphylococcus
Staphylococcus
aureus
aureus
ในนํ
ในนํ
ง ง
� าและนํ
� าและนํ
� าแข็� าแข็
วิธีวิตธรวจวิ
ีตรวจวิ
เคราะห์
เคราะห์
Cronobacter
Cronobacter
sakazakii
sakazakii
ในนม
ในนม
และผลิ
และผลิ
ตภัตณภัฑ์ณนฑ์มนม

ยกเลิ
ยกเลิ
กวิกธีวิมธาตรฐานจํ
ีมาตรฐานจํ
านวน
านวน
� วิ�ธีวิคืธอี คือ
1 1 DMSc
DMSc
F 2003
F 2003 วิธีวิตธรวจวิ
ีตรวจวิ
เคราะห์
เคราะห์
Listeria
Listeria
spp.spp.
และและ
Listeria
Listeria
monocytogenes
monocytogenes
ในอาหาร
ในอาหาร
2 2 DMSc
DMSc
F 2004
F 2004 วิธีวิตธรวจวิ
ีตรวจวิ
เคราะห์
เคราะห์
Salmonella
Salmonella
spp.spp.
ในอาหาร
ในอาหาร
� � DMSc
DMSc
F 2006
F 2006 วิธีวิตธรวจวิ
ีตรวจวิ
เคราะห์
เคราะห์
Staphylococcus
Staphylococcus
aureus
aureus
ในอาหาร
ในอาหาร
� � DMSc
DMSc
F 2007
F 2007 วิธีวิตธรวจวิ
ีตรวจวิ
เคราะห์
เคราะห์
Staphylococcus
Staphylococcus
aureus
aureus
ในนํ
ในนํ
ง ง
� าและนํ
� าและนํ
� าแข็� าแข็
5 5 DMSc
DMSc
F 2008
F 2008 วิธีวิตธรวจวิ
ีตรวจวิ
เคราะห์
เคราะห์
Cronobacter
Cronobacter
sakazakii
sakazakii
ในนม
ในนม
และผลิ
และผลิ
ตภัตณภัฑ์ณนฑ์มนม
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วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที�
�
�
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายชื�อวิธีมาตรฐานสํ าหรับการวิเคราะห์ อาหาร เล่มที� �
วิธีมาตรฐานทางเคมี
รหัสวิธี
วิธี
DMSc F 1025 การวิเคราะห์ปริ มาณสารทั�งหมดในนํ�า
DMSc F 1026 การวิเคราะห์ปริ มาณความกระด้างทั�งหมดในนํ�า
DMSc F 1027 การวิเคราะห์ปริ มาณไขมันในไอศกรี ม
DMSc F 1028 การวิเคราะห์ปริ มาณไนโตรเจนในไอศกรี มโดย Kjeldahl method
DMSc F 1029 การวิเคราะห์ปริ มาณของแข็งทั�งหมดในไอศกรี ม
DMSc F 1030 การวิเคราะห์ปริ มาณกรดซิตริ กในเครื� องดื�ม
DMSc F 1031 การวิเคราะห์ปริ มาณ ไนไตรต์ และไนเตรต ในผลิตภัณฑ์
เนื�อสัตว์
DMSc F 1032 การวิเคราะห์ปริ มาณสารตกค้างที�เหลือจากการระเหยอาหารจําลอง
DMSc F 1033 การวิเคราะห์ปริ มาณบีสฟี นอล เอ (Bisphenol A; 2,2-bis(4hydroxyphenyl propane) ที�แพร่ ลงสู่ อาหารจําลอง
DMSc F 1034 การวิเคราะห์ปริ มาณ 4,4ʹ-Dichlorodiphenyl sulfone ที�แพร่ ลงสู่
อาหารจําลอง
DMSc F 1035 การวิเคราะห์ปริ มาณ 4,4ʹ-Dihydroxydiphenyl sulfone ที�แพร่ ลงสู่ อาหาร
จําลอง
DMSc F 1036 การวิเคราะห์ปริ มาณฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ที�แพร่ จาก
ผลิตภัณฑ์ยาง
DMSc F 1037 การวิเคราะห์ปริ มาณสังกะสี ที�แพร่ จากผลิตภัณฑ์ยาง
DMSc F 1038 การวิเคราะห์ปริ มาณ N-Nitrosamines และ N-Nitrosatable
substances ที�แพร่ จากหัวนมยาง
DMSc F 1039 การวิเคราะห์ปริ มาณสารที�ระเหยได้ในหัวนมยางสังเคราะห์
DMSc F 1040 การวิเคราะห์ปริ มาณ 2-Mercaptobenzothiazole (MBT)
ที�แพร่ ออกมาจากผลิตภัณฑ์ valcanised rubber
DMSc F 1041 การวิเคราะห์ปริ มาณ 2,6-bis (1,1-dimethylethyl)-4-methyl-phenol
(Antioxidant BHT) และ 2,2ʹ-Methylethylenebis (6-(1,1-dimethylethyl)4-methyl-phenol) (Antioxidant 2246) ที�แพร่ ออกมาจากผลิตภัณฑ์
valcanised rubber
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วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที�
�

รหัสวิธี
DMSc F 2009

�
3
4

DMSc F 2010
DMSc F 2011
DMSc F 2012

5

DMSc F 2013

6

DMSc F 2014

วิธีมาตรฐานทางจุลชี ววิทยา
วิธี
วิธีตรวจวิเคราะห์ยสี ต์และราในอาหารโดยวิธี pour plate และ
spread plate
วิธีตรวจวิเคราะห์ Vibrio cholerae ในอาหาร
วิธีตรวจวิเคราะห์ Vibrio parahaemolyticus ในอาหาร
วิธีตรวจวิเคราะห์ Vibrio parahaemolyticus ในอาหาร
โดยวิธี MPN
วิธีตรวจวิเคราะห์จาํ นวนจุลินทรี ยห์ รื อแบคทีเรี ยทั�งหมด
ในอาหาร โดยวิธี pour plate
วิธีตรวจวิเคราะห์จาํ นวนจุลินทรี ย ์ หรื อแบคทีเรี ยทั�งหมดในนํ�า
และนํ�าแข็ง โดยวิธี pour plate และ spread plate

ยกเลิกวิธีมาตรฐานจํานวน 3 วิธี คือ
1 DMSc F 2010 วิธีตรวจวิเคราะห์ Vibrio cholerae ในอาหาร
2 DMSc F 2011 วิธีตรวจวิเคราะห์ Vibrio parahaemolyticus ในอาหาร
� DMSc F 2014 วิธีตรวจวิเคราะห์จาํ นวนจุลินทรี ย ์ หรื อแบคทีเรี ยทั�งหมดในนํ�า
และนํ�าแข็ง โดยวิธี pour plate และ spread plate
วิธีมาตรฐานทางกายภาพ
ที�
�
�

รหัสวิธี
DMSc F 3001
DMSc F 3002

วิธี
การวิเคราะห์น� าํ หนักสุ ทธิ และนํ�าหนักเนื�อในผักกระป๋ อง
การวิเคราะห์ปริ มาณนํ�าอิสระในผักกระป๋ อง
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วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที�
�
�
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื�อวิธีมาตรฐานสํ าหรับการวิเคราะห์ อาหาร เล่มที� �
วิธีมาตรฐานทางเคมี
รหัสวิธี
วิธี
DMSc F 1042 การวัดค่าความเป็ นกรด-ด่างของนํ�า
DMSc F 1043 การวิเคราะห์ปริ มาณฟลูออไรด์ คลอไรด์ ไนเตรทและซัลเฟต
ในนํ�า
DMSc F 1044 การวิเคราะห์ปริ มาณตะกัว� ในนํ�า
DMSc F 1045 การวิเคราะห์ปริ มาณเหล็ก แคดเมียม โครเมียม ทองแดง
แมงกานีส นิเกิล สังกะสี และเงินในนํ�า
DMSc F 1046 การวิเคราะห์ปริ มาณสารหนูในนํ�า
DMSc F 1047 การวิเคราะห์ปริ มาณใยอาหารทั�งหมดในอาหาร
โดย Enzymatic-Gravimetric Method
DMSc F 1048 การตรวจวิเคราะห์ปริ มาณกรดนํ�าส้มในนํ�าส้มสายชู
โดยวิธี Titration
DMSc F 1049 การตรวจวิเคราะห์ความเป็ นกรดในซอสบางชนิด
โดยวิธี Titration
DMSc F 1050 การวิเคราะห์ค่าของกรดในนํ�ามันและไขมัน
DMSc F 1051 การวิเคราะห์ Phenolic Antioxidants ในนํ�ามัน, ไขมันและเนย
DMSc F 1052 การวิเคราะห์สารโพลาร์ ในนํ�ามันและไขมัน
โดยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟี
DMSc F 1053 การวิเคราะห์ปริ มาณสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืช
กลุ่มคาร์ บาเมตในผักผลไม้
DMSc F 1054 การวิเคราะห์ปริ มาณ 3-chloro-1, 2- propanediol (3-MCPD)
ในอาหารและส่ วนผสมอาหาร
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วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที�
�

รหัสวิธี
DMSc F 201�

�

DMSc F 2016

�
�

DMSc F 201�
DMSc F 2018

�

DMSc F 2019

วิธีมาตรฐานทางจุลชีววิทยา
วิธี
วิธีตรวจวิเคราะห์ Coliforms, Fecal coliforms และ E. coli ในนํ�า
และนํ�าแข็ง โดยวิธี MPN
วิธีตรวจวิเคราะห์ Coliforms, Fecal coliforms และ E. coli ใน
อาหาร
วิธีตรวจวิเคราะห์ Clostridium botulinum ในอาหาร
วิธีตรวจวิเคราะห์อาหารในภาชนะบรรจุที�ปิดสนิท ชนิดที�มีความ
เป็ นกรดตํ�า
วิธีตรวจวิเคราะห์อาหารในภาชนะบรรจุที�ปิดสนิทชนิดที�มีความ
เป็ นกรด

ยกเลิกวิธีมาตรฐานจํานวน � วิธี คือ
1 DMSc F 2016 วิธีตรวจวิเคราะห์ Coliforms, Fecal coliforms และ E. coli ใน
อาหาร

186
180

วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที�
1

รหัสวิธี
DMSc F 4001

2

DMSc F 4002

3

DMSc F 4003

4

DMSc F 4004

5

DMSc F 4005

6

DMSc F 4006

7

DMSc F 4007

8

DMSc F 400�

9

DMSc F 400�

วิธีมาตรฐานทางชีวโมเลกุล
วิธี
อย่างในอาหารที่ม� ีสว่ นประกอบของพืช
การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย
รรมด้วยวิธี CTAB พื้น� ฐาน
ดัดแปรพันธุกรรมด
การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย
อย่างในอาหารที่ �มีส ่ วนประกอบ ของพืช
รรมด้วยวิธี Basic silica method
ดัดแปรพันธุกรรมด
Qualitative endogenous gene testing: lectin (by means of Polymerase Chain
Reaction)
Qualitative endogenous gene testing: the chloroplast trnL intron
(by means of Polymerase Chain Reaction)
Qualitative endogenous gene testing: Invertase (by means of Polymerase
Chain Reaction)
Qualitative endogenous gene testing: hmgA (by means of realtime Polymerase Chain Reaction)
Screening method for the detection of genetically modified
plant DNA: CaMV-35S promoter (by means of Polymerase
Chain Reaction)
Screening method for the detection of genetically modified
plant DNA : NOS-terminator (by means of Polymerase Chain
Reaction)
Screening method for the detection of geneticallymodified plant
DNA : nptII (by means of Polymerase Chain Reaction)
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วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที�
�
�
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายชื�อวิธีมาตรฐานสํ าหรับการวิเคราะห์ อาหาร เล่มที� �
วิธีมาตรฐานทางเคมี
รหัสวิธี
วิธี
DMSc F 1055 การวิเคราะห์ปริ มาณไนโตรเจนและโปรตีน
ในผลิตภัณฑ์ปรุ งรสที�ได้จากการย่อยโปรตีนของถัว� เหลือง
โดย Kjeldahl method
DMSc F 1056 การวิเคราะห์ปริ มาณความชื�นในเนย
DMSc F 1057 การวิเคราะห์ปริ มาณของแข็งไม่รวมไขมันในเนย
DMSc F 1058 การตรวจวิเคราะห์ไขมันในเนยโดยการคํานวณ
DMSc F 1059 การวิเคราะห์ปริ มาณไขมันในครี ม
DMSc F 1060 การวิเคราะห์ปริ มาณไขมันในกะทิและผลิตภัณฑ์
DMSc F 1061 การวิเคราะห์ของแข็งทั�งหมดในกะทิและผลิตภัณฑ์
DMSc F 1062 การทดสอบนํ�ามันแร่ ในนํ�ามันและไขมัน
DMSc F 1063 การวิเคราะห์ปริ มาณไอโอดีนในเกลือบริ โภคที�เสริ มไอโอเดต
โดยวิธีไตเตรชัน�
DMSc F 1064 การตรวจวิเคราะห์สารเคมีกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์
ในเนื�อสัตว์และตับโดยเทคนิค Enzyme linked
immunosorbent assay (ELISA)
DMSc F 1065 การตรวจวิเคราะห์แรคโตพามีนในเนื�อสัตว์และตับ
โดยเทคนิค Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
DMSc F 1066 การตรวจวิเคราะห์สารปฏิชีวนะคลอแรมเฟนิคอลตกค้าง
ในอาหาร โดยเทคนิค Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
DMSc F 1067 การตรวจวิเคราะห์สารเคมีกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (brombuterol,
clenbuterol, ractopamine และ salbutamol) ในเนื�อสัตว์และตับ
โดยเทคนิค LC-MS/MS
DMSc F 1068 การตรวจวิเคราะห์สารปฏิชีวนะคลอแรมเฟนิคอลในเนื�อสัตว์
โดยเทคนิค LC-MS/MS
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วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที�
1
2
3
4
5

รหัสวิธี
DMSc F 2020
DMSc F 2021
DMSc F 2022
DMSc F 2023
DMSc F 2024

6

DMSc F 2025

ที�
1

รหัสวิธี
DMSc F 3003

ที�
1

รหัสวิธี
DMSc F 4010

2

DMSc F 4011

3

DMSc F 4012

4

DMSc F 4013

5

DMSc F 4014

วิธีมาตรฐานทางจุลชี ววิทยา
วิธี
วิธีตรวจวิเคราะห์ Shigella spp. ในอาหาร
วิธีตรวจวิเคราะห์ Escherichia coli O���ในอาหาร
วิธีตรวจวิเคราะห์ Enterobacteriaceae ในอาหาร
วิธีตรวจวิเคราะห์ Enterococci ในอาหาร
วิธีตรวจวิเคราะห์ mesophilic lactic acid bacteria ในอาหาร
โดยเทคนิคการนับโคโลนีที�อุณหภูมิ �� oC
วิธีตรวจวิเคราะห์ Vibrio cholerae ในนํ�าและนํ�าแข็ง
วิธีมาตรฐานทางกายภาพ
วิธี
การวิเคราะห์สิ�งแปลกปลอมชนิดเบา (ภายนอก)
ในเมล็ดธัญพืชและเมล็ดพืช
วิธีมาตรฐานทางชีวโมเลกุล
วิธี
Construct-specific method for detection of DNA Sequences
from Genetically modified GTS 40-3-2 (Roundup Ready®
soya beans) by means of Polymerase Chain Reaction
Construct-specific method for detection of DNA Sequences
from genetically modified Bt11 maize by means of
Polymerase Chain Reaction
Construct-specific method for detection of DNA Sequences
from genetically modified Event176 (Bt176) maize by
means of Polymerase Chain Reaction
Construct-specific method for detection of DNA Sequences
from genetically modified T25 maize by means of
Polymerase Chain Reaction
Event-specific method for detection of DNA Sequences
from genetically modified MON810 maize by means of
Polymerase Chain Reaction
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ที�
�
�
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายชื�อวิธีมาตรฐานสํ าหรับการวิเคราะห์ อาหาร เล่มที� 5
วิธีมาตรฐานทางเคมี
รหัสวิธี
วิธี
DMSc F 1069 การวิเคราะห์ปริ มาณโบรเมตในนํ�าโดย Ion Chromatograph
DMSc F 10�� การวิเคราะห์ปริ มาณโคเลสเตอรอลในอาหารโดย GC
DMSc F 1071 การวิเคราะห์ปริ มาณกาเฟอีนในเครื� องดื�มโดย HPLC
DMSc F 10�� การวิเคราะห์ปริ มาณกรดเบนโซอิคและกรดซอร์บิคในอาหาร
โดย HPLC
DMSc F 1073 การวิเคราะห์อฟลาทอกซิน เอ็ม 1 ในนม โดย HPLC
DMSc F 1074 การวิเคราะห์ปริ มาณอะคริ ลาไมด์ในอาหาร โดย LC/MS-MS
DMSc F 1075 การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชตกค้างในผัก ผลไม้
โดย GC: กลุ่มออร์ กาโนคลอรี น กลุ่มออร์ กาโนฟอสฟอรัส
และกลุ่มสารสังเคราะห์ไพรี ทรอยด์
DMSc F 1076 การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชตกค้างในผัก ผลไม้
โดย HPLC: กลุ่มคาร์บาเมต
DMSc F 1077 การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกําจัดเชื�อราตกค้างในผัก ผลไม้
โดย HPLC
DMSc F 1078 การวิเคราะห์ปริ มาณตะกัว� และแคดเมียมในพลาสติกและยาง
โดย AAS
DMSc F 1079 การตรวจเอกลักษณ์ชนิดพลาสติกโดย Fourier Transform
Infrared Spectrometer
DMSc F 1080 การวิเคราะห์ปริ มาณสารระเหยได้ใน Polystyrene
DMSc F 1081 การวิเคราะห์ปริ มาณ Vinyl chloride monomer ใน Poly
(vinyl chloride)
DMSc F 1082 การวิเคราะห์ปริ มาณ Tricresyl phosphates ใน Poly(vinyl
chloride)
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ที�
1
2
3

รหัสวิธี
DMSc F 20��
DMSc F 2027
DMSc F 2028

4

DMSc F 2029

วิธีมาตรฐานทางจุลชีววิทยา
วิธี
การวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในอาหาร
การวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในนํ�าและนํ�าแข็ง
การวิเคราะห์ Fecal enterococcus และ Fecal streptococcus
ในนํ�าและนํ�าแข็ง
การวิเคราะห์ Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
และ Streptococcus thermophilus ในนมเปรี� ยว
โดยเทคนิคการนับโคโลนีที�อุณหภูมิ 37oC

ยกเลิกวิธีมาตรฐานจํานวน � วิธี คือ
1 DMSc F 2028 การวิเคราะห์ Fecal enterococcus และ Fecal streptococcus
ในนํ�าและนํ�าแข็ง
ที�
1
2
3

วิธีมาตรฐานทางชีวโมเลกุล
รหัสวิธี
วิธี
DMSc F 4015 Qualitative Polymerase Chain Reaction method for
detection of maize event MIR604
DMSc F 4016 Qualitative Polymerase Chain Reaction method for
detection of maize event MON863
DMSc F 4017 Qualitative Polymerase Chain Reaction method for
detection of maize event NK603
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วิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่มที� �
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ที�
�
�
3
4
5
6
7
8

รายชื�อวิธีมาตรฐานสํ าหรับการวิเคราะห์ อาหาร เล่มที� �
วิธีมาตรฐานทางเคมี
รหัสวิธี
วิธี
DMSc F 1083: การวิเคราะห์ปริ มาณนํ�า (ความชื�น) ในนํ�าผึ�ง
DMSc F 1084: การวิเคราะห์ปริ มาณ hydroxymethylfurfural ในนํ�าผึ�ง
DMSc F 1085: การวิเคราะห์ปริ มาณ diastase activity ในนํ�าผึ�ง
DMSc F 1086: การวิเคราะห
คราะห์ปริมาณโซเดี
าณโซเดียยมในเครื
มในเครื่อ�องดื
งดื่ม�มเกลื
เกลืออแร
แร่
DMSc F 1087: การวิเคราะห์ปริ มาณโพแทสเซียมในเครื� องดื�มเกลือแร่
DMSc F 1088: การวิเคราะห์ปริ มาณโลหะหลายชนิด (multi-elements) ที�แพร่
จากพลาสติกลงสู่ อาหารจําลอง
DMSc F 1089: การวิเคราะห์การวิเคราะห์ปริ มาณปรอทในนํ�าโดยเทคนิค
HGAAS
DMSc F 1090: การวิเคราะห์สารกลุ่มไนโตรฟูแรนเมตาโบไลท์ในอาหาร โดย
วิธี LC-MS/MS

ที�
1
2

รหัสวิธี
DMSc F 2030:
DMSc F 2031:

3

32
DMSc F 20��:

4

DMSc F 2033:

�

DMSc F 2034:

�
�
�

DMSc F 203�:
35
DMSc F 2036:
DMSc F 2037:

วิธีมาตรฐานทางจุลชีววิทยา
วิธี
วิธีตรวจวิเคราะห์ Cronobacter spp. ในอาหาร
วิธีตรวจวิเคราะห์
คราะห Fecal
Fecalenterococcus
enterococcusและ Fecal
streptococcus
ในนํ�าและนํ�าในนํ
แข็ง้าและนํ้าแข็ง
และ Fecal streptococcus
วิธีตรวจวิเคราะห์ Coliforms, Fecal coliforms และ E. coli ใน
อาหาร
วิธีตรวจวิเคราะห์จาํ นวนแบคทีเรี ยในนํ�าและนํ�าแข็งโดยวิธี
Pour plate และ Spread plate
วิธีตรวจวิเคราะห์ Listeria spp. และ Listeria monocytogenes
ในอาหาร
วิธีตรวจวิเคราะห์ Salmonella spp. ในอาหาร
วิธีตรวจวิเคราะห์ Vibrio cholerae ในอาหาร
วิธีตรวจวิเคราะห์ Vibrio parahaemolyticus ในอาหาร
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ยกเลิกวิธีมาตรฐานทางจุลชีววิทยาจํานวน � วิธี คือ
1 DMSc F 2028 การวิเคราะห์ Fecal enterococcus และ Fecal streptococcus
ในนํ�าและนํ�าแข็ง
ที�
1
2

รหัสวิธี
3004
DMSc F ���4:
3005
DMSc F ���5:

ที�
1

รหัสวิธี
DMSc F 4018:

2

DMSc F 4019:

3

DMSc F 4020:

วิธีมาตรฐานทางกายภาพ
วิธี
การวิเเคราะห
คราะห์สสิ่ง� งแปลกปลอมชนิ
แปลกปลอมชนิดดเบาในแป
เบาในแป้งงข้
วเจ้าา
การวิ
ขาาวเจ
คราะหสิ�ง่ แปลกปลอมชนิดเบาในผลิตภัณฑ์ฑขา้ วเจ้
วเจา
การวิเคราะห์
วิธีมาตรฐานทางชี วโมเลกุล
วิธี
Qualitative Polymerase Chain Reaction method for
detection of maize event DAS-59122-7
Qualitative Polymerase Chain Reaction method for
detection of maize event TC1507
Qualitative Polymerase Chain Reaction method for
detection of maize event T25
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