บทปฏฏิบบัตฏิการททท 5
การศศึกษาผลของออุณหภภูมฏิตต่อการอยภูต่รอกของเชชชื้อจอุลฏินทรทยย
(D-value: decimal reduction time and z-value)
บทนนา
ความรร้อนมมักถถูกใชร้เพพพื่อการฆฆ่าเชพชื้อจจุลลินทรรียย์ในอาหาร
ทมัชื้งนรีชื้ระดมับความรร้อนทรีพื่ใชร้นมัชื้นขขชื้นอยถูฆ่กมับหลายปปัจจมัย
ประกอบดร้วยลมักษณะของอาหาร ผลกระทบของความรร้อนตฆ่ออาหาร การสฆ่งผฆ่านความรร้อนผฆ่านอาหารและภาชนะ
บรรจจุ ชนลิดของเชพชื้อจจุลลินทรรียย์และความทนทานตฆ่ออาหาร ทมัชื้งนรีชื้ในการคคานวณปรลิมาณความรร้อน (อจุณหภถูมลิและระยะ
เวลาในการใหร้ความรร้อน) ทรีพื่ทคาใหร้เชพชื้อจจุลลินทรรียย์ชนลิดหนขพื่งๆถถูกกคาจมัดไปนมัชื้นสามารถหาไดร้จากคฆ่า F-value หรพอทรีพื่เรรียกวฆ่า
thermal death time ซขพื่งเปป็นระยะเวลาทรีพื่ใชร้ในการกคาจมัดเชพชื้อจจุลลินทรรียย์ลงจคานวนหนขพื่งทรีพื่อจุณหภถูมลิหนขพื่งๆ และในสภาวะ
หนขพื่งๆเทฆ่านมัชื้น เชฆ่นในงานวลิจมัยของ Vijaykumar Desai et al. (2010) ทรีทพื่ ดลองกคาจมัดเชพชื้อ Bacillus cereus ทรีพื่
อจุณหภถูมลิ 56oC ในนคชื้านมพรฆ่องมมันเนย กมับ ใน BHI broth เพพพื่อใหร้จคานวนเชพชื้อลดลงมาเทฆ่ากมัน พบวฆ่าคฆ่า F-value เทฆ่ากมับ
91.2 และ 127.2 นาทรี ตามลคาดมับ อยฆ่างไรกก็ตามเมพพื่ออจุณหภถูมลิสถูงขขชื้นเปป็น 60oC คฆ่า F-value มรีคาฆ่ เขร้าใกลร้กมันมากขขชื้น
(44.4 vs. 49.2 นาทรี) ทมัชื้งนรีชื้คฆ่า F-value นมัชื้นนมัชื้นกก็ขขชื้นกมับความทนทานตฆ่อความรร้อนของเชพชื้อแตฆ่ละตมัวอรีกดร้วย ซขพื่งในการ
ฆฆ่าเชพชื้อดร้วยความรร้อนนมัชื้น การลดลงของเชพชื้อจจุลลินทรรียย์เนพพื่องจากความรร้อนจะเปป็นไปในรถูปแบบ logarithmic ซขพื่งเมพพื่อนคา
ขร้อมถูลของ log10 (จคานวนเชพชื้อจจุลลินทรรียย์ทรีพื่อยถูรฆ่ อด) มาสรร้างความสมัมพมันธย์กมับระยะเวลาทรีพื่ใหร้ความรร้อน ณ อจุณหภถูมลิหนขพื่งๆ
จะไดร้กราฟเสร้นตรง เชฆ่นในรถูปทรีพื่ 1

รภูปททท 1 กราฟแสดงการหาคต่า D-value
(http://ecoursesonline.iasri.res.in/
mod/resource/view.php?id=5822)
และจากลมักษระกราฟเชฆ่นนรีชื้ จะทคาใหร้สามาหรถหาระยะเวลาทรีพื่ทคาใหร้จคานวนเชพชื้อจจุลลินทรรียย์ลดลง 90% หรพอ 1 log ไดร้
เรรียกวฆ่า decimal reduction time หรพอ D-value (มรีหนฆ่วยเปป็นนาทรี) ดมังนมัชื้นหากทราบวฆ่า เชพชื้อจจุลลินทรรียย์ A ในนคชื้านม
พรฆ่องมมันเนยมรีคฆ่า D-value ทรีพื่อณ
จุ หภถูมลิ 60oC เทฆ่ากมับ 4.2 นาทรี หากตร้องการลดจคานวนเชพชื้อจจุลลินทรรียย์นรีชื้ลง 104 CFU/mL
กก็จะตร้องใชร้เวลาเทฆ่ากมับ 4x4.2 เทฆ่ากมับ 16.8 นาทรี อยฆ่างไรกก็ตามหากตร้องการเพลิพื่มอจุณหภถูมลิขขชื้นไปเพพพื่อลดระยะเวลาใน
การใหร้ความรร้อนซขพื่งจะทคาใหร้ลดผลกระทบตฆ่อการเเสพพื่อมสลายของสารอาหารและลมักษณะตฆ่างๆของอาหาร เชฆ่น สรี กลลิพื่น
รส กก็จคาเปป็นทรีพื่จะตร้องทคาการทดลองทรีพื่อจุณหภถูมลิตาฆ่ งๆ ซขพื่งเมพพื่อนคาคฆ่า log10 (F-value) ทรีพื่อจุณหภถูมลิตาฆ่ งมาสรร้างกราฟกมับ
อจุณหภถูมลิตาฆ่ งๆทรีพื่ทดลอง จะทคาใหร้ไดร้กราฟดมังรถูปทรีพื่ 2
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รภูปททท 2 กราฟแสดงการหาคต่า z-value
(Rudi Radrigán Ewoldt, 2012)
ดมังนมัชื้นหากรถูร้คาฆ่ z-value นรีชื้ กก็จะทคาใหร้สามารถหาคฆ่า F-value ทรีพื่อจุณหภถูมลิอพพื่นๆไดร้ และเนพพื่องจาก F-value สามารถ
คคานวณไดร้จากจคานวนเทฆ่าของการลดจคานวนเชพชื้อจจุลลินทรรียดย์ มังนมัชื้นคฆ่า z-value กก็สามารถหาไดร้มาจากการสรร้างกราฟ
ระหวฆ่าง log10(D-value) ทรีพื่อณ
จุ หภถูมลิตฆ่างๆ และเมพพื่อตร้องการคฆ่า F-value ทรีพื่อณ
จุ หภถูมลิอพพื่นๆ กก็สามารถคคานวณไดร้จากคฆ่า D
ของอจุณหภถูมลินมัชื้นๆ จะเหก็นไดร้วฆ่าความสมัมพมันธย์ระหวฆ่าง D-value, z-value และ F-value คฆ่อนขร้างมรีประโยชนย์เปป็นอยฆ่าง
มาก ซขพื่งคฆ่า D-value และ คฆ่า z-value ทรีพื่อณ
จุ หภถูมลิ 121 oC ของเชพชื้อจจุลลินทรรียย์หลายชนลิดสามารถหาไดร้จากเอกสารทาง
วลิชาการตฆ่างๆ อยฆ่างไรกก็ตาม คฆ่า D-value และ คฆ่า z-value ของเชพชื้อจจุลลินทรรียย์นมัชื้นเปลรีพื่ยนแปลงไดร้ตามปปัจจมัยตฆ่างๆ
ประกอบดร้วย อาหารทรีใพื่ ชร้ และความเปป็นกรด-ดฆ่าง ดมังนมัชื้นการนคาคฆ่าทรีพื่ไดร้จากเอกสารวลิชาการตฆ่างๆมาใชร้จขงควรใชร้ดร้วย
ความระมมัดระวมัง อยฆ่างไรกก็ตามคฆ่าทรีพื่ไดร้จากเอกสารทางวลิชาการกก็นาฆ่ จะมรีความใกลร้เครียงกมับในสภาวะความเปป็นจรลิงหาก
ทคาการทดลองทรีพื่อจุณหภถูมลิสถูง
วบัตถอุประสงคยของการทดลอง
1. นลิสลิตสามารถหาคฆ่า D-value ของเชพชื้อจจุลลินทรรียย์ไดร้
2. นลิสลิตสามารถหาคฆ่า z-value ของเชพชื้อจจุลลินทรรียย์ไดร้
3. สามารถประยจุกตย์คคานวณหาคฆ่า F-value ไดร้หากทราบคฆ่า D-value และคฆ่า z-value

วบัสดอุและออุปกรณยททใชช้ในการทดลอง
1. waterbath อจุณหภถูมลิ 60, 70, 80 oC
2. sterile test tube จคานวน 60 หลอด
3. dilution tube 9 mL sterile peptone water
140 หลอด
4. Plate count agar 220 จาน
5. sterile pipette tip 5 กลฆ่อง
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6. auto pipette 200-1000 L 2 อมัน
7. spreader กลจุฆ่มละ 2 อมัน
8. Incubator 30oC
9. ตะเกรียงแอลกอฮอลย์
10. เชพชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR 541 เลรีชื้ยงใน
MRS broth 24 ชมัวพื่ โมง
11. test tube rack
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วฏิธทการทดลอง
1. ในการทดลองทรีพื่อจุณหภถูมลิหนขพื่งๆจะใชร้ 2 กลจุฆ่มในการทคาการทดลอง โดยกลจุฆ่มหนขพื่งทคาการทดลองทรีพื่เวลาการใหร้ความ
รร้อนทรีพื่ 0, 4, 8 นาทรี และอรีกกลจุฆ่มหนขพื่งทรีพื่เวลา 2, 6, 10 นาทรี
2. ปรมับอจุณหภถูมลิใน waterbath ใหร้ไดร้อจุณหภถูมลิ 60 oC
3. ถฆ่ายเชพชื้อ L. plantarum 1 mL ลงใน sterile test tube เพพพื่อใชร้ในการใหร้ความรร้อนทรีพื่ 0, 4, 8 นาทรี หรพอ 2, 6, 10
นาทรี
4. นคาหลอดทดลองทรีพื่มรีเชพชื้อจจุลลินทรรียจย์ ากขร้อ 3 ใสฆ่ลงใน test tube rack แลร้วไปใหร้ความรร้อนใน waterbath ตามระยะ
เวลาในขร้อ 3
5. เมพพื่อครบกคาหนดเวลา นคา test tube 1 หลอดมาเตลิม sterile peptone water 9 mL (aseptic) เพพพื่อลดอจุณหภถูมลิลง
และเปป็นการเจพอจางเชพชื้อจจุลลินทรรียย์ แลร้วนคาไป vortex ใหร้เขร้ากมัน
6. นคาหลอดทรีพื่ไดร้จากขร้อ 5 ไปทคาการเจพอจาง (ดถูด 1 mL ผสมกมับ sterile peptone water 9 mL (aseptic)) ตาม
ตารางดร้านลฆ่าง แลร้วจขงนคาไป spread ลงในจานอาหาร PCA โดยใชร้หลอดทรีพื่เจพอจางมากสจุด 3 หลอดสจุดทร้าย ทคาการ
spread dilution ละ 2 plates
7. นคาจานอาหาร PCA ไปบฆ่มทรีพื่อจุณหภถูมลิ 30 oC เปป็นเวลา 24 ชมัพื่วโมง
8. เรลิพื่มกระบวนการทดลองใหมฆ่โดยเปลรีพื่ยนอจุณหภถูมลิเปป็น 70 และ 80 oC ตามลคาดมับ
ตารางททท 1 การเจชอจางเชชชื้อจอุลฏินทรทยย
ระยะเวลาในการใหร้ความรร้อน (นาทรี)
0
2
4
6
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10

60 oC
106
105
104
104
103
103

70 oC
80 oC
การเจพอจาง (เทฆ่า)
106
105
105
104
104
103
103
102
102
102
102
101

คนาถาม
ถช้าตช้องการลดจนานวนเชชชื้อ L. plantarum ทททเลทชื้ยงใน MRS broth ทททออุณหภภูมฏิ 100 oC ลง 8D100 ตช้องใชช้ระยะเวลา
กทนท าทท
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