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จุลนิทรยีจุลนิทรยีจุลนิทรยีจุลนิทรยีทีท่าํทีท่าํทีท่าํทีท่าํ

ใหเกิดใหเกิดใหเกิดใหเกิดโรคโรคโรคโรค    ::::    

    

    

SalmonellaSalmonellaSalmonellaSalmonella         

 

ซาลโมเนลลาซาลโมเนลลาซาลโมเนลลาซาลโมเนลลา            คืออะไร คืออะไร คืออะไร คืออะไร     
 

            ซาลโมเนลลา เป็นแบคทเีรยี ที�มลีกัษณะ
รูปท่อน เคลื�อนที�โดยใช้แฟลเจลลารอบเซลล ์
ต้องการออกซิเจนในการเติบโต อุณหภูมิที�
เหมาะสมสาํหรบัการเตบิโตของเชื.อ ซาลโมเนลลา  

ประมาณ 37 องศาเซลเซยีส ช่วง pH ในการ

เตบิโตอยู่ระหว่าง 4.1-9.0 ส่วนค่า Aw (ปรมิาณ

นํ. าอิสระในอาหารที�จุลินทรีย์นําไปใช้ในการ
เตบิโต) ตํ�าสุดสาํหรบัการเตบิโตประมาณ 0.93-

0.95  เชื.อ ซาลโมเนลลา มคีวามสามารถในการ

ทนความรอ้นแตกต่างกนัขึ.นอยู่กบัชนิด สายพนัธ์ุ
และผลจากสิ�งแวดลอ้มในการเตบิโต  
 

แหลงที่มาของเชื้อ แหลงที่มาของเชื้อ แหลงที่มาของเชื้อ แหลงที่มาของเชื้อ ซาลโมเนลลาซาลโมเนลลาซาลโมเนลลาซาลโมเนลลา    
 

         เชื.อ ซาลโมเนลลา สามารถตดิต่อจากสตัว์

มาสูค่นและสตัวอ์ื�น ๆ เช่น หนู สตัว์ปีก แมลง ววั 
ควาย สุนัข แมว และม้า เป็นต้น สําหรบัการติด

เชื.อในคนนั .นส่วนมากจะไดร้บัเชื.อปะปนมากบันํ.า
และอาหาร และบางครั .งอาจเกิดจากสตัว์เลี.ยงที�
อาศยัตามอาคารบา้นเรอืน ซึ�งเป็นพาหะของเชื.อ 
หรอืหากมผีูป้่วยเป็นโรค salmonellosis ทํางานที�
เกี�ยวขอ้งกบัการแปรรูปอาหารแล้วมีสุขลกัษณะ
สว่นบุคคลที�ไม่ดพีอ เช่น ไวเ้ลบ็ยาว และหลงัจาก
กลับจากห้อง นํ. ามิได้มีการล้างมือให้สะอาด
เสียก่อน เชื.อ ซาลโมเนลลา ก็มีโอกาสที�จะ
ปนเปื.อนลงไปยงัอาหารได ้ดว้ยเหตุนี.จงึทาํใหเ้ชื.อ 
ซาลโมเนลลา เป็นสาเหตุสาํคญัที�ทําใหเ้กดิอาการ
ทอ้งรว่งประกอบกบัเชื.อมอีตัราการแพร่ระบาดสงู 
จงึสามารถพบผูป้่วยที�เป็นโรคจากเชื.อนี.ในอตัรา
สงูดว้ย  

 

การเขาสูรางกาย การเขาสูรางกาย การเขาสูรางกาย การเขาสูรางกาย     
         ซาลโมเนลลา เป็นแบคทีเรียที�ทําให้
อาหารเป็นพษิ และสามารถถ่ายทอดเขา้สูร่า่งกาย

ได ้โดยรบัประทานอาหารที�มเีชื.อ ซาลโมเนลลา 

ปนเปื.อน ไดแ้ก่ อาหารประเภทเนื.อ เช่น พายเนื.อ 
ไสก้รอก แฮม เบคอน แซนวชิ และมกัเป็นอาหาร

ที�เก็บไวท้ี�อุณหภูมหิอ้ง นอกจากนี.ยงัพบใน เนื.อ
ไก่ ไข่ นมและผลติภณัฑ์ ปลาและอาหารทะเลที�
ไม่ไดผ้่านความรอ้นอย่างเพยีงพอ อาหารสุก ๆ 

ดบิ ๆ ไม่ว่าจะเป็นแหนม ลาบ ยํา ปูเค็ม ปูดอง 

ผกัสด  
 

อนัตรายของเชือ้ อนัตรายของเชือ้ อนัตรายของเชือ้ อนัตรายของเชือ้ ซาลโมเนลลาซาลโมเนลลาซาลโมเนลลาซาลโมเนลลา    
          ซาลโมเนลลา เป็นแบคทีเรียที�ทําให้
อาหารเป็นพษิที�เรยีกว่า salmonellosis อาการจะ

เกดิขึ.นหลงัจากบรโิภคอาหารที�มกีารปนเปื.อนแลว้
ประมาณ 6 - 48 ชั �วโมง และจะมอีาการอยู่ใน

ระหว่าง 1-5 วนั เมื�อร่างกายเราไดร้บัเชื.อ ซาล

โมเนลลา เขา้สู่ร่างกายแลว้ เชื.อโรคจะมุ่งเขา้สู่
เซลลนํ์.าเหลอืงของลาํไสเ้ล็กและจะเจรญิแบ่งตวัที�
นั �นในระยะนี.จะยงัไม่มีอาการอะไร เป็นระยะฟกั
ตวัต่อมาเชื.อจะแพร่เขา้สู่กระแสเลอืดและกระจาย
สู่สว่นต่าง ๆ ของรา่งกายผูป้ว่ยจะเริ�มแสดงอาการ
ในรายที�ไม่มีโรคอื�นแทรกซ้อนจะมีชีพจรเต้นช้า
กวา่ปกต ิผูป้ว่ยที�เสยีชวีติดว้ยโรคนี.มกัจะเสยีชวีติ
เนื�องจากเลอืดออกในลาํไสเ้ลก็ และลาํไสท้ะลุ  
 

         สาํหรบัอาการทั �วไปของผูท้ี�ไดร้บัเชื.อ คอื 

คลื�นไส ้อาเจยีน ทอ้งเดนิ ปวดศรษีะ ปวดทอ้ง มี

ไข ้หนาวสั �น และอ่อนเพลยี โดยความรุนแรงของ
อาการที�เกดิขึ.นนั .น จะแตกต่างไปตามปรมิาณเชื.อ
ที�บริโภค ชนิดของเชื.อที�บริโภค และความ
ตา้นทานของผูบ้รโิภค 

 

         เชื.อ ซาลโมเนลลา มหีลายชนิดแต่ละชนิด

มลีกัษณะทางนิเวศวทิยาที�แตกต่างกนัไป จงึทํา

ใหก้ารตดิเชื.อและอาการของโรคแตกต่างกนัตาม

ไปดว้ย สาํหรบัโรคที�เกดิจากเชื.อ ซาลโมเนลลา ที�
สาํคญัไดแ้ก่ โรคกระเพาะอาหารและลําไสอ้กัเสบ 

(Gastroenteritis) โรคโลหติเป็นพษิ (Septicemia) 

และไขไ้ทฟอยด ์(Typhoid fever) 

ซาลโมเนลลาซาลโมเนลลาซาลโมเนลลาซาลโมเนลลา    ((((SalmonellaSalmonellaSalmonellaSalmonella ))))    
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จุลนิทรยีจุลนิทรยีจุลนิทรยีจุลนิทรยีทีท่าํทีท่าํทีท่าํทีท่าํ

ใหเกิดใหเกิดใหเกิดใหเกิดโรคโรคโรคโรค    ::::    

    

    

SalmonellaSalmonellaSalmonellaSalmonella      

 

        โรคกระเพาะอาหาร และลาํไส้อกัเสบ :    

โ รคชนิ ด นี. มี ส า เ ห ตุมาจ ากการติด เ ชื. อ  S. 

typhimurium เชื.อมีระยะฟกัตวั 4-48 ชั �วโมง 
อาการในระยะแรกจะคลื�นไส้อาเจียน เจ็บปวด
บรเิวณทอ้ง หรอืทอ้งร่วง ผูป้่วยจะมอีุณหภูมขิอง

ร่างกายสูงถงึ 38-39 องศาเซลเซยีส และจะพบ

เม็ดเลือดขาวปะปนมากับอุจจาระด้วย อาการ

ผูป้่วยจะกลบัเขา้สู่ภาวะปกตภิายใน 5 วนั ไม่ว่า

จะไดร้บัการรกัษาหรอืไม่กต็าม 
 

           โรคโลหิตเป็นพิษ : โรคชนิดนี.เป็นผลมา
จากมเีชื.อ เชื.อ S. cholerasuis อยู่ในร่างกายเป็น

เวลานาน เชื.อจะเขา้สู่กระแสเลือด และสามารถ
แพรก่ระจายไปเจรญิตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

ทําใหเ้กดิการอกัเสบที�อวยัวะต่าง ๆ เช่น ไต ตบั 
ม้าม หัวใจ ปอด และเยื�อหุ้มประสาท เป็นต้น 
สาํหรบัอาการที�เกดิขึ.น ไดแ้ก่ การครั �นเนื.อคร ั �นตวั 
หรอืหนาวสั �น เบื�ออาหาร และนํ.าหนกัตวัลดลง  
 

        ไข้ไทฟอยด ์: มสีาเหตุมาจากเชื.อ S. typhi 

และ S. paratyphi ชนิด (type) A, B, C โดยอาจ

ได้รบัเชื.อโดยตรงจากผู้ป่วย หรือผู้ที�เป็นพาหะ 
หรืออาจได้รับเชื.อทางอ้อม โดยปนเปื. อนอยู่ใน
อาหารหรอืนํ.า เมื�อเขา้สูร่่างกายแลว้เชื.อมรีะยะฟกั
ตวั 3-35 วนั แต่โดยทั �วไปประมาณ 7-14 วนั 

        สาํหรบัอาการที�ปรากฏ ไดแ้ก่ อาการหนาว
สั �น อ่อนเพลยี ปวดศรษีะ ปวดหลงั ทอ้งรว่ง และ

มอีุจจาระเหม็นมาก ในบางรายอาจเกดิหลอดลม

อกัเสบได้ อุณหภูมิในร่างกายเพิ�มสูงขึ.น 39-40 

องศาเซลเซียส จะมีอาการ เช่นนี. น าน 1-2  

สปัดาห์ และอาการไขจ้ะค่อย ๆ ลดลง จนกระทั �ง
ถงึสปัดาหท์ี� 4 จะไม่มอีาการไขเ้ลย  

 

 

 

 

 

 
 

 

ในผูป้ว่ยที�ไม่ไดม้กีารรกัษาจนถงึสปัดาหท์ี� 2-3 จะ

เกดิจุดสแีดงขนาดประมาณ 2-5 มลิลเิมตร ตาม

ผวิหนัง เนื�องมาจากเชื.อแพร่กระจายอยู่ตามเส้น
เลือดฝอยจํานวนมาก ผู้ป่วยอาจมีอาการทาง

สมองเลอะเลอืน คลื�นไสอ้าเจยีน ปวดทอ้ง เจบ็คอ
อยา่งรนุแรง ชพีจรเตน้เรว็ มเีลอืดออกตามบรเิวณ

ลาํไส ้และอจุจาระจะมเียื�อเมอืกออกมา 

 

 ปริมาณที่ทําใหเกิดโรคปริมาณที่ทําใหเกิดโรคปริมาณที่ทําใหเกิดโรคปริมาณที่ทําใหเกิดโรค    
             เชื.อ ซาลโมเนลลา  ปรมิาณประมาณ 

108-109 เซลล์  สามารถทําให้เกิดโรค 

salmonellosis ได ้แต่ในบางกรณ ีแมจ้ะมปีรมิาณ

ตํ�ากวา่ 108-109 เซลล ์กส็ามารถทาํใหเ้กดิโรคได้

เช่นกนั (Michael P. Doyle and Dean O. Cliver, 

1990) 

 

วธิปีองกนัวธิปีองกนัวธิปีองกนัวธิปีองกนั    
          เชื.อ ซาลโมเนลลา ถูกทําลายไดง่้ายที�
อุณหภูม ิ60 องศาเซลเซยีส นาน 4-5 นาท ีหรอื

อุณหภูม ิ100 องศาเซลเซยีส นาน 1 นาท ีดงันั .น 
การรับประทานอาหารที�ปรุงสุกใหม่ ๆ และ
รบัประทานในขณะที�ยงัรอ้น จะช่วยลดการตดิเชื.อ 
ซาลโมเนลลา ได ้ การแช่เยน็ที�อุณหภมูติํ�ากว่า 4 

องศาเซลเซียส ก็เป็นอีกวิธีหนึ�งที�จะยับยั .งการ
เจรญิเตบิโตของเชื.อ ซาลโมเนลลา ได ้

 


