
 

 

             สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม               โทร. 0-2886-8088 ตอ 3106 - 5500 

            http://fic.nfi.or.th/foodsafety 
 

 1/2 

จุลนิทรยีทีท่าํจุลนิทรยีทีท่าํจุลนิทรยีทีท่าํจุลนิทรยีทีท่าํ

ใหเกิดโรคใหเกิดโรคใหเกิดโรคใหเกิดโรค    ::::    

    

    

S. aureusS. aureusS. aureusS. aureus    สสสสแตปฟโลคอคคสัแตปฟโลคอคคสัแตปฟโลคอคคสัแตปฟโลคอคคสั    ออเรยีสออเรยีสออเรยีสออเรยีส        

(S(S(S(Staphylococcustaphylococcustaphylococcustaphylococcus    aureus)aureus)aureus)aureus)    

 

สแตปฟโลคอคคัส ออเรียสสแตปฟโลคอคคัส ออเรียสสแตปฟโลคอคคัส ออเรียสสแตปฟโลคอคคัส ออเรียส            

คืออะไร คืออะไร คืออะไร คืออะไร     
                  ส แ ต ป ฟิ โ ล ค อ ค คั ส  อ อ เ รี ย ส  

(Staphylococcus aureus) เป็นแบคทเีรยี ทีมี
ลกัษณะกลม เรยีงตวัเป็นกลุ่มคลา้ยพวงองุ่น หรอื

เป็นคู่ หรอืเป็นสายสั �นๆ ไม่เคลือนที โคโลนีมีสี

เหลืองหรอืสทีอง เจรญิเติบโตได้ดใีนสภาพมี

ออกซิเจนมากกว่าในสภาพไม่มีออกซิเจน ช่วง

อณุหภมูทิีเหมาะสมในการเตบิโตคอื 35-40 องศา

เซลเซยีส   ช่วง pH หรอืความเป็นกรด-ด่างที
เหมาะสมในการเตบิโตอยู่ที 7-7.5 ส่วนค่า Aw 

(ปรมิาณนํ�าอสิระในอาหารทีจุลนิทรยี์นําไปใชใ้น

การเตบิโต) ตําสุดสําหรบัการเตบิโตในสภาพมี
ออกซเิจนประมาณ 0.86 สภาพไม่มอีอกซิเจน

ประมาณ 0.90 
                   สแตปฟิโลคอคคสั ออเรยีส บางสาย

พนัธุ์ผลติสารพษิทีเรยีกว่า เอนเทอโรทอกซนิ ทํา
ให้อาหารเป็นพิษ  เอนเทอโรทอกซินทีผลิตมี
หลายชนิด แต่ชนิดทีพบว่าทําให้เกดิอาหารเป็น

พษิบ่อย คอื ชนิดเอและด ีโดยช่วงอุณหภูมทิีเชื�อ
ผลติเอนเทอโรทอกซนิอยูร่ะหว่าง 15.6 และ 46.1 

องศาเซลเซยีส และผลติไดด้ทีีอุณหภูม ิ40 องศา

เซลเซยีส 

 

ทีม่าของทีม่าของทีม่าของทีม่าของเช้ือเช้ือเช้ือเช้ือ    สแตปฟโลคอคคัส สแตปฟโลคอคคัส สแตปฟโลคอคคัส สแตปฟโลคอคคัส 

ออเรียสออเรียสออเรียสออเรียส            

 เชื�อ สแตปฟิโลคอคคสั ออเรยีส มชีวีติ

อยู่ได้ในอากาศ ฝุ่นละออง ขยะมูลฝอย นํ� า  
อาหารและนม หรืออาหารบรรจุเสร็จ สภาวะ

แวดลอ้มภายนอกมนุษยแ์ละสตัว ์ มนุษยแ์ละสตัว์

จึงเป็นแหล่งของเชื�อชนิดนี� โดยจะพบอยู่ตาม
ทางเดนิหายใจ ลําคอ หรอื เสน้ผมและผวิหนังถงึ 

50 % หรอืมากกว่านี�ในคนทีมสีุขภาพด ีและอาจ
พบเชื�อชนิดนี� 60-80 % ในผูท้ีสมัผสัโดยตรงกบั 

ผู้ ป่ วยหรือผู้ที ส ัมผัสกับสภาพแวดล้อมใน
โรงพยาบาล ตลอดจนผูป้ระกอบอาหาร 

          รวมทั �ง ในขั �นตอนของการบรรจุและ

สภาพแวดลอ้มภายนอกนบัเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที
ทาํใหเ้กดิการปนเปื�อน  สิงทีตอ้งคาํนึงถงึอกีอย่าง
หนึ งคือ  การเก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิที ไ ม่
เหมาะสมเป็นผลใหอ้าหารทีมกีารปนเปื�อนอยู่แลว้
มกีารเพิมจํานวนของเชื�อและสรา้งสารพษิไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ 
 

การเขาสูรางกายการเขาสูรางกายการเขาสูรางกายการเขาสูรางกาย    
              เชื�อ สแตปฟิโลคอคคสั ออเรยีส  เขา้สู่

ร่างกายได้จากการรับประทานอาหารทีมีเชื�อ
ปนเปื�อน อาหารทีมกัพบเชื�อ สแตปฟิโลคอคคสั 
ออเรยีส ปนเปื�อนไดแ้ก่ เนื�อและผลิตภณัฑ์เนื�อ 
เนื�อสตัวปี์กและผลติภณัฑจ์ากไข่ อาหารประเภท
สลดัเช่น ไข่ ทูน่า เนื�อไก่ มนัฝรั ง และมกักะโรนี 
ผลติภณัฑข์นมอบ ครมีพาย เอแคลร ์ ชอ็กโกแลต 

แซนวชิ และผลติภณัฑ์นม ทีเกบ็ไวใ้นอุณหภูมทิี
ไม่เหมาะสม และเก็บไว้เ ป็นเวลานานก่อน

รบัประทาน 

 

อนัตรายอนัตรายอนัตรายอนัตรายของของของของ    สแตปฟโลคอคคัส สแตปฟโลคอคคัส สแตปฟโลคอคคัส สแตปฟโลคอคคัส 

ออเรยีสออเรยีสออเรยีสออเรยีส            

 สแตปฟิโลคอคคสั ออเรยีส บางสายพนัธุ์

สามารถสรา้งสารพษิ คอื เอนเทอโรทอกซนิ  ซึง
เป็นโปรตนีทีทนต่อความรอ้นไดด้ ีและเป็นสาเหตุ
ทําใหเ้กดิอาการเจ็บป่วยในมนุษย์   สารพษิชนิด

นี�ทนความรอ้นถงึระดบั 143.3 องศาเซลเซยีส 

เป็นเวลา 9  วนิาทไีด ้ ดงันั �นอุณหภูมใินการหุง

ต้มธรรมดาหรืออุณหภูมินํ�าเดือดจึงไม่สามารถ
ทาํลายสารพษิชนิดนี�ได ้ 
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จุลนิทรยีทีท่าํจุลนิทรยีทีท่าํจุลนิทรยีทีท่าํจุลนิทรยีทีท่าํ

ใหเกิดโรคใหเกิดโรคใหเกิดโรคใหเกิดโรค    ::::    

    

    

S. aureusS. aureusS. aureusS. aureus    
   

 

โรคอาหารเป็นพิษทีเกิดจากเชื�อชนิดนี�  มีชื อ
เรียกว่า  Staphyloenterotoxicosis และ  

Staphylorenterotoxemia 
 

ลกัษณะอาการทีบ่งบอกว่าตดิเชื�อ สแตป

ฟิโลคอคคสั ออเรยีส นั �นจะแสดงให้เห็นอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงในหลายๆ กรณี ซึงอาการ
ทั วไปของผู้ได้รบัเชื�อทีพบคอื ผู้ป่วยจะมีอาการ
คลืนไส ้อาเจยีน วงิเวยีน เป็นตะครวิในช่องท้อง
และออ่นเพลยี   ในผูป้่วยบางรายอาจมอีาการอืน
แทรกซ้อน หลายรายจะมีอาการปวดหัว เป็น

ตะครวิทีกล้ามเนื�อ และมีการเปลียนแปลงความ
ดนัโลหติเป็นระยะ ๆ รวมทั �งอาจมกีารเตน้ของชพี
จรผดิปกต ิ  ซึงโดยทั วไปอาการจะดขีึ�นภายใน 2-

3 วนั  ทั �งนี�จะขึ�นอยู่กบัสภาพความต้านทาน
สารพษิของรา่งกาย ปรมิาณการปนเปื�อนของเชื�อ
ในอาหารและปรมิาณสารพษิทีสรา้งขึ�นในอาหาร 
รวมทั �งสภาพร่างกายโดยทั วไปของผูท้ีไดร้บัเชื�อ
ดว้ย 

 

ปริมาณทีท่าํใหเกิดโรค  ปริมาณทีท่าํใหเกิดโรค  ปริมาณทีท่าํใหเกิดโรค  ปริมาณทีท่าํใหเกิดโรค      
เมือเรารับประทานอาหารทีมีสารพิษ

ปนเปื�อนในปรมิาณน้อยกว่า 1 ไมโครกรมั จะ

สามารถทาํใหเ้กดิอาการเจบ็ปว่ยได ้ ซึงสารพษิ 

ชนิดนี�จะมีปรมิาณสูงมากเมือมีเชื�อ สแตปฟิโล

คอคคสั ออเรยีส ปนเปื�อนอยู่ในอาหาร 100,000 

ต่อกรมัอาหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิปีองกนั  วธิปีองกนั  วธิปีองกนั  วธิปีองกนั      
            ผูป้รุงอาหาร สิงสาํคญัทีตอ้งคาํนึงถงึใน
ระหว่างการเตรยีมอาหาร หรอืปรงุอาหาร คอื  

ผู้ ป รุ งต้อ งไ ม่ ไอ  หรือ จ ามรด อาหาร  คว ร

รับประทานอาหารขณะร้อน หากต้องการเก็บ

รกัษาอาหารควรเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็ ไม่ควรเกบ็อาหาร

ทีเตรยีมเสรจ็แลว้ไวใ้นทีทีมอีุณหภูมสิงู เพราะจะ

เป็นสาเหตุใหม้ีการเพิมจํานวนเชื�ออย่างรวดเรว็  

ซึงกรณีดงักล่าวเป็นกรณีทีพบไดบ่้อยในการเกดิ
อาหารเป็นพษิจากเชื�อ สแตปฟิโลคอคคสั ออเรยีส 

            สําหรบัผู้บริโภค ก่อนทีจะรบัประทาน

อาหารตอ้งนําอาหารมาอุ่นใหร้อ้นเสยีก่อนทุกครั �ง
เพือความปลอดภยั 

 

 
 

 

  

 


