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ซาลโมเนลลา (Salmonella )
ซาลโมเนลลา คืออะไร
ซาลโมเนลลา เป็ นแบคทีเรีย ทีม ลี กั ษณะ
รูป ท่อ น เคลือ นทีโ ดยใช้แ ฟลเจลลารอบเซลล์
ต้ อ งการออกซิ เ จนในการเติ บ โต อุ ณ หภู มิ ที
เหมาะสมสําหรับการเติบโตของเชือ. ซาลโมเนลลา
ประมาณ 37 องศาเซลเซียส ช่วง pH ในการ
เติบโตอยู่ระหว่าง 4.1-9.0 ส่วนค่า Aw (ปริมาณ
นํ. า อิส ระในอาหารทีจุ ลิ น ทรีย์ นํ า ไปใช้ ใ นการ
เติบโต) ตําสุดสําหรับการเติบโตประมาณ 0.930.95 เชื.อ ซาลโมเนลลา มีความสามารถในการ
ทนความร้อนแตกต่างกันขึน. อยู่กบั ชนิด สายพันธุ์
และผลจากสิง แวดล้อมในการเติบโต
แหลงที่มาของเชื้อ ซาลโมเนลลา
เชือ. ซาลโมเนลลา สามารถติดต่อจากสัตว์
มาสูค่ นและสัตว์อนื ๆ เช่น หนู สัตว์ปีก แมลง วัว
ควาย สุนัข แมว และม้า เป็ นต้น สําหรับการติด
เชื.อในคนนัน. ส่วนมากจะได้รบั เชื.อปะปนมากับนํ.า
และอาหาร และบางครัง. อาจเกิดจากสัตว์เ ลี.ยงที
อาศัยตามอาคารบ้านเรือน ซึงเป็ นพาหะของเชื.อ
หรือหากมีผปู้ ่วยเป็ นโรค salmonellosis ทํางานที
เกียวข้องกับการแปรรูปอาหารแล้วมีสุขลักษณะ
ส่วนบุคคลทีไ ม่ดพี อ เช่น ไว้เล็บยาว และหลังจาก
กลับ จากห้ อ งนํ. า มิ ไ ด้ มี ก ารล้ า งมื อ ให้ ส ะอาด
เสีย ก่ อ น เชื.อ ซาลโมเนลลา ก็มีโ อกาสทีจ ะ
ปนเปื.อนลงไปยังอาหารได้ ด้วยเหตุน.ีจงึ ทําให้เชื.อ
ซาลโมเนลลา เป็ นสาเหตุสาํ คัญทีทําให้เกิดอาการ
ท้องร่วงประกอบกับเชื.อมีอตั ราการแพร่ระบาดสูง
จึงสามารถพบผูป้ ่วยทีเป็ นโรคจากเชื.อนี.ในอัตรา
สูงด้วย
การเขาสูร า งกาย
ซาลโมเนลลา เป็ น แบคทีเ รีย ทีทําให้
อาหารเป็นพิษ และสามารถถ่ายทอดเข้าสูร่ า่ งกาย
ได้ โดยรับประทานอาหารทีมเี ชื.อ ซาลโมเนลลา
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ปนเปื.อน ได้แก่ อาหารประเภทเนื.อ เช่น พายเนื.อ
ไส้กรอก แฮม เบคอน แซนวิช และมักเป็ นอาหาร
ทีเก็บไว้ทีอุณหภูมหิ อ้ ง นอกจากนี.ยงั พบใน เนื.อ
ไก่ ไข่ นมและผลิตภัณฑ์ ปลาและอาหารทะเลที
ไม่ได้ผ่านความร้อ นอย่างเพียงพอ อาหารสุก ๆ
ดิบ ๆ ไม่ว่าจะเป็ นแหนม ลาบ ยํา ปูเค็ม ปูดอง
ผักสด
อันตรายของเชือ
้ ซาลโมเนลลา
ซาลโมเนลลา เป็ นแบคทีเ รียทีทําให้
อาหารเป็ นพิษทีเ รียกว่า salmonellosis อาการจะ
เกิดขึน. หลังจากบริโภคอาหารทีม กี ารปนเปื.อนแล้ว
ประมาณ 6 - 48 ชั วโมง และจะมีอาการอยู่ใน
ระหว่าง 1-5 วัน เมือร่างกายเราได้รบั เชื.อ ซาล
โมเนลลา เข้าสู่ร่างกายแล้ว เชื.อโรคจะมุ่งเข้าสู่
เซลล์น.ําเหลืองของลําไส้เล็กและจะเจริญแบ่งตัวที
นัน ในระยะนี.จะยังไม่มีอาการอะไร เป็ นระยะฟกั
ตัวต่อมาเชือ. จะแพร่เข้าสู่กระแสเลือดและกระจาย
สู่สว่ นต่าง ๆ ของร่างกายผูป้ ว่ ยจะเริม แสดงอาการ
ในรายทีไ ม่มีโรคอืนแทรกซ้อนจะมีชีพจรเต้นช้า
กว่าปกติ ผูป้ ว่ ยทีเ สียชีวติ ด้วยโรคนี.มกั จะเสียชีวติ
เนืองจากเลือดออกในลําไส้เล็ก และลําไส้ทะลุ
สําหรับอาการทั วไปของผูท้ ไี ด้รบั เชื.อ คือ
คลืนไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปวดศรีษะ ปวดท้อง มี
ไข้ หนาวสั น และอ่อนเพลีย โดยความรุนแรงของ
อาการทีเ กิดขึน. นัน. จะแตกต่างไปตามปริมาณเชื.อ
ที บ ริโ ภค ชนิ ด ของเชื. อ ที บ ริ โ ภค และความ
ต้านทานของผูบ้ ริโภค
เชือ. ซาลโมเนลลา มีหลายชนิดแต่ละชนิด
มีลกั ษณะทางนิเวศวิทยาทีแตกต่างกันไป จึงทํา
ให้การติดเชื.อและอาการของโรคแตกต่างกันตาม
ไปด้วย สําหรับโรคทีเ กิดจากเชือ. ซาลโมเนลลา ที
สําคัญได้แก่ โรคกระเพาะอาหารและลําไส้อกั เสบ
(Gastroenteritis) โรคโลหิตเป็ นพิษ (Septicemia)
และไข้ไทฟอยด์ (Typhoid fever)
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โรคกระเพาะอาหาร และลําไส้อกั เสบ :
โ รค ช นิ ด นี. มี ส า เ หตุ มา จ า ก ก า รติ ด เ ชื. อ S.
typhimurium เชื.อมีระยะฟกั ตัว 4-48 ชั วโมง
อาการในระยะแรกจะคลืนไส้อ าเจีย น เจ็บปวด
บริเวณท้อง หรือท้องร่วง ผูป้ ่วยจะมีอุณหภูมขิ อง
ร่างกายสูงถึง 38-39 องศาเซลเซียส และจะพบ
เม็ด เลือ ดขาวปะปนมากับ อุจ จาระด้ว ย อาการ
ผูป้ ่วยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 5 วัน ไม่ว่า
จะได้รบั การรักษาหรือไม่กต็ าม
โรคโลหิ ตเป็ นพิ ษ : โรคชนิดนี.เป็ นผลมา
จากมีเชื.อ เชื.อ S. cholerasuis อยู่ในร่างกายเป็ น
เวลานาน เชื.อจะเข้าสู่กระแสเลือด และสามารถ
แพร่กระจายไปเจริญตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ทําให้เกิดการอักเสบทีอวัยวะต่าง ๆ เช่น ไต ตับ
ม้า ม หัว ใจ ปอด และเยือ หุ้ม ประสาท เป็ น ต้ น
สําหรับอาการทีเ กิดขึน. ได้แก่ การครั นเนื.อครั นตัว
หรือหนาวสั น เบืออาหาร และนํ.าหนักตัวลดลง
ไข้ไทฟอยด์ : มีสาเหตุมาจากเชือ. S. typhi
และ S. paratyphi ชนิด (type) A, B, C โดยอาจ
ได้รบั เชื.อ โดยตรงจากผู้ป่ว ย หรือผู้ทีเป็ น พาหะ
หรือ อาจได้ร ับเชื.อ ทางอ้อ ม โดยปนเปื. อ นอยู่ใ น
อาหารหรือนํ.า เมือเข้าสูร่ า่ งกายแล้วเชือ. มีระยะฟกั
ตัว 3-35 วัน แต่โดยทั วไปประมาณ 7-14 วัน
สําหรับอาการทีป รากฏ ได้แก่ อาการหนาว
สั น อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ ปวดหลัง ท้องร่วง และ
มีอุจจาระเหม็นมาก ในบางรายอาจเกิดหลอดลม
อักเสบได้ อุณหภูมิใ นร่างกายเพิม สูงขึ.น 39-40
องศาเซลเซี ย ส จะมี อ าการเช่ น นี. นาน 1-2
สัปดาห์ และอาการไข้จะค่อย ๆ ลดลง จนกระทั ง
ถึงสัปดาห์ที 4 จะไม่มอี าการไข้เลย
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ในผูป้ ว่ ยทีไ ม่ได้มกี ารรักษาจนถึงสัปดาห์ที 2-3 จะ
เกิดจุดสีแดงขนาดประมาณ 2-5 มิลลิเมตร ตาม
ผิวหนัง เนืองมาจากเชื.อแพร่กระจายอยู่ตามเส้น
เลือ ดฝอยจํ า นวนมาก ผู้ป่ว ยอาจมีอ าการทาง
สมองเลอะเลือน คลืนไส้อาเจียน ปวดท้อง เจ็บคอ
อย่างรุนแรง ชีพจรเต้นเร็ว มีเลือดออกตามบริเวณ
ลําไส้ และอุจจาระจะมีเยือ เมือกออกมา
ปริมาณที่ทําใหเกิดโรค
เชื.อ ซาลโมเนลลา ปริมาณประมาณ
108-109
เซลล์ สามารถทํ า ให้ เ กิ ด โรค
salmonellosis ได้ แต่ในบางกรณี แม้จะมีปริมาณ
ตํากว่า 108-109 เซลล์ ก็สามารถทําให้เกิดโรคได้
เช่นกัน (Michael P. Doyle and Dean O. Cliver,
1990)
วิธป
ี อ
 งกัน
เชื.อ ซาลโมเนลลา ถูกทําลายได้ง่ายที
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 4-5 นาที หรือ
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที ดังนัน.
การรับ ประทานอาหารที ป รุ ง สุ ก ใหม่ ๆ และ
รับประทานในขณะทีย งั ร้อน จะช่วยลดการติดเชื.อ
ซาลโมเนลลา ได้ การแช่เย็นทีอ ุณหภูมติ าํ กว่า 4
องศาเซลเซีย ส ก็เ ป็ น อีก วิธีหนึ ง ทีจ ะยับยัง. การ
เจริญเติบโตของเชือ. ซาลโมเนลลา ได้
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