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สแตปฟโลคอคคัส ออเรียส

S. aureus

(Staphylococcus
(Staphylococcus aureus)
สแตปฟโลคอคคัส ออเรียส
คืออะไร
ส แ ต ป ฟิ โ ล ค อ ค คั ส อ อ เ รี ย ส
(Staphylococcus aureus) เป็ นแบคทีเรีย ทีมี
ลักษณะกลม เรียงตัวเป็ นกลุ่มคล้ายพวงองุ่น หรือ
เป็ นคู่ หรือเป็ นสายสัน ๆ ไม่เคลือนที โคโลนีมีส ี
เหลืองหรือสีทอง เจริญ เติบโตได้ดใี นสภาพมี
ออกซิเจนมากกว่าในสภาพไม่มีอ อกซิเ จน ช่ว ง
อุณหภูมทิ เหมาะสมในการเติ
ี
บโตคือ 35-40 องศา
เซลเซียส ช่วง pH หรือความเป็ นกรด-ด่างที
เหมาะสมในการเติบโตอยู่ท ี 7-7.5 ส่วนค่า Aw
(ปริมาณนํ าอิสระในอาหารทีจุลนิ ทรีย์นําไปใช้ใน
การเติบโต) ตําสุดสําหรับการเติบโตในสภาพมี
ออกซิเจนประมาณ 0.86 สภาพไม่มอี อกซิเจน
ประมาณ 0.90
สแตปฟิ โลคอคคัส ออเรียส บางสาย
พันธุ์ผลิตสารพิษทีเรียกว่า เอนเทอโรทอกซิน ทํา
ให้อ าหารเป็ น พิษ เอนเทอโรทอกซิน ทีผลิต มี
หลายชนิด แต่ชนิดทีพบว่าทําให้เกิดอาหารเป็ น
พิษบ่อย คือ ชนิดเอและดี โดยช่วงอุณหภูมทิ เชื
ี อ
ผลิตเอนเทอโรทอกซินอยูร่ ะหว่าง 15.6 และ 46.1
องศาเซลเซียส และผลิตได้ดที อุี ณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส

50 % หรือมากกว่านีในคนทีมีสุขภาพดี และอาจ
พบเชือ ชนิดนี 60-80 % ในผูท้ สัี มผัสโดยตรงกับ
ผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ ที สั ม ผั ส กั บ สภา พแว ด ล้ อ มใ น
โรงพยาบาล ตลอดจนผูป้ ระกอบอาหาร
รวมทั ง ในขัน ตอนของการบรรจุ แ ละ
สภาพแวดล้อมภายนอกนับเป็ นสาเหตุส่วนใหญ่ที
ทําให้เกิดการปนเปือน สิงทีต้องคํานึงถึงอีกอย่าง
หนึ งคื อ การเก็ บ อาหารไว้ ใ นอุ ณ หภู มิ ที ไม่
เหมาะสมเป็ นผลให้อาหารทีมีการปนเปือนอยู่แล้ว
มีการเพิมจํานวนของเชือ และสร้างสารพิษได้อย่าง
รวดเร็ว

ทีม
่ าของเชื
้ สแตปฟโลคอคคัส
าของเชือ
ออเรียส
เชือ สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส มีชวี ติ
อยู่ ไ ด้ ใ นอากาศ ฝุ่ น ละออง ขยะมู ล ฝอย นํ า
อาหารและนม หรืออาหารบรรจุเสร็จ สภาวะ
แวดล้อมภายนอกมนุษย์และสัตว์ มนุษย์และสัตว์
จึง เป็ น แหล่ ง ของเชือ ชนิ ด นี โ ดยจะพบอยู่ ต าม
ทางเดินหายใจ ลําคอ หรือ เส้นผมและผิวหนังถึง

อันตรายของ
ตรายของ สแตปฟโลคอคคัส
ออเรียส
สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส บางสายพันธุ์
สามารถสร้างสารพิษ คือ เอนเทอโรทอกซิน ซึง
เป็ นโปรตีนทีทนต่อความร้อนได้ด ี และเป็ นสาเหตุ
ทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยในมนุ ษย์ สารพิษชนิด
นีทนความร้อนถึงระดับ 143.3 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 9 วินาทีได้ ดังนัน อุณหภูมใิ นการหุง
ต้ม ธรรมดาหรือ อุณ หภูมินํ าเดือ ดจึงไม่สามารถ
ทําลายสารพิษชนิดนีได้

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

การเขาสูร า งกาย
เชือ สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส เข้าสู่
ร่ า งกายได้จ ากการรับ ประทานอาหารทีมีเ ชือ
ปนเปื อน อาหารทีมักพบเชือ สแตปฟิ โลคอคคัส
ออเรียส ปนเปื อนได้แก่ เนือและผลิตภัณฑ์เนือ
เนือสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากไข่ อาหารประเภท
สลัดเช่น ไข่ ทูน่า เนือไก่ มันฝรัง และมักกะโรนี
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ครีมพาย เอแคลร์ ช็อกโกแลต
แซนวิช และผลิตภัณฑ์นม ทีเก็บไว้ในอุณหภูมทิ ี
ไม่ เ หมาะสม และเก็ บ ไว้ เ ป็ นเวลานานก่ อ น
รับประทาน
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S. aureus

โรคอาหารเป็ น พิษ ที เกิด จากเชือ ชนิ ด นี มีชื อ
เรียกว่ า
Staphyloenterotoxicosis และ
Staphylorenterotoxemia
ลักษณะอาการทีบ่งบอกว่าติดเชือ สแตป
ฟิโลคอคคัส ออเรียส นัน จะแสดงให้เห็นอย่าง
รวดเร็ว และรุ น แรงในหลายๆ กรณี ซึงอาการ
ทัวไปของผู้ได้รบั เชือทีพบคือ ผู้ป่วยจะมีอาการ
คลืนไส้ อาเจียน วิงเวียน เป็ นตะคริวในช่องท้อง
และอ่อนเพลีย ในผูป้ ่วยบางรายอาจมีอาการอืน
แทรกซ้อ น หลายรายจะมีอ าการปวดหัว เป็ น
ตะคริวทีกล้ามเนือ และมีการเปลียนแปลงความ
ดันโลหิตเป็ นระยะ ๆ รวมทัง อาจมีการเต้นของชีพ
จรผิดปกติ ซึงโดยทัวไปอาการจะดีขนึ ภายใน 23 วัน ทัง นีจะขึนอยู่กบั สภาพความต้านทาน
สารพิษของร่างกาย ปริมาณการปนเปื อนของเชือ
ในอาหารและปริมาณสารพิษทีสร้างขึนในอาหาร
รวมทัง สภาพร่างกายโดยทัวไปของผูท้ ีได้รบั เชือ
ด้วย

วิธป
ี อ
 งกัน
ผูป้ รุงอาหาร สิงสําคัญทีต้องคํานึงถึงใน
ระหว่างการเตรียมอาหาร หรือปรุงอาหาร คือ
ผู้ ป รุ งต้ อ งไ ม่ ไ อ หรื อ จา มรด อ า ห า ร ค ว ร
รับ ประทานอาหารขณะร้อ น หากต้อ งการเก็ บ
รักษาอาหารควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็น ไม่ควรเก็บอาหาร
ทีเตรียมเสร็จแล้วไว้ในทีทีมีอุณหภูมสิ งู เพราะจะ
เป็ นสาเหตุให้มีการเพิมจํานวนเชืออย่างรวดเร็ว
ซึงกรณีดงั กล่าวเป็ นกรณีทพบได้
ี
บ่อยในการเกิด
อาหารเป็ นพิษจากเชือ สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส
สําหรับผู้บริโภค ก่ อนทีจะรับ ประทาน
อาหารต้องนําอาหารมาอุ่นให้รอ้ นเสียก่อนทุกครัง
เพือความปลอดภัย

ปริมาณทีท
่ าํ ใหเกิดโรค
เมือเรารับ ประทานอาหารทีมีส ารพิษ
ปนเปื อนในปริมาณน้ อยกว่า 1 ไมโครกรัม จะ
สามารถทําให้เกิดอาการเจ็บปว่ ยได้ ซึงสารพิษ
ชนิ ดนี จ ะมีป ริม าณสูง มากเมือมีเ ชือ สแตปฟิ โ ล
คอคคัส ออเรียส ปนเปื อนอยู่ในอาหาร 100,000
ต่อกรัมอาหาร
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