“จุลินทรีย”์ ตัวชี้วัดอาหารปลอดภัย
อรวรรณ ชวนตระกูล มณี ตันติรุ่งกิจ และชมนาถ เกิดคง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กาแพงแสน

จากสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มนุษย์ได้หันมาซื้ออาหารพร้อมบริโภคเพิ่มขึ้น เพราะหาซื้อได้ง่าย สะดวก
ประหยัดเวลาและมีราคาถูก ทาให้อาจได้รับอันตรายจากจุลินทรีย์ปนเปื้อนที่มากับอาหารและส่งผลให้ ผู้บริโภคเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็น
พิษ หากผู้ประกอบการไม่คานึงถึงความสะอาดของวัตถุดิบที่นามาปรุงอาหาร ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารโดยใช้
ชนิดและปริมาณของแบคทีเรียสาเหตุโรคทางเดินอาหารเป็นตัวชี้วัดอาหารปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อ
ตรวจสอบว่าอาหารนั้นๆมีความสะอาด และปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่

แบคทีเรียโรคทางเดินอาหารที่สาคัญ
อี. โคไล (Escherichia coli, E. coli) เป็ นแบคทีเรี ยที่
อาศัยอยู่ในลาไส้ ของคน และสัตว์ เลือดอุ่นและขับถ่ าย
ออกมากั บ อุ จ จาระ สายพั น ธุ์ ที่ ท าให้ เกิ ด โรค คื อ
E. coli 0157:H7 และ E. coli 0104:H4
อาการ: E. coli 0157:H7 ปวดท้ อง อุจจาระร่ วง อาเจียน และมีไข้ ส่ วน
E. coli 0104:H4 จะมีอาการเลือดออกในทางเดินอาหาร มีพษิ คล้ ายเชือ้ บิด

ซาลโมเนลล่ า (Salmonella spp.) เป็ นแบคทีเรี ยที่ทา
ให้ เกิดโรคทัง้ ในคนและสัตว์ ได้ แก่ สัตว์ เลีย้ งลูกด้ วย
น า้ นม สั ต ว์ เ ลื อ้ ยคลาน รวมถึ ง สั ต ว์ ปี ก และยั ง มี
ความสาคัญทางด้ านสุขภาพของคน โดยทาให้ เกิด
อาการอาหารเป็ นพิษ อาการ: ชีพจรเต้ นช้ ากว่ าปกติ คลื่นไส้ อาเจียน
ท้ องเดิน ปวดศีรษะ ปวดท้ อง มีไข้ หนาวสั่น และอ่ อนเพลีย

สแตปฟิ โลคอคคัส ออเรี ยส (Staphylococcus aureus)
เป็ นแบคทีเรี ยก่ อโรคที่สาคัญในอาหาร บางสายพันธุ์
ผลิตสารพิษที่เรี ยกว่ า เอนเทอโรทอกซิน (enterotoxin)
ซึ่ง ทนความร้ อน ท าให้ เ กิด โรคอาหารเป็ นพิษ พบใน
อากาศ นา้ อาหาร นม ฝุ่ นละออง ผิวหนังและเส้ นผม บางครั ้ง มี อ าการ
อาการ: ท้ องร่ วง คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน ปวดศีรษะ เป็ นตะคริวในช่ องท้ อง 2-3 ชั่วโมง
อ่ อนเพลีย และชีพจรเต้ นผิดปกติ
บาซิลลัส ซีเรี ยส (Bacillus ceresu) เป็ นแบคทีเรี ย
สาเหตุโรคอาหารเป็ นพิษ สามารถสร้ างสารพิษที่ทน
ความร้ อนได้ เจริ ญได้ ดีในร่ างกายคนและสัตว์ เลือดอุ่น
พบได้ ท่ วั ไปในดิน นา้ อาหาร และพบบ่ อยในอาหาร
จ าพวกแป้ ง เช่ น ข้ า วหุ ง สุ ก ที่ ค้ า งไว้ น าน เส้ น ก๋ ว ยเตี๋ ย ว พาสตา เป็ นต้ น
อาการ: คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ ายเหลว ปวดท้ อง เป็ นตะคริวที่ท้อง
ลิสทิเรี ย โมโนไซโตจีเนส (Listeria monocytogenes)
เป็ นแบคทีเรี ยก่ อโรคในอาหาร มักพบในวัตถุดบิ และ
อาหารประเภท นม เนือ้ สัตว์ ผักและผลไม้
อาการ: มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้ องเสีย ทาให้ เกิด
ภาวะโลหิตเป็ นพิษ listeriosis โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
และการติดเชือ้ ในมดลูกของหญิงมีครรภ์ และส่ งผลให้ เกิดภาวะแท้ ง

วิบริ โอ คลอเรลลา (Vibrio cholerae) เป็ นแบคทีเรี ยที่
ทาให้ เกิดอหิวาตกโรค เชือ้ ชนิดนีม้ ักพบในสัตว์ ทะเลทุก
ชนิดโดยเฉพาะหอยสองฝา เช่ น หอยนางรม หอยแครง
หอยแมลงภู่ อาการ: ถ่ ายอุจจาระออกมาเป็ นนา้
คลื่ น ไส้ อาเจี ย น ถ้ า อาการรุ น แรงอาจเสี ย ชี วิ ต ภายใน

คลอสตริเดียม เพอร์ ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens)
เป็ นแบคทีเรี ยที่ทาให้ เกิดโรคอาหารเป็ นพิษที่เกิดจาก
การบริ โ ภคอาหารที่ มี ก ารปนเปื ้ อ นของสารพิษ ที่ เ ชื อ้
ชนิดนีส้ ร้ างขึน้ อาการ: ปวดท้ องรุ นแรง ท้ องเสีย มีก๊าซ
มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออกมาก ถ้ าไม่ ได้ รับการรั กษาอย่ างทันท่ วงทีจะ
ทาให้ ไตวายเฉียบพลัน ช็อค และอาจถึงขัน้ เสียชีวติ ได้
ประเภทอาหาร
อาหารพร้อมบริโภค ได้แก่
ผัก ผลไม้ สลัด ส้มตา

จุลินทรีย ์
จานวนจุลินทรีย ์
จานวนรา
จานวนยีสต์
E. coli
Staphylococcus aureus
Salmonella spp.
Listeria monocytogenes

เกณฑ์คุณภาพ
<1 x 106 โคโลนี/g
<500 โคโลนี/g
<1 x 104 โคโลนี/g
<3 MPN/g
<100 โคโลนี/g
ไม่พบ/25g
ไม่พบ/25g

มาล้ างมือกันเถอะ
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