Staphylococcus aureus
Staphylococcus

เปนจุลินทรียในFamily
Micrococcaceae ซึ่งมีคุณสมบัติยอมติดสีแกรมบวก
เปนแบคทีเรีย ที่มีลักษณะกลม (0.5 – 1.0 ไมครอน)
เรียงตัวเปนกลุมคลายพวงองุน แตอาจจะพบเปนเซลล
เ ดี่ ย ว เป น คู หรื อ เป น สายสั้ น ๆ (โดยมากไม เ กิ น 4
เซลล) อยูปะปนดวยกันเสมอเวลายอมแกรม

รูปลักษณะโคโลนี S. aureus บนอาหารเลี้ยงเชื้อ BP
Staphylococcus aureus ไมเคลื่อนที่ ไมสรางสปอร ลักษณะโคโลนีกลม ขอบเรียบ นูน มีสีครีม เหลือง สม
(ขึ้นอยูกับชนิดของคาโรตินอยดในเซลลเมมเบรน รวมถึงอุณหภูมิ อาหารเลี้ยงเชื้อ และสภาวะแวดลอมที่ทําใหเชื้อ
เจริญ) S. aureus สามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 6 – 46 OC โดยมีชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 30 – 37 OC ทนความรอนที่
60 OC นาน 30 นาที สามารถสรางสารพิษที่อุณหภูมิมากกวา 10 OC คา pH ที่สามารถเจริญไดอยูในชวง 4.0 – 10.0 pH
โดยมีชวงที่เหมาะสมคือ 7.0 – 7.5 สวนคา AW อยูในชวง 0.85 – 0.999 ถาคา AW นอยกวา 0.94 จะเจริญไดอยางชาๆ
สามารถทนเกลือที่ 18 – 20 % S. aureus ถูกจัดอยูในกลุม Facultative anaerobe คือ สามารถเจริญไดดีในสภาพที่มี
ออกซิเจนมากกวาในสภาพไมมีออกซิเจน และสามารถสรางสารพิษ enterotoxin แบงออกเปน 8 ชนิด ไดแก A , B , C1
, C2 , C3 , D , E และ H ชนิดที่พบบอยซึ่งเปนสาเหตุของอาหารเปนพิษคือ A กับ D สารพิษนี้มีคุณสมบัติพิเศษ ทน
ความรอน ไมถูกทําลายแมตมเดือดครึ่งชั่วโมง และทนความรอนที่ 121 OC นาน 15 นาที สารพิษนี้ละลายไดในน้ําและ
สารละลายเกลือ เชื้อ S. aureus จะสรางสารพิษดังกลาวที่อุณหภูมิ 37 OC ไดดีกวาที่ 25 และ 10 OC ตามลําดับ ทั้ง
สามารถทนตอรังสีแกมมาในปริมาณที่อนุญาตใหใชกับอาหารอีกดวย
แหลงที่พบเชื้อ S. aureus เปนเชื้อที่สามารถพบไดที่ผิวหนัง โพรงจมูก เยื่อบุทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และ
บาดแผลที่เปนฝ หนอง รวมถึงในดินฝุนละออง
อาหารที่มักพบเชื้อ S. aureus ปนเปอนไดแก เนื้อและผลิตภัณฑเนื้อ เนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑจากไข อาหาร
ประเภทสลัดเชน ไข ทูนา เนื้อไก มันฝรั่ง และมักกะโรนี ผลิตภัณฑขนมอบ ครีมพาย เอแคลร ช็อกโกแลต แซนวิช
และผลิตภัณฑนม ที่เก็บไวในอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม และเก็บไวเปนเวลานานกอนรับประทาน
การทําใหเกิดโรค
เชื้อ S. aureus ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปอนสารพิษแมในปริมาณ
นอยกวา 1 ไมโครกรัม ก็สามารถทําใหเกิดอาการเจ็บปวยได สารพิษชนิดนี้จะมีปริมาณสูงมากเมื่อมีเชื้อ S. aureus
ปนเปอนอยูในอาหาร 100,000 เซลลตอกรัมอาหาร ทําใหเกิดโรค Acute infection (ฝ หนอง แผลติดเชื้อ septicemia)
และ Acute toxaemias (heat stable enterotoxin)

อาการ
หลังจากรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปอนเขาไปประมาณ 1 – 6 ชั่วโมง จะมีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองรวงอยาง
รุนแรงจนออนเพลียมาก ปวดทองและเปนตะคริว สวนมากไมมีไข ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจช็อคได อาจมีอาการอื่น
แทรกซอนในผูสูงอายุ เด็กแรกเกิด และผูปวยโรคเบาหวาน แตสวนใหญอาการจะดีขึ้นใน 8 – 24 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับ
สภาพความตานทานของรางกาย และปริมาณของสารพิษที่ไดรับเขาไปในรางกาย
การปองกัน
1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ
2. หากยังไมรับประทานในทันทีใหนําอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวไปเก็บที่อุณหภูมิต่ําอยางรวดเร็ว เพราะที่อุณหภูมิ
ต่ําๆ เชื้อจะหยุดแบงตัวและไมสรางสารพิษ
3. อุนอาหารใหรอนกอนรับประทานทุกครั้ง
4. ไมควรใหผูที่ติดเชื้อ S. aureus บริเวณมือ หรือแขน ทําหนาที่เกี่ยวกับอาหาร
การควบคุม
1. ปองกันการปนเปอนของเชื้อ S. aureus โดยมีการจัดการดานสุขลักษณะ และการควบคุมกระบวนการผลิตที่ดี
2. ปองกันการเจริญและการสรางสารพิษ enterotoxin โดยควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการประกอบอาหาร
3. ทําลายเชื้อ S. aureus ที่ปนเปอนในอาหารโดยการใชความรอน
_________________________________
ที่มา : 1. ศูนยขอมูลโรคติดเชื้อและพาหะนําโรค
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_1_001c.asp?info_id=210
2. ศิวาพร ศิวาเวช . 2542 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. เอกสารประกอบการฝกอบรม หลักสูตร นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา (อาหาร) รุนที่4
4. http://www.techno.msu.ac.th/fn/ecenter/pathogens/staphylococcus_aureus.htm

