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การปนเปื้อนเชื้อ Staphylococcus aureus และเชื้อ Salmonella spp.
ในยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วิช จากร้านค้าแผงลอยที่จำหน่าย
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
The Contamination of Staphylococcus aureus and Salmonella spp.
In Yam Naem Khao Tod, Salad Rolls and Sandwiches from Stalls
around Loei Rajabhat University
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อ S. aureus และ Salmonella spp. ในยำแหนมคลุก
สลัดโรล และแซนด์วิช จากร้านค้าแผงลอย 6 ร้าน ที่จำหน่ายรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
จำนวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่ ยำแหนมคลุก 2 ตัวอย่าง สลัดโรล 4 ตัวอย่าง และแซนด์วิช 4 ตัวอย่าง ศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ
S. aureus ด้วยวิธี Direct Plate Count บน Baird Parker Egg Yolk Tellurite Agar และเชื้อ Salmonella spp. ด้วยวิธี
Conventional Method บน Hektoen Enteric Agar (HE) และ Xylose-Lysine Deoxycholate Agar (XLD) จากนั้ น
ตรวจสอบสัณฐานวิทยาโดยการย้อมแกรม และยืนยันเชื้อทางชีวเคมีตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อ
S. aureus ในช่วง 9.0x102 –2.8x104 CFU/g คิดเป็นร้อยละ 60 (6/10) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ
Salmonella spp. เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ค ุ ณภาพทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาของอาหารและภาชนะสั มผั สอาหาร ฉบั บ ที ่ 3
พ.ศ. 2560 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดว่า เชื้อ S. aureus < 100 CFU/g และเชื้อ
Salmonella spp. ต้องไม่พบในตัวอย่าง 25 g ตามลำดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าอาหารปรุงสำเร็จมีความเสี่ยงสูง
ต่อการเกิดโรคติดต่อทางอาหาร ดังนั้นจึงควรมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีในเรื่องสุขอนามัย เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร

w

คำสำคัญ: การปนเปื้อน Staphylococcus aureus Salmonella spp. ยำแหนมคลุก สลัดโรล แซนด์วิช

ABSTRACT

This study aimed to investigated the contamination of Staphylococcus aureus and Salmonella
spp. in Yam Naem Khao Tod, Salad Rolls and Sandwiches from 6 stalls around Loei Rajabhat University in
June 2021. A total of 10 samples were divided into 2 Sample of Yam Naem Khao Tod, 4 samples of Salad
Rolls and 4 samples of Sandwiches. All of samples were examined by using Direct Plate Count on Baird
Parker Egg Yolk Tellurite Agar for S. aureus, conventional method on Hektoen Enteric Agar (HE) and XyloseLysine Deoxycholate Agar (XLD) for Salmonella spp. and then studied morphology by Gram staining,
confirmed by biochemical test, respectively. The results showed that the contamination of S. aureus ranged
from 9.0×102 –2.8×104 CFU/g, which six of ten samples (60%) exceeded standard criteria and there were
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non-contaminated Salmonella spp., when compared with Microbiological Quality Standards of Food and
Food containers of the Department of Medical Science, Ministry of Public Health No.3 (2017) that required
S. aureus less than 100 CFU/g and the absence of Salmonella spp. in 25 g of food sample. The results
indicate that ready-to-eat foods have a high risk of developing food contagious disease. Therefore, there
should be a good procedure in hygiene to avoid contamination of pathogenic bacteria in food.
Keywords: Contamination, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Yam Naem Khao Tod, Salad Rolls,
Sandwiches
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Staphylococcus aureus เป็นจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร แบคทีเรียชนิดนี้ย้อมติดแกรมบวก มีรูปร่างทรงกลม อยู่
รวมกันเป็นกลุ่มคล้ายพวงองุ่น ไม่สร้างสปอร์ ไม่เคลื่อนที่ และส่วนใหญ่ไม่มีแคปซูล เชื้อชนิดนี้พบได้ตามผิวหนังร่างกาย จมูก
เสื้อผ้า อากาศ หรือในฝุ่นละออง สร้างสารพิษทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะชนิดเอนเทอโรทอกซิน (Enterotoxin)
ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยในมนุษย์ สารพิษนี้ทนความร้อนสูงถึง 143.3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 9 วินาที เจริญได้ในช่วง
อุณหภูมิ 6-46 องศาเซลเซียส โดยมีช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 30-37 องศาเซลเซียส และสร้างสารพิษได้ที่อุณหภูมิสูงกว่า
10 องศาเซลเซียส [1] อาการทั่วไปที่พบภายหลังจากรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเข้าไปประมาณ 2-4 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะมี
อาการคลื่นได้อาเจียน วิงเวียน และเป็นตะคริวในช่องท้อง และอ่อนเพลีย ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการอื่นแทรกซ้อน เช่น
ภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง ปวดหัว เป็นตะคริวที่กล้ามเนื้อ และมีการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตเป็นระยะ ๆ รวมทั้งอาจจะ
มีการเต้นของชีพจรที่ผิดปกติ ซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นภายใน 2-3 วัน [2]
Salmonella spp. เป็นแบคทีเรียแกรมลบ ที่พบได้ทั่วไปทั้งในสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
รวมถึงมนุษย์ด้วย โดยอาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์ สัตว์เลือดอุ่น และสัตว์ที่ป่วย หรือเป็นพาหะถูกขับออกมากั บอุจจาระ หรือ
มูลสัตว์ที่มีเชื้อ Salmonella spp. ปะปนอยู่ ลักษณะของเชื้อมีรูปร่างเป็นท่อน เจริญได้ดีทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มี
ออกซิเจน เจริญได้ดีในอุณหภูมิประมาณ 37-45 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิที่เหมาะต่อการเจริญอยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเชื้อที่ไม่ทนทานต่อความร้อน สามารถสร้างสารพิษภายในตัว (Endotoxin) ซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเกาะเซลล์เยื่อบุผนัง
ลำไส้ และเข้าสู่เซลล์เพื่อเริ่มต้นเจริญเติบโต และเพิ่มจำนวนภายในกระเปาะเซลล์ผนังลำไส้ โดยจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
ปวดท้อง และถ่ายเหลว อย่างไรก็ตามพบว่า ประมาณ 5% ผู้ทหี่ ายป่วยแล้วจะยังมีเชื้ออยู่ในร่างกาย และเป็นพาหะก่อให้เกิด
โรคต่อไปได้ [3]
อาหารพร้อมบริโภค เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคอาหารที่ อร่อย สะดวก และ
รวดเร็ว เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่มีเวลาในการทำอาหารรับประทานเอง ต้องเดินทางในระยะทางที่ไกล และการ
ทำงานตลอดทั้งวัน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อาหารพร้อมบริโภค เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์เพิ่ม
มากขึ้น โดยอาหารพร้อมบริโภคที่ได้รับความนิยมอย่างมากในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้แก่ แหนมสดหรือยำ
แหนมสดข้าวทอด สลัดโรล และแซนด์วิช เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย และมีความสะดวกสบายในการรับประทาน อย่างไรก็ตาม
หากผู้ประกอบการเตรียมวัตถุดิบในการทำยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วิชไม่ถูกสุขอนามัยก็อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุท่ที ำ
ให้เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนลงในยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วิชได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ
S. aureus และ Salmonella spp. ในยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วิชอันเป็นที่นิยมบริโภคในปัจจุ บัน ซึ่งความสะอาด
ของอาหารนับเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบอาหารควรตระหนัก และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค และสุขลักษณะของสถานที่ร่วมด้วย เพราะอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคที่ส่งผลต่อร่างกาย
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1. การเก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วิช จากร้านค้าแผงลอยที่จำหน่ายโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยแบ่งเป็น ยำแหนมคลุก 2 ตัวอย่าง สลัดโรล 4 ตัวอย่าง และแซนด์วิช 4 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 10 ตัวอย่าง ตัวอย่างละไม่
น้อยกว่า 300 กรัม นำตัวอย่างทั้งหมดใส่ในถุงพลาสติกที่ปิดสนิท และแช่เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส เพื่อนำมา
ศึกษาทีห่ ้องปฏิบัติการ
2. การเตรียมตัวอย่าง
2.1 การเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus
นำตัวอย่างยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วิช มาอย่างละ 25 กรัม ใส่ลงใน 0.1% Peptone Water 225
มิลลิลิตร ตีปั่นให้เข้ากันแล้วนำไปเจือจางที่ 10-1 ถึง 10-3
2.2 การเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp.
ชั่งตัวอย่าง 25 กรัม ใส่ถุงพลาสติกปลอดเชื้ อแล้ วเติม Buffered Peptone Water (BPW) ปริมาณ 225
มิลลิลิตร จากนั้นนำไปตีปั่นให้เข้ากันด้วยเครื่องตีปั่น ความเร็ว 200 รอบ นาน 2 นาที จากนั้นนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง
3. การตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus และ Salmonella spp. ในยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วิช
3.1 การตรวจหาเชื้อ S. aureus ด้วยวิธี Direct Plate Count (ดัดแปลงมาจาก Bennett and Lancette, [4]
ปิเปตตัวอย่างลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Baird-Parker Egg Yolk Tellurite Agar (BPEY) 3 จานอาหารเลี้ยงเชื้อ
จานละ 0.3, 0.3 และ 0.4 มิลลิลิตรตามลำดับ จากนั้นทำการ Spread Plate ตัวอย่างให้ทั่วผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นบ่ม
ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง นับจำนวนโคโลนีที่มีลักษณะจำเพาะ (Typical Colonies) ของเชื้อ
S. aureus ที่เจริญบน BPEY ซึ่งมีลักษณะกลมนูน ขอบเรียบ ผิวมัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร มีสีเทา
ถึงดำมีโซนขุ่นขาวเป็นวงรอบโคโลนี และวงใสรอบโซนขุ่น ทุกจานอาหาร BPEY ของระดับความเจือจาง ที่มีจำนวนโคโลนี
20-200 โคโลนีต่อจานอาหาร จานละ 2-3 โคโลนี ไป Streak ลงบนอาหาร Nutrient Agar แล้วบ่มที่ 35-37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำไปทดสอบคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาโดยการย้อมแกรม และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี
ได้แก่ Catalase Test, Coagulase Test, Anaerobic Utilization of Mannitol และ DNase Test
3.2 การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. ด้วยวิธี Conventional Method ที่มีการอ้างอิงวิธีการศึกษาตามมาตรฐาน
ของ ISO 6579: 2002 [5]
ปิเปตสารละลายตัวอย่างมา 0.1 มิลลิลิตร ถ่ายลงในหลอดอาหารทดลองที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ Rappaport
Vassilliadis Broth (RV) ปริมาณ 10 มิลลิลิตร และปิเปตสารละลายตัวอย่าง ปริมาณ 1 มิลลิลิตร มาถ่ายลงในหลอดอาหาร
เลี้ยงเชื้อ Tetrathionate Broth (TT) ปริมาณ 10 มิลลิลิตร นำหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ RV Broth ไปบ่มในตู้บ่มเชื้อ อุณหภูมิ
41.5±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24±3 ชั่วโมง และนำหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ TT Broth ไปบ่มในตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิ 37±1
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24±3 ชั่วโมง เมื่อบ่มครบตามกำหนดแล้วเขย่าเชื้ อก่อนที่จะเขี่ยเชื้อจากหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ RV
Broth และ TT Broth ขีดลงบนจานเลี้ยงเชื้อของอาหารทั้ง 2 ชนิด คืออาหารเลี้ยงเชื้อ Xylose Lysine Desoxycholate
(XLD) และอาหารเลี้ยงเชื้อ Hektoen Enteric Agar (HE) แล้วนำไปบ่มในตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24±3 ชั่วโมง บนอาหาร XLD โคโลนีกลม สีชมพูใส อาจมี หรือไม่จุดสีดำตรงกลาง บนอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นสีชมพู แต่อาจพบ
โคโลนีขนาดใหญ่ที่มีจุดสีดำแวววาวตรงกลางหรืออาจดำทั้งโคโลนี ในกรณีที่ไม่มีลักษณะโคโลนีของ Salmonella spp. หรือมี
น้อยกว่า 5 โคโลนี บนอาหารเลี้ยงเชื้อ HE และ XLD ให้เลือกโคโลนีที่ไม่ใช่ลักษณะโคโลนี Salmonella spp. มาทุกโคโลนี
ขีดลงบน NA Slant นำไปบ่มในตู้บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24±3 ชั่วโมง และนำไปทดสอบคุณสมบัติ
ทางสัณฐานวิทยาโดยการย้อมแกรม และทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี ได้แก่ Triple Sugar Iron Agar (TSI), Motile Indole
Lysine (MIL) Medium และ Urea Agar
4. เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการตัดสิน
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทาจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มอาหารพร้อมบริโภคทั่วไป อาหารประเภทส้มตำ สลัดมีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ
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ขนมจีนและแซนด์วิชที่มีผักสดเป็นส่วนประกอบ อาหารประเภทยำ น้ำตก และลาบ ต้องพบการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus
<100 CFU/g และต้องไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ในตัวอย่าง 25 กรัม

ผลการวิจัย และวิจารณ์ผลการวิจัย
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จากการศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus และ Salmonella spp. ในยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วิช
จากร้านค้าแผงลอยที่จำหน่ายโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 10 ตัวอย่าง
แบ่งเป็น ยำแหนมคลุก 2 ตัวอย่าง สลัดโรล 4 ตัวอย่าง และแซนด์วิช 4 ตัวอย่าง โดยนำตัวอย่างมาตรวจหาการปนเปื้อนของ
เชื้อ Salmonella spp. ด้วยวิธี Conventional Method [5] ผลการศึกษาพบว่า ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อ ซึ่งผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน (ร้ อ ยละ 100) เมื ่ อ เที ย บกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาของอาหารและภาชนะสั ม ผั ส อาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ที่กำหนดว่าต้องไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ใน
ตัวอย่าง 25 กรัม (ตารางที่ 1) และตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ด้วยวิธี Direct Plate Count [4] บนอาหารเลี้ยงเชื้อ
Baird-Parker Egg Yolk Tellurite Agar (BPEY) ผลการศึกษาพบการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus จำนวน 6 ตัวอย่าง ซึ่งอยู่
ในช่วง 9.0×102–2.8×104 CFU/g คิดเป็นร้อยละ 60 (6/10) โดยทั้ง 6 ตัวอย่าง มีการปนเปื้อนเกินเกณฑ์ มาตรฐานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 เรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและ
ภาชนะสัมผัสอาหาร กำหนดไว้ในอาหารพร้องบริโภคทั่วไป ต้องพบการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus น้อยกว่า 100 CFU/g
(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ในยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วิช จากร้านค้าแผงลอยที่จำหน่าย
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ต่อ)
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หมายเหตุ : นำมาเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานของคุ ณ ภาพทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาของอาหารและภาชน ะสั ม ผั ส อาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560) กำหนดไว้ว่าต้องไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ใน
อาหารตัวอย่าง 25 กรัม
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560) กำหนดไว้ว่าต้องพบเชื้อ Staphylococcus aureus
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จากการศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ในอาหารพร้อมบริโภคจากร้านค้าแผงลอย จำนวน 6 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 60) พบอยู่ในช่วง 9.0×10 2–2.8×104 CFU/g ซึ่งพบ 6 ตัวอย่าง ที่มีการปนเปื้อนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 เรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร
กำหนดไว้ในอาหารพร้อมบริโภคทั่วไป ต้องพบการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus น้อยกว่า 100 CFU/g แสดงให้เห็นว่าอาหาร
พร้อมบริโภคเหล่านี้ อาจมีการสัมผัสและปนเปื้อนสิ่งสกปรก ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการปรุง การเคลื่อนย้าย
ขนส่ง หรือการวางจำหน่าย ซึ่งพบในอาหารทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วิช เนื่องจากอาหารทั้ง 3 ชนิดนี้
เป็ น อาหารที่ ไ ม่ ไ ด้ ม ี ก ารผ่ า นความร้ อ นเป็ น ขั ้ น ตอนสุ ด ท้ า ย จึ งไม่ ส ามารถทำลายเชื ้ อ ได้ หรื อ เกิ ด การปนเปื ้ อ นข้ า ม
(Cross Contamination) นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องปรุงต่าง ๆ มาประกอบอาหารโดยที่ไม่มีการผ่านความร้อน และยังใช้
เขียงในการหั่นส่วนประกอบต่าง ๆ ในอาหารอีกด้วย จากผลการศึกษาแสดงชี้ให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยในการรับประทาน
อาหารพร้อมบริโภค โดยเฉพาะอาหารที่ไม่ได้ผ่านความร้อนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดสายชล และคณะ [6]
ที ่ ไ ด้ ท ำการศึ ก ษาการปนเปื ้ อ นของเชื ้ อ จุ ล ิ น ทรี ย ์ ท ั ้ งหมด และ S. aureus ในสลั ด โรล เมี ่ ย งก๋ ว ยเตี ๋ ย ว และก๋ ว ยเตี ๋ ย ว
ลุยสวน จำนวน 48 ตัวอย่าง พบว่ามีการปนเปื้อน S. aureus จำนวน 14 ตัวอย่าง และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 8
ตัวอย่าง (ร้อยละ 16.6) มาจากสุขอนามัยของร้านค้าซึ่งมาจากอุปกรณ์ที่ไม่สะอาด และใช้น้ำซ้ำกันหลายครั้ง โดยไม่ได้ทำ
ความสะอาด เช่น มีด เขียง และถาด โดยบางร้านใช้ถุงมือเดียวกันในการหยิบจับสิ่งของหลายอย่างรวมกัน หรือการใช้มือเปล่า
ในการหยิบจับ ทำให้ไม่มีความสะอาด แตกต่างจากการรายงานของ Kokkinakis, et al. [7] ที่ทำการศึกษาคุณภาพทาง
จุลชีววิทยาของแซนด์วิชสำเร็จรูป ซึ่งผลิตโดยบริษัทที่ใช้ระบบ HACCP จำนวน 225 ตัวอย่าง ซึ่งไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อ
S. aureus ในอาหารตัวอย่าง ทั้งนี้เนื่องจากโรงงานผู้ผลิตใช้ระบบ HACCP ในการผลิต ซึ่งมีความปลอดภัยสูง และลดอันตราย
ที่จะเกิดในห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย และการเก็บรักษา
จากการพบการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus ในยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วิช อาจมาจากการวางวัตถุดิบ
แบบเปิดโล่ง โดยไม่มีการปิดให้มิดชิด ทำให้เกิดการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง และจากทางเดินหายใจของผู้คนที่เดินผ่านไปมาได้
ซึ่งเชื้อ S. aureus พบได้ในอากาศ ฝุ่นละออง ขยะมูลฝอย หรืออาหารบรรจุเสร็จ รวมถึงมนุษย์ และสัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งของเชื้อ
ชนิดนี้ โดยจะพบอยู่ตามทางเดินหายใจ ลำคอ หรือเส้นผม และผิวหนังถึงร้อยละ 50 และอาจพบเชื้อชนิดนี้ ร้อยละ 60-80 ใน
ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง [8] เนื่องจากกรรมวิธีในการผลิต ไม่ได้มีการผ่านความร้อน จึงไม่สามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่
ปนเปื้อนมาในอาหารให้ตายได้ สอดคล้องกับการรายงานของ รัตนาวดี [9] ที่ทำการศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ S. aureus ใน
อาหารปรุงสำเร็จที่วางจำหน่ายในตลาดสด โดยมีลาบเป็ดจำนวน 4 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนเชื้อ S .aureus จำนวน 3
ตัวอย่าง และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 3 ตัวอย่าง อันเนื่องมาจากมีก ารใช้เครื่องปรุงโดยที่ไม่ผ่านความร้อน และการใช้
เขียงในการหั่นหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ในอาหารโดยไม่แยกประเภท เมื่อเกิดการปนเปื้อน การเก็บรักษาอาหารไว้ในอุณหภูมิ
ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้อาหารที่มีการปนเปื้อนอยู่แล้ว มีการเพิ่มจำนวนของเชื้อ และสร้างสารพิษได้อย่างรวดเร็ว [10]
มีรายงานว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปรุงอาหารและการเก็บรักษาอาหารเป็นสิ่งสำคัญในการลดการเจริญของเชื้อ ซึ่งหากไม่
สามารถเก็บอาหารให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมอาจเป็นแหล่งก่อให้เกิดเชื้อ สำหรับแบคทีเรียที่ ทำให้เกิดโรคไม่ว่าจะเป็น
อาหารดิบบางส่วนหรือ อาหารสุ ก [11] ในการศึกษานี้พ บว่า ขั้ นตอนของการผลิตยำแหนมคลุ ก สลัดโรลและแซนด์ วิ ช
ทางผู้ประกอบการไม่มีการสวมถุงมือ และใช้มือสัมผัสโดยตรง จึงทำให้พบตัวอย่างปนเปื้อนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 3 (2560) สำหรับ
การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus จากยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วิช ซึ่งในบางตัวอย่างจะพบว่ามีค่าสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560) อาจเนื่องจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ การจัดเก็บอาหารในอุณหภูมิที่ ไม่เหมาะสม รวมถึง
ลักษณะของผู้ประกอบการ ซึ่งใส่ใจในเรื่องของสุขลักษณะที่ดี ได้แก่ การจัดการสถานที่ให้เป็นสัดส่วน การสวมผ้ากันเปื้อน
หมวกคลุมผม การสวมหน้ากาก และการสวมถุงมือ รวมถึงภาชนะในการวางวัตถุดิบ ควรมีวัสดุปิดคลุมให้ปิดชิด เพื่อลดการ
ปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงมดและแมลงต่าง ๆ
สำหรับการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. จากตัวอย่างทั้งหมด 10 ตัวอย่าง ได้แก่ ยำแหนม
คลุก 2 ตัวอย่าง สลัดโรล 4 ตัวอย่าง และแซนด์วิช 4 ตัวอย่าง จากร้านค้าแผงลอยที่จำหน่ายบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่าง 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2564 จากการตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อ
Salmonella spp. อาจเนื่องจากตัวอย่างที่นำมาทำการตรวจวิเคราะห์มีกระบวนการทำที่สะอาด และบริเวณที่วางขายทางร้าน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน"
8 เมษายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ได้นำพลาสติกมาคลุมปิดอาหารเพื่อป้องกันฝุ่น หรือแมลงที่จะปนเปื้อนเข้าไปในอาหาร และวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารก็ส ะอาด
สดใหม่ ท ุ ก วั น จึ งทำให้ ไม่ พ บการปนเปื ้ อนของเชื ้ อ Salmonella spp. ในตั ว อย่ า งอาหาร สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Kokkinakis, et al. [7] ศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของแซนด์วิชสำเร็จรูป ซึ่งผลิตโดยบริษัทที่ใช้ระบบ HACCP จำนวน
225 ตัวอย่าง ซึ่งไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในอาหารตัวอย่าง เนื่องจากใช้ระบบ HACCP ในการผลิต ซึ่งมี
ความปลอดภัยสูง และลดอันตรายที่จะเกิดในห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย และการเก็บรักษา และ
การรายงานของ ลลิตา และอุไรวรรณ [12] ที่ทำการศึกษาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัส
อาหาร และประเมินการสุขาภิบาลอาหาร และการจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์อาหารและบริการในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
จำนวน 22 ร้าน ผลการศึกษาพบว่าการสุขาภิบาลอาหารไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารที่ตรวจ
วิเคราะห์ในด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมของศูนย์อาหารและบริการ ด้านห้องส้วมยังไม่ผ่านเกณฑ์ห้องส้วมสาธารณะ การจัดการ
มูลฝอยอินทรีย์และมูลฝอยทั่วไปใช้วิธีนำไปฝังกลบ ส่วนมูลฝอยรีไซเคิลใช้วิธีจัดประมูลรับซื้อมูลฝอย ด้านการจัดการน้ำเสีย
พบว่าศูนย์อาหารและบริการไม่มีถังดักไขมันเสียรวมการบำบัดด้วยระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) อย่างไร
ก็ตามผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมยังไม่ถูกสุขลักษณะดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ดำเนินการกำกับดูแลควรให้ความรู้และการฝึกอบรมเกี่ยวกับปัญ หาเหล่านี้ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความมั่นใจแก่
ผู้บริโภคและผู้มาใช้บริการ แตกต่างจากรายงานของ ดาริวรรณ และคณะ [13] ที่ทำการศึกษาการปนเปื้อน Salmonella
spp. ในตัวอย่างอาหารจากตลาดสด 3 แห่ง และ ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น พบว่าอาหารที่จำหน่ายในร้านค้า
และแผงลอยพบเชื้อ Salmonella spp. ในอาหาร ประเภทผัดผัก เกินมาตรฐาน ร้อยละ 83.3 รองลงมา คือ ยำ สลัด น้ำพริก
และขนมหวาน ปนเปื้อน Salmonella spp. ร้อยละ 60.0, 46.7 และ 26.7 ตามลำดับ การปนเปื้อน Salmonella spp.
ในอาหารพร้อมบริโภคชนิดต่าง ๆ ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และตลาดสด พบว่า ผัดผัก ปนเปื้อน Salmonella spp.
มากที่สุดเกินมาตรฐาน ร้อยละ 83 รองลงมา คือ ยำ สลัด น้ำพริก และขนมหวาน ปนเปื้อน เกินมาตรฐาน ร้อยละ 60.0,
46.7, 46.7 และ 26.7 ตามลำดับ และจากการศึกษาของ สุดสายชล และคณะ [14] ที่ทำการศึกษาการปนเปื้อน Salmonella
spp. ของพริกขี้หนูในระหว่างการเพาะปลูก และขั้นตอนการส่งไปยังตลาดในพื้นที่การเกษตรอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 การศึกษาได้ดำเนินการโดยการสังเกต และสุ่มตัวอย่างพริกขี้หนู (พริกขี้หนูจาก
ต้นพริกที่ผ่านการคัดคุณภาพและพริกที่จัดจำหน่าย) จาก 2 แปลงปลูก และปัจจัยในการผลิต ได้แก่ ถังเก็บพริก ผ้ารองคัด
คุณภาพ มือเกษตรกรก่อนการเก็บเกี่ยว และน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูก ผลการศึกษา พบการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp.
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่กำหนดว่าต้องไม่
พบเชื ้ อ Salmonella spp. เนื ่ องจาก Salmonella spp. สามารถปนเปื ้อนได้ ตั ้งแต่กระบวนการเพาะปลู กหรื อการผลิต
โดยอาจปนเปื้อนจากดิน หรือพื้นที่ เพาะปลูก ปุ๋ยคอก น้ำที่ใช้ในการเพาะปลูก และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานของเกษตรกรไทยโดยทั่วไปอาจมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์โดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากดินที่ปนเปื้อนมูลสัตว์
น้ำชลประทานที่ไม่ได้รับการบำบัด และปุ๋ยคอกซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเชื้อจุลินทรีย์นอกจากปัจจัยการผลิตที่ทำให้เสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนของเชื้อแล้ว ชนิดของผักยังมีผลต่อชนิด และจำนวนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน เช่น พืชหัวซึ่งมีลำต้น และรากใต้ดิน
หรือพืชผักที่สัมผัสกับผิวดินหรือผักที่มีลักษณะใบมีขอบหยัก มีโอกาสปนเปื้อนของเชื้อได้มากกว่า

สรุปผลการวิจัย

จากการตรวจหาการปนเปื ้อนเชื้ อ S. aureus และ Salmonella spp. ในยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์ วิ ช
จากร้านค้าแผงลอยที่จำหน่ายบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 จำนวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่
ยำแหนมคลุก 2 ตัวอย่าง สลัดโรล 4 ตัวอย่าง และแซนด์วิช 4 ตัวอย่าง โดยทำการตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp.
ด้วยวิธี Conventional Method [5] ผลการศึกษาพบว่า ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อในตัวอย่างอาหาร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร และภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่
3 พ.ศ. 2560 ที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ในตัวอย่างอาหาร 25 กรัม และทำการตรวจหา
การปนเปื้อนเชื้อ S. aureus ด้วยวิธี Direct Plate Count [4] ผลการศึกษาพบว่า มีการปนเปื้อนของเชื้อ S. aureus จำนวน
6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 60) ซึ่งพบอยู่ในช่วง 9.0×102–2.8×104 CFU/g ซึ่งทั้ง 6 ตัวอย่าง มีการปนเปื้อนที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 เรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน"
8 เมษายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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กำหนดไว้ในอาหารพร้อมบริโภคทั่วไป ต้องพบการปนเปื้อนชองเชื้อ S. aureus น้อยกว่า 100 CFU/g ดังนั้น ผู้บริโภคควร
ตระหนักในเรื่องของสุขลักษณะที่ดีของผู้ขาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกรับประทานอาหารได้อย่างปลอดภัย
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