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เดี๋ยวนี้นึกอยากจะรับประทานอะไร  ก็ไดดั่งใจนึก  นั่นก็เปนเพราะวามีรานอาหารประเภท

ตาง ๆ  เกิดขึ้นอยางมากมาย    จึงทําใหมีอาหารหลากหลายแบบตั้งโตะรอใหเลือกรับประทาน  ซ่ึงมี
รสชาติอรอยบาง ไมอรอยบาง   สะอาดบาง ไมสะอาดบาง  โดยในบางครั้งรับประทานเขาไปแลวยัง
ไมรูเลยวาอาหารที่เรารับประทานเขาไปนั้นมีตัวการของโรคอาหารเปนพิษปะปนอยู 
 โรคอาหารเปนพิษ  เปนโรคที่พบไดบอยหากไมระมัดระวังในการเลือกรับประทาน  โดย
อาจเกิดจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย และแบคทีเรีย ท่ีทําใหเกิดโรคเขาไป     
ซ่ึงจุลินทรียเหลานี้ไปเจริญเติบโตภายในลําไสทําใหเราเจ็บปวย  หรือ เกิดจากการบริโภคสารพิษท่ี
เชื้อเหลานี้สรางขึ้นไวในอาหารอยูแลว  เมื่อรับประทานอาหารที่มีสารพิษนี้เขาไปก็จะกอใหเกิด
อาการเจ็บปวยข้ึน นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากสารเคมีที่ปนเปอนอยูในอาหารหรือพิษธรรมชาติ  เชน  
เห็ด  เชื้อรา  เปนตน   ซ่ึงในครั้งนี้ขอกลาวถึงโรคอาหารเปนพิษที่เกิดจากการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย  
และแบคทีเรีย  ที่มีช่ือเกไกแตมีพิษรายแรง  ดังนี้ 
 

1. เจาตัวราย  คลอสตริเดียม  เพอรฟริงเจนส   
2. จุลินทรียนามเพราะ ซาลโมเนลลา 
3. พิษรายแรง...เอสเชอริเชีย  โคไล   
4. สแตฟฟโลคอคคัส  ออเรียส    ทําลายยาก 
5. วิบริโอ  พาราฮีโมไลติคัส  แฝงในอาหารทะเล 
 

 

รูจักชื่อแลว  มาทําความรูจักโฉมหนาท่ีแทจริงของแตละตัวกันคะ   !!!!!! 
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คลอสตริเดียม  เพอรฟริงเจนส  (Clostridium  perfringens) 
 จุลินทรียอันตรายชนิดนี้ มักพบในลําไสของคน
และสัตวรวมทั้งบนดิน  เมื่อคนหรือสัตวถายอุจจาระ
ออกมาก็จะมีเชื้อรายตัวนี้ออกมาดวย  พอแมลงมาสัมผัส
อุจจาระเหลานี้แลวไปตอมอาหาร  อาหารนั้นก็จะเกดิการ
ปนเปอน  ซ่ึงมักเปนอาหารพวก เนื้อดิบ  ไกดิบ  หรือ
อาหารที่ปรุงไวนาน ๆ  ดังนั้น หากมีการตรวจพบวา
อาหารใดมีเชื้อตัวนี้ก็อาจสันนิษฐานไดวา  อาหารนั้นมีการปนเปอนอุจจาระ    โดยอาการที่พบ  หาก
ผูท่ีกินอาหารปนเปอนจุลินทรียชนิดนี้เขาไปภายใน  8- 22  ชั่วโมง ก็จะมีอาการคลื่นไส  ปวดทอง  
ทองรวง  ซึ่งควรรีบไปพบแพทยทันที 
 สําหรับ การปองกันมิใหตองเสี่ยงกับเชื้อจุลินทรียชนิดนี้   ปองกันไดดวยการแยกเกบ็เนือ้ดบิ
กับอาหารที่สุกแลวอยาใหสัมผัสหรือปะปนกัน  เชื้อที่ปนเปอนในอาหารดิบจะไดไมไปอยูตอใน
อาหารสุก  เวลาปรุงอาหารก็แยกอุปกรณ  เชน มีด  หรือเขียงที่ใชกับของดิบแยกกับของสุก  สวน
อาหารที่สุกแลว  ก็ระวังอยาใหแมลงวันตอม  หรือถายังไมรับประทานก็ใสภาชนะมีฝาปดมิดชิดแลว
นําไปแชในตูเย็น 
 

ซาลโมเนลลา (Salmonella) 
 จุลินทรียช่ือเพราะพริ้งชนิดนี้จะปะปนเขาไปเจริญเติบโตอยูในอาหารประเภทเนื้อสัตว  เชน  

เนื้อหมู  เนื้อวัว  เนื้อไก  เปนตน  โดยเฉพาะเนื้อแดง ๆ ท่ี
ยังไมสุกดีมีเลือดปนอยู  เจาจุลินทรียตัวนี้จะรวมตัวกัน
อยางหนาแนนเลยทีเดียว  และหากรางกายไดรับเชื้อตัวนี้
เขาไปประมาณ  6- 36 ช่ัวโมง  ก็จะเริ่มแสดงอาการออกมา  
โดยจะมีไข  ปวดศรีษะ  ปวดทอง  ทองเดิน  อาเจียน  และ
ถาเกิดขึ้นกับเด็กออนหรือผูสูงอายุ  ก็อาจมีอันตรายถึงแก

ชีวิตได   อยางไรก็ตาม การหลีกเล่ียงจุลินทรียชนิดนี้ทําไดงาย  ๆ   คือ  เลือกซ้ืออาหารสด  ๆ   ใหม  ๆ    
ตองปรุงอาหารใหสุกจนไมมีเนื้อแดงติดมา  เทานี้ ซาลโมเนลลาก็โบกมือบาย บาย แลวละ 
 

เอสเชอริเชีย  โคไล  (Esherichia coli)  หรือ   อี โคไล 
 เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้พบไดทั่วไปในทางเดินอาหารของสัตวเลือดอุนและคน  ซ่ึงมีหลาย    
สายพันธุที่กอใหเกิดโรคและเปนสาเหตุของการเจ็บปวย   โดย อีโคไล สายพันธุใหมที่มีอันตราย
รายแรงกวาเดิมมากคือ   E.coli  0157 : H7  จะพบในสัตวเคี้ยวเอื้อง เชน วัว  ควาย และผลิตภัณฑจาก
สัตวเหลานี้  เชน เนื้อ  และนม เปนตน  
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เชื้อนี้ มักพบทั่วไปในอาหารดิบ หรือปนเปอนไปกับอาหารที่ปรุงแลวดวยการใชมือสัมผัส  หรือติด
ไปกับภาชนะบรรจุ  อุปกรณ  และปนเปอนอยูทั่วไปในสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีเสนทางติดตอจากอุจจาระ
ไปสูปาก คือ อุจจาระปนเปอนในอาหารนั่นเอง  นอกจากนัน้ ยังพบเชื้อนี้ในน้าํไดบอย  ซ่ึงเปน
เครื่องบงชี้วาน้ํานั้นมีอุจจาระจากคนหรือสัตวปนอยู  

รวมทั้ง ยังพบวามีการปนเปอน E.coli 0157 : H7 ในอาหาร
ทะเลแชแข็ง  เชน  กุงดิบ  กุงสุก  ปลาหมึกดิบ   และปลาหมึกสุก    
แม ในประ เทศที่พัฒนาแล วยั งพบการระบาดรุนแรง  เชน                    
ในสหรัฐอเมริกาพบการระบาดเกิดจากเนื้อวัวบดสําหรับทํา
แฮมเบอรเกอรสุกไมเพียงพอ   

สําหรับอาการหลังจากการติดเชื้อ  จะเกิดอาการภายใน  12-72  ช่ัวโมง  จะมีอาการทองเสีย  
อุจจาระเหลว แตไมมีมูกเลือด  และถาเปนเชื้อ   E.coli 0157 : H7  จะมีอาการปวดทองอยางรุนแรง  
อุจจาระหรือปสสาวะเปนเลือด  วิงเวียน  อาเจียน  และมีอาการแทรกซอนที่อันตราย  เชน             
เกิดไตวายในเด็ก   และทําใหเกิดโลหิตจางเนื่องจากมีการสูญเสียเลือด  ในเด็กและผูสูงอายุจะทําให
ถึงแกความตายได   
 ดังนั้น ในการรับประทานอาหารจึงควรระมัดระวังเรื่องความสะอาดถูกสุขลักษณะเปน
สําคัญ  ตองปองกันมิใหอาหารมีการปนเปอนได  และรับประทานอาหารที่สุก ๆ  เทานั้น  เจาอีโคไล
จะไดสิ้นฤทธิ์ 
 

สแตฟฟโลคอคคัส  ออเรียส  (Staphylococus aureus) 
 จุลินทรียชนิดนี้อาศัยประจําในจมูก ลําคอ และพบมากที่แผล ฝหนองของคน  มักปนเปอน
กับอาหารโดยการไอ จาม รดอาหาร หรือมือท่ีเปนแผลไปจับตองสัมผัสกับอาหารทําใหเชื้อถายเท
ไปสูอาหารได  โดยอาหารที่พบเชื้อเปนประจํา ไดแก  อาหารที่มีการจับตองสัมผัสโดยผูปรุงแลวเก็บ
ไวท่ีอุณหภูมิหองเพื่อเสิรฟภายหลังโดยไมมีการอุนอาหารอีกคร้ัง  เชน  ขนมไสครีม  ขาวหมูแดง        
ขาวหอตาง ๆ   ชวงที่เก็บอาหารไวจุลินทรียตัวนี้จะสรางสารพิษขึ้นได  
ซ่ึงสารพิษมีอันตรายมาก  เนื่องจากทนความรอนสูง  ทําลายไดยาก  โดย
สามารถทนความรอนไดสูงถึง 143.3 oC   9  วินาที         ซ่ึงการตมให
เดือดตามปกติ  100  oC    ไมสามารถทําลายสารพิษจากจุลินทรียตัวนี้ได    
สวนอาการของโรคที่พบไดคือ  คล่ืนไส  อาเจียน  ทองรวง  ปวดทอง
จากสารพิษ  อาการมักเกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน   2-3  ช่ัวโมง  ภายหลัง
รับประทานอาหารที่มีพิษนี้เขาไป 
 การปองกันทําไดโดยการรักษาสุขอนามยัสวนบุคคล  เชน  เมื่อ
มีแผลตองไมหยิบจับอาหาร ไมไอหรือจามรดอาหาร รับประทานอาหาร 
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ขณะรอน ๆ  และควรเก็บอาหารในตูเย็น  ไมตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง  โดยกอนที่จะนํามารับประทาน
ตองนําอาหารมาอุนใหรอนกอนทุกครั้ง  เปนตน  
 

วิบริโอ  พาราฮีโมไลติคัส   (Vibrio parahaemolyticus) 
 เจาตัวรายรายนี้  จะอยูในอาหารทะเล  เชน ปลาหมึก  กุง  หอย  ป ู 
โดยมีการแพรเชื้อ  คือ การรบัประทานอาหารทะเลดิบ ๆ   หรือปรุงไมสุก
พอ  หรือ  อาหารอื่นที่มีการปะปนกับอาหารทะเลหรืออาหารที่ลางดวยน้ํา
ทะเลที่มีเชื้อนีอ้ยู  หรือ อาหารอื่น ๆ  เชน  ผัก  ผลไมที่เปรอะเปอนเชื้อโรค  
อาการของโรค  คือ  มไีข  หนาวสั่น  ทองเดิน  ปวดเสียดทอง  อาเจียน 
บางครั้งอาจมีการอุจจาระรวงคลายบิด  และอาจมีมูกปนโลหิตออกมากับ
อุจจาระได  ซ่ึงระยะฟกตัวจะอยูในชวง  12-24  ช่ัวโมง  แตอาจพบได
ตั้งแต 4 – 96 ช่ัวโมง มักไมพบการติดเชื้อไปที่ระบบอื่นหรือมีผูปวยที่เสียชีวิต 
 การหลีกเล่ียงเจาตัวรายรายนี้  คือ การปรุงอาหารใหสุกปองกันไมใหอาหารทะเลที่ปรุงแลว
สัมผัสกับอาหารทะเลดิบ  หรือน้ําทะเล   เก็บรักษาอาหารทะเลดิบหรือที่ปรุงสุกไวในตูเย็น  และปรุง
ใหสุกกอนรับประทาน 
 

การดูแลผูปวยเบื้องตน 
 อาการโดยทั่วที่เกิดจากโรคอาหารเปนพิษมักมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบทางเดิน
อาหาร  เชน  อาการปวดทอง  ทองเสีย  คล่ืนไส  ออนเพลีย  หรืออาจมีอาการอาเจียน  ความรุนแรง
และความเฉียบพลันของอาการ  ซ่ึงจะขึ้นอยูกับปริมาณของเชื้อจุลินทรียหรือสารพิษที่อยูในอาหาร  

รวมไปถึงชนิดของจุลินทรียและสารพิษดวย   อาการ
อาเจียนหรือทองเสียก็เกิดจากรางกายพยายามที่จะขับ
สารพิษออกมานั่นเอง  ซ่ึงโดยปกติแลวผูปวยมักจะ
หายไดเองเมื่อรางกายขับสารพิษออกหมด  อยางไร     
ก็ตามผูปวยดวยโรคอาหารเปนพิษจะเสียน้ํามากอาจ
ตองไปพบแพทยใหทําการรักษา  ในกรณีท่ีผูปวยมี
สุขภาพที่ออนแอ   หรือเปนโรคที่ ทําใหรางกายมี
ภูมิคุมกันต่ํา  เชน เบาหวาน  ผูปวยท่ีเปนเด็กหรือ
คนชราอาการปวยจะรุนแรงกวาผูปวยในวัยอ่ืน และ
เปนอันตรายมากหรือบางทีอาจถึงแกชีวิตได   

 การดูแลผูปวย  หากอาการไมรุนแรงควรใหดื่มเครื่องดื่มเกลือแรเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ํา  
แตหากมีอาการรุนแรงควรปรึกษาแพทย  หรือ สงโรงพยาบาลทันทีเพราะอาจมีอาการแทรกซอนได  
เชน  มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด  ซ่ึงในกรณีนี้มีผูเสียชีวิตมามากแลวในปจจุบันโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูสูงอายุ 
 …/5 



-5- 

บริโภคอาหารปลอดภัย ดวย  หลัก  5  ประการ 
1. รักษาความสะอาด   เปนหัวใจสําคัญโดยลางมือกอนจับ

อาหาร  ระหวางเตรียมอาหารหลังออกจากหองน้ํา  ลางทํา
ความสะอาดอุปกรณเตรียมอาหาร  และพื้นครัว 

2. แยกอาหารสดออกจากอาหารที่ทําใหสุกแลวเสมอ  เพราะอาจ
มีการถายเทเชื้อโรคจากอาหารดิบไปสูอาหารสุกได  หรือ
หลังจากที่ปรุงอาหารสุกแลว  ควรตักใสจานสะอาดใบใหม 
ไมควรเทกลับลงไปในจานเกาที่เคยใชใสอาหารดิบ 

3. ปรุงอาหารใหสุกท่ัวถึง  เนื้อสัตวตาง ๆ จะมีความสุกไม
เทากัน  ขึ้นอยูกับชนิดและความหนาของชิ้นเนื้อ ยิ่งหนายิ่งสุกยาก  โดยการปรุง  ไดแก 
การตมหรือนึ่งจะใชอุณหภูมิประมาณ  100 oC    สวนการทอดหรือยาง  อุณหภูมิจะสูง
กวา  100  oC   ดังนั้นการทําอาหารใหสุกโดยวิธีตมในน้ําเดือด ทอด ยางหรือนึ่ง โดยใช
เวลา 5-10 นาทีขึ้นไป  อาหารจะสุกพอดี   

4. เก็บรักษาอาหารไวในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม    เก็บอาหารที่ปรุงสุกแลวที่อุณหภูมินอยกวา    
5 oC   หรือมากกวา  60 oC   ไมควรทิ้งเนื้อสด ๆ ไวนอกตูเย็น  เพราะอุณภูมิที่รอนจะชวย
เรงใหแบคทีเรียเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

5. ใชน้ําสะอาดและวัตถุดิบท่ีดี  โดยเลือกอาหารสดที่มีคุณภาพ 
 

โรคอาหารเปนพิษปองกันได     เพียงแคใสใจในเรื่องความสะอาด     ปรุงอาหารใหสุก 
อยางทั่วถึง  และหากไมแนใจวาอาหารที่จะรับประทานถูกทิ้งไวนานเกินไปหรือไม  หรือไมแนใจวา   
ปรุงสุกหรือเปลา  มีการจัดเก็บที่ดีไหม  แมวาฟองจะยังไมขึ้น ไมมีกล่ินเหม็นก็ตาม  ก็ขอใหทิ้งไป
อยาเสียดาย  และในอีกกรณีหนึ่ง หากไปรับประทานอาหารตามรานตาง ๆ  ก็ขอใหสังเกตความ
สะอาดของสถานที่  และพนักงาน  หากเห็นวาไมถูกสุขลักษณะก็เปลี่ยนรานจะดีกวา  เพราะ        
อาจมีเจาจุลินทรีย ตัวรายแฝงอยู  ซ่ึงอาจนําพาความเจ็บปวยมาสูตัวคุณไดคะ 
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