
Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียก่อโรค (pathogen) พวก facultative anaerobe จัดอยู่ใน Family 
Micrococcaceae เจริญไดใ้นท่ีมีอากาศและไม่มีอากาศ แต่เจริญไดดี้ในสภาวะท่ีมีอากาศ มีรูปร่างเป็นทรงกลม 
(cocus) ขนาด 0.5 – 1.0 ไมครอน แกรมบวก (Gram positive bacteria) มกัเรียงตวัเป็นกลุ่มคล้ายพวงองุ่น 
หรือเป็นคู ่หรือเป็นสายสั้นๆ ไม่เคล่ือนท่ี ส่วนใหญ่ไม่มีแคพซูล  

 

 
ภาพแสดงลกัษณะและการจบักลุ่มเซลลข์อง Staphylococcus aureus  

แหล่งอาศัย  พบในอากาศ ฝุ่ นละออง ขยะมูลฝอย ทางเดินหายใจ ลาํคอ หรือ เส้นผม ผิวหนัง ทางเดิน
ปัสสาวะและบาดแผล โดยทัว่ไปพบการปนเป้ือนเช้ือชนิดน้ีปริมาณตํ่าในอาหารท่ีผลิตมาจากสัตว ์หรือ
อาหารท่ีมีการสัมผสัจากคน 

สภาวะการเจริญ   เจริญได้ในช่วงอุณหภูมิ 6-46 องศาเซลเซียส pH 4.0-10.0 แต่เจริญได้ดีที ่ 35-40 
องศาเซลเซียส pH 7.0-7.5  วอเตอร์แอคทิวิตี (water activity, aw) อยูใ่นช่วง 0.85 – 0.99 สามารถทนเกลือ
สูงถึง15-18% และทนต่อการฉายรังสี (food irradiation) 

การสร้างสารพิษ  สร้างสารพิษ enterotoxin ท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส สร้างได้ดีท่ีอุณหภูมิ 40 
องศาเซลเซียส สารพิษทนความร้อนไดสู้งถึง 143.3 องศาเซลเซียส แบ่งออกเป็น 8 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิด A, B, 
C1, C2, C3, D, E และ H โดย A และ D เป็นชนิดท่ีทาํให้เกิดอาหารเป็นพิษบ่อย แต่ไม่ใช่ทุกสายพนัธ์ุ 
ท่ีสร้างสารพิษ  

การก่อโรค  การบริโภคอาหารท่ีมีสารพิษเพียงน้อยกว่า  1 ไมโครกรัม  สามารถทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดอาหาร
เป็นพิษ Stapyhloenterotoxicosis และ Staphylorenterotoxemia โดยสร้างสารพิษเม่ือมีเช้ือเจริญอยู่ 100,000 
เซลล์ต่อกรัม ในอาหารการตรวจไม่พบ หรือพบเช้ือปริมาณเล็กน้อยในอาหารไม่ได้หมายความว่าอาหาร
ปลอดภยัจากสารพิษ เน่ืองจากถ้ามีเช้ือปนเป้ือนอยู่ในอาหารระหว่างขั้นตอนการผลิตจนสามารถสร้าง
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สารพิษได ้เม่ือผา่นกระบวนการผลิต ปริมาณเช้ือจะลดลงจนมีปริมาณนอ้ยและอาจตรวจไม่พบ แต่สารพิษ
ยงัคงอยู ่ดงันั้นการผลิตอาหารจึงตอ้งมีการควบคุมสุขลกัษณะการผลิตใหดี้พอ 

การตรวจสอบเช้ือในอาหาร โดยทัว่ไปตรวจดว้ย 2 วธีิ คือ 

1. Direct plating technique แบบ Pour plate และ Surface spreading เหมาะสําหรับการตรวจ
ในอาหารท่ียงัไม่ไดผ้า่นกระบวนการแปรรูป ซ่ึงโคโลนีท่ีเกิดบนอาหารเล้ียงเช้ือจากการ Surface spreading 
จะแสดงลกัษณะของเช้ือชัดเจนกว่าโคโลนีท่ีเกิดจากการ Pour plate การทดสอบทาํโดยการทาํ dilution 
ตวัอยา่งตามระดบัท่ีตอ้งการ แลว้ทาํการ Pour plate หรือ Surface spreading ดว้ย Baird-Parker agar แลว้นบั
จาํนวนโคโลนีท่ีมีลกัษณะของ S. aureus  

2. Most probable number (MPN) technique แบบ 3 และ 5 tubes เหมาะสําหรับการตรวจใน raw 
food ingredients หรืออาหารมีการปนเป้ือน S. aureus ปริมาณน้อย หรือมีจุลินทรีย์เจริญแข่งขนัอยู่มาก   
การตรวจสอบเช้ือเร่ิมจากการทาํ dilutions เติมลง Trypticcase soy broth ท่ีมี NaCl 10% dilution ละ 3 หรือ 5 
หลอด จากนั้น steak เช้ือจากหลอดท่ีมีการเจริญลง Baird-Parker agar 

ใช้อุณหภูมิในการบ่มอาหารเล้ียงเช้ือ Trypticcase soy broth และ Baird-Parker agar ที่ 35-37 
องศาเซลเซียส นาน 48 ชม.  ซ่ึง Baird-Parker agar มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือ 

1. Peptone, beef extract และ yeast extract เป็นแหล่ง nitrogen, carbon, sulfur, vitamins และ trace 
mineral ใชใ้นการเจริญของเช้ือ 

2. Sodium pyruvate ช่วยส่งเสริมการเจริญของ S. aureus โดยไม่ทาํลาย selectivity ของอาหารเล้ียงเช้ือ 
3. Tellurite เป็นพิษต่อเช้ืออ่ืนท่ีสามารถยอ่ย eeg yolk ได ้และทาํใหโ้คโลนีของเช้ือมีสีดาํ  
4. Egg yolk ช่วยในการเจริญ และในการคัดแยกโคโลนีของ S. aureus โดย S. aureus ท่ีสร้าง 

lecitinase จะย่อย lecitine ใน Egg yolk ทาํให้ได ้diglycerides ท่ีไม่ละลายนํ้ าและตกตะกอนทาํให้เกิดบริเวณ
ขุ่นรอบโคโลนี และปฏิกิริยา Proteolysis ยอ่ยโปรตีนทาํใหเ้กิดบริเวณใสรอบนอกโคโลนี 

5. Glycine และ Lithium chloride ยบัย ั้งการเจริญของเช้ืออ่ืน 

โดยลักษณะของ S. aureus บน Baird-Parker agar มีลักษณะ กลม นูน ผิวเรียบช้ืน ขนาด 2-3 มล.      
สีเทาดาํ โดยทั่วไปจะมีบริเวณขุ่นรอบโคโลนีและมีบริเวณใสรอบนอกบริเวณขุ่นอีกชั้น  ทั้ งน้ีบริเวณ
ดงักล่าวอาจไม่เกิดข้ึนก็ได ้ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุ non-lipolytic strains  และเช้ือท่ีคดัแยกไดจ้ากอาหารท่ีแช่แข็ง
และเก็บไวน้านอาจมีโคโลนีท่ีจางกว่าปกติ เลือกโคโลนีท่ีมีลกัษณะดงักล่าวมาทดสอบ Coagulase test ซ่ึง
เป็นการทดสอบการสร้างเอนไซม ์Coagulase ทีทาํให้ fibrinogen ใน plasma เปล่ียนเป็น fibrin แลว้เกิดการ
แข็งตวั  โดยใช้ plasma with EDTA เป็นตวัทดสอบ ซ่ึง S. aureus สายพนัธ์ุท่ีสร้าง enterotoxin ส่วนใหญ่
สร้างเอนไซม ์Coagulase และใหผ้ลการทดสอบเป็นบวกหรือเกิดการแขง็ตวัของ plasma 
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