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ความสําคัญของ Clostridium perfringens ต่อความปลอดภัยในอาหาร
The Significance of Clostridium perfringens in Food Safety
อรรณพ ทัศนอุดม1* ยศยา ทุริสุทธิ2์ และ วราภา มหากาญจนกุล2
บทคัดย่อ
Clostridium perfringens เป็นแบคทีเรียที่สําคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคในมนุษย์และ
ก่อโรคอาหารเป็นพิษในหลายประเทศ การเจ็บป่วยเกิดขึ้นหลังรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อมากกว่า
105 เซลล์ เชื้อนีส้ ามารถสร้างสปอร์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสําหรับการเจริญ เช่น สปอร์ทนต่อการต้ม
เดือดนานกว่า 1 ชั่วโมง และสามารถมีชีวิตอยู่ในอาหารที่อุณหภูมิ 4-60°C ภายใต้สภาวะออกซิเจนต่ําได้เป็น
เวลานาน เป็นต้น เมื่อรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเซลล์ปกติเข้าไปเซลล์ดังกล่าวจะสร้างสปอร์ขณะที่อยู่
ภายในลําไส้ของคนและสัตว์ และสร้างสารพิษ (C. perfringens enterotoxin: CPE) ขึ้นในระหว่างการสร้างสปอร์
และปล่อยสารพิษออกมาเป็นผลให้เกิดอาการท้องเสีย หรือท้องร่วงอย่างรุนแรงอันตรายถึงเสียชีวิต เซลล์และ
สปอร์ของ C. perfringens พบกระจายอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน ฝุ่นละออง และพืชผัก โดยเฉพาะดิน
พบว่าเป็นแหล่งปนเปื้อนหลักของสปอร์สู่อาหาร มีรายงานว่าพบการปนเปื้อนของสปอร์ 103-104 สปอร์/กรัม ใน
ตัวอย่างอาหาร โดยเฉพาะในเครื่องเทศ นมผง และแป้ง นอกจากนี้ยังพบว่าเกิดการปนเปื้อนกับอุปกรณ์ เครื่องจักร
และน้ําที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ส่งผลให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตอาหาร จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
ในการลด หรือทําลายเซลล์และสปอร์ของ C. perfringens ที่ปนเปื้อนในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร
แนวทางหนึ่งทีน่ ่าสนใจสําหรับใช้ควบคุม C. perfringens คือการใช้สารออกซิไดซ์ซงิ่ เป็นสารฆ่าเชื้อในกระบวนการ
ล้างวัตถุดิบ หรือผลิตผลทางการเกษตร อย่างไรก็ตามควรประยุกต์ใช้การสุขาภิบาลที่ดี GMP และ HACCP ซึ่ง
สามารถประกันความปลอดภัยของการผลิตอาหารมาใช้ร่วมด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอาหารมากขึ้น
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Review

Clostridium perfringens has been recognized as one of the most important bacteria
causing a broad spectrum of human and foodborne diseases in many countries. Illness results
when a large number of bacteria are consumed (> 105 cells), particularly in association with
spore contaminated food. Spores survive extremely harsh conditions, including food processing
such as boiling for over 1 hour and long term persistence in foods. Sporulation occurs when
bacteria grow in the intestines of both human and animals. C. perfringens cells release an
enterotoxin (CPE) when cell lysis resulting in diarrhea symptoms. Both cells and spores are
widely distributed in the environment such as soil, dust and vegetation. Soil is regarded as a
major habitat and a direct source of contamination into foods. Previous research reported C.
perfringens spores have been detected in food samples (103-104 spores/g) especially in spices,
milk powders or flours. Moreover, food processing facilities (equipments, machines and wash
water) are also reported as the habitat of this organism, which lead to many problems in food
industries. Therefore, it is very importance and challenge to reduce or inactivate C. perfringens
cells and spores contaminated in foods and agricultural products. Oxidizing agents as the
sanitizers in washing step may be the alternative way to assist the control measure of C.
perfringens illnesses. However, the food safety strategies such as GMP and HACCP are the food
safety management system to prevent the contamination of C. perfringens in foods.
คําสําคัญ: Clostridium perfringens เอนเทอโรท็อกซิน สปอร์ อาหารเป็นพิษ ความปลอดภัยอาหาร
Keywords: Clostridium perfringens, Enterotoxin, Spore, Food poisoning, Food safety

1.บทนํา
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหารนอกจาก
จะทําให้อาหารเน่าเสียแล้ว ที่สําคัญคือจุลินทรีย์ชนิด
ก่อโรคในอาหาร (foodborne pathogen) แม้ว่าจะมี
ปริมาณปนเปื้อนน้อยก็สามารถทําให้เกิดการเจ็บป่วย
ได้ (Jay, 1996) อาหารที่ปนเปื้อนทําหน้าที่เป็นพาหะ
ในการส่งต่อจุลินทรีย์ก่อโรค และสารพิษต่าง ๆ มาสู่
ผู้บริโภคแบคทีเรียหลายชนิดทั้งในลักษณะของเซลล์
(vegetative cell) และสปอร์ (spore) ที่ปนเปื้อนใน
วัตถุดิบทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ในระหว่างการผลิต
การขนส่ง รวมทั้งการเก็บรักษาก่อนถึงมือผู้บริโภค ดัง

ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า ไม่ เ พี ย งแต่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของ
อาหารเท่ า นั้ น แต่ แ บคที เ รี ย ที่ ป นเปื้ อ นนี้ ยั ง สามารถ
ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) กับ
ผู้บริโภค C. perfringens เป็นแบคทีเรียชนิดก่อโรค
สําคัญอีกชนิดหนึ่งที่พบว่าเป็นสาเหตุของโรคอาหาร
เป็นพิษที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ ทั้งในประเทศที่
กําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งประเทศ
ไทย เมื่อเซลล์ของ C. perfringens เข้าสู่ร่างกายแล้ว
จะไปอาศัยที่บริเวณลําไส้ และจะเริ่มต้นกระบวนการ
สร้างสปอร์ (sporulation) ขึ้นบริเวณลําไส้เล็ก พร้อม
กั บ การสร้ า งสารพิ ษ เอนเทอโรท็ อ กซิ น ที่ เ รี ย กว่ า
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C. perfringens enterotoxin (CPE) โดยสารพิษนี้จะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด อาการคลื่ น ไส้ อาเจี ย น ปวดท้ อ ง และ
ท้องร่วง (Dilbaghi and Sharma, 2007; Cary et al.,
2000) จากรายงานที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยมีการ
ปนเปื้ อ นของ C. perfringens ในอาหารหลายชนิ ด
ได้แก่ เนื้อปลาสด แหนม กุนเชียง พริกป่น เครื่องเทศ
และน้ํ าพริ กชนิ ดต่ าง ๆ และยั ง มี ร ายงานว่ า พบการ
ปนเปื้อ นของ C. perfringens ในน้ํา แข็ ง น้ํ าเชื่อ ม
น้ํ า ตาล อาหารกระป๋ อ ง รวมทั้ ง อาหารพร้ อ ม
รับประทานด้วย ซึ่งอาหารเหล่านี้มิใช่แหล่งอาศัยเดิม
ของเชื้ อ จึ ง คาดว่ า เกิ ด จากการปนเปื้ อนข้ าม (cross
contamination) หรื อ ปนเปื้ อ นหลั ง การผลิ ต แต่
อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังขาดการรวบรวมข้อมูล
ทางด้ า นวิ ช าการของเชื้ อ ชนิ ด นี้ ทั้ ง ในส่ ว นของโรค
ร ะ บ า ด ( outbreak) แ ล ะ อุ บั ติ ก า ร ณ์ เ จ็ บ ป่ ว ย
(incidence of illnesses) ที่ มี ส าเหตุ จ าก C.
perfringens รวมถึงข้อมูลความเสี่ยงของอาหารที่มัก
พบการปนเปื้ อ น และประชากรกลุ่ ม เสี่ ย ง ดั ง นั้ น
บทความวิ ช าการนี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น
ความสําคัญของ C. perfringens โดยทําการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ C. perfringens ด้านต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และอั น ตรายของเชื้ อ
ดังกล่าว รวมทั้งการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือและป้องกัน
ภัยจากการปนเปื้อนของ C. perfringens ในอาหาร

2. ลักษณะทั่วไปและถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ
ของ C. perfringens
C. perfringens เป็นแบคทีเรียก่อโรคที่เป็น
จุลินทรีย์ประจําถิ่นในกระเพาะอาหาร และระบบลําไส้
ของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น มีความสามารถในการก่อ
โรคได้หลายชนิด (Lindström et al., 2011) เชื้อนี้ยัง
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เป็นสาเหตุของการก่อโรคอาหารเป็นพิษจากสารพิษที่
แบคทีเรียสร้างขึ้น (food intoxication) และโรค
อาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียสร้างสารพิษขึ้นในร่างกาย
(toxico-infection) (อัญชลี, 2548) สามารถจําแนก
แบคทีเรียนี้ออกเป็น 5 ซีโรไทป์ คือ A B C D และ E
โดยไทป์ A พบว่ามีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับโรค
อาหารเป็นพิษ สูงกว่าไทป์อื่น ๆ (Finegold, 1977)
2.1 ลักษณะทั่วไป
C. perfringens ติดสีแกรมบวกมีรูปทรงเป็น
ท่อนตรงเสมอกัน มีขนาดค่อนข้างใหญ่ กว้างประมาณ
0.8-1.5 ไมโครเมตร และยาวประมาณ 2-4 ไมโครเมตร (Labbe, 1989) ไม่เคลื่อนไหว เจริญได้ในสภาวะ
ที่ไม่มีอากาศ สร้างแคปซูล และสปอร์ได้ (Wringley,
1994) และบ่ อ ยครั้ ง ที่ เ ห็ น เซลล์ มี รู ป ทรงเป็ น แท่ ง ที่
เรียกว่า “box-car” (Labbe, 1989) เอนโดสปอร์
สปอร์ รู ปไข่ จะถู กสร้ างขึ้ นที่ ปลายข้ างใดข้ างหนึ่ งของ
เซลล์ (oval subterminal spores) (Jay, 1996) เอนโด
สปอร์ของ C. perfringens สามารถต้านทานความร้อน
ได้ แ ตกต่ า งกั น ไปแล้ ว แต่ ชนิ ด ของสายพั น ธุ์ โ ดยปกติ
สปอร์ สามารถต้า นทานความร้อนได้ ส่ว นสปอร์ของ
C. perfringens สายพันธุ์ที่ต้านทานความร้อนได้ดี
สามารถอยู่รอดได้ที่อุณหภูมิ 100 °C เป็นเวลานานถึง
5 ชั่วโมง (Blaschek, 2000) แบคทีเรียสปีชยี น์ ี้ต่างจาก
คลอสตริเดียอื่น ๆ คือ มีขนาดใหญ่กว่า สามารถสร้าง
แคปซูล และไม่เคลื่อนที่ (Jay, 1996) แม้ว่าแบคทีเรีย
จะเจริ ญ ในสภาวะไร้ อากาศ เนื่ องจากขาดเอนไซม์
คะตะเลส แต่ C. perfringens ก็อาจมีชีวิตรอดและเจริญ
ได้พอสมควรในสภาวะที่มีอากาศทีม่ ีสารที่ทําหน้าทีเ่ ป็น
ตัวลดออกซิเจนอยู่ด้วย (สุมณฑา, 2545) เชื้อชนิดนี้เมื่อ
เพาะเลี้ย งในอาหารเลี้ ยงเชื้ อทั่ วไปมั กไม่ส ร้า งสปอร์
แต่ จ ะสร้ า งสปอร์ ไ ด้ เ มื่ อ อยู่ ใ นลํ า ไส้ หรื อ เมื่ อ อยู่ ใ น
อาหารเลี้ ยงเชื้อ ที่เ หมาะสมก็ส ามารถกระตุ้น ให้เ ชื้ อ
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สร้ า งสปอร์ ไ ด้ เช่ น ราฟฟิ โ นส โซเดี ย มคาร์ บ อเนต
โคบอลท์ คลอไรด์ และโซเดียมแอสคอร์เบต เป็นต้ น
(อัญชลี, 2548; Vanderzant and Splittstoesser,
1992; Duncan, 1976)
2.2 ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ
ตามปกติแล้ว C. perfringens เป็นแบคทีเรีย
ประจําถิ่ นของระบบทางเดินอาหารของคนและสัต ว์
และบางครั้ ง อาจพบเชื้ อ นี้ ไ ด้ ต ามผิ ว หนั ง (Duncan,
1976; Gorbach,1998) ดินเป็นถิ่นอาศัยที่สําคัญของ
เชื้ อ นี้ โดยสามารถตรวจพบเซลล์ แ ละสปอร์ ข อง C.
perfringens ในดินสูงถึง 106–107 cells/g และ 103–
104 spores/g ตามลําดับ การพบเชื้อนี้ในทางเดิน
อาหารของมนุษย์และสัตว์ และในอุจจาระถือเป็นเรื่อง
ปกติ สําหรับผู้ที่แข็งแรงอาจตรวจพบสปอร์ของเชื้อนี้
ในระดับประมาณ 103-104cell/g นอกจากนี้ยังพบ
รายงานว่าอุปกรณ์และเครื่องมือในการแปรรูปอาหาร
เป็นแหล่งปนเปื้อนสปอร์ของเชื้อชนิดนี้ (Duncan,
1976) นอกจากพบว่ า มี ก ารแพร่ ก ระจายของ C.
perfringens อยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม ดิน น้ํา อากาศ
และในทางเดิ น อาหารของคนและสั ต ว์ ยั ง พบว่ า มี
โอกาสปนเปื้อนเข้าสู่บาดแผลหรือลงสู่อาหารได้ง่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อไทป์ A ที่ก่อปัญหาการติดเชื้อ
ที่สําคัญทั้งในคนและสัตว์มากกว่าไทป์อื่น ๆ (Olsen
et al., 2000; Bean et al., 1996; Beckers,1986;
Shandera et al., 1983; Todd, 1978)

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการสร้า ง
สปอร์ของ C. perfringens
C. perfringens สามารถเจริญ และปนเปื้อน
ในผลิ ต ผลทางการเกษตรและอาหารสั ต ว์ รวมทั้ ง
อาหารที่ผ่านการแปรรูป เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อ เครื่องเทศ
น้ําพริก ซอส และอาหารแห้ง (McClane, 1997) โดย
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หากบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนเซลล์หรือสปอร์ที่
ได้รับความร้อนไม่เพียงพอ หรืออาหารที่ปรุงสุกแล้วทิ้ง
ไว้เป็นเวลานานและไม่ได้แช่เย็นจะทําให้เกิดโรคอาหาร
เป็นพิษจาก C. perfringens ได้ (Rhodehamel and
Harmon, 2001) ทั้งนี้การรอดชีวิตของเซลล์และสปอร์
ที่ปนเปื้อน รวมถึงการเจริญและการสร้างสปอร์ของ
เชื้ อจํ า เป็ น ต้อ งอาศัย ปั จจั ย ต่า ง ๆ ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ดังนี้
3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเซลล์ปกติ
เชื้อ C. perfringens มีช่วงระยะเวลาการ
แบ่งตัวในแต่ละครั้ง (generation time) ค่อนข้างสั้น
ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมแก่การเจริญ ช่วงเวลาการ
แบ่งตัวของเชื้อโดยทั่วไปจะน้อยกว่า 15 นาที แต่เชื้อ
ในบางสายพันธุ์ เช่น NCTC 8328 เป็นต้น อาจแบ่งตัว
ในช่ ว งสั้ น ๆ เพี ย ง 7.1 นาที ที่ อุ ณ หภู มิ 41๐ C
(Willardsen et al., 1978) เชื้อชนิดนี้ต้องการ
สารอาหารที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น กรดอะมิโน วิตามิน
หลายชนิด และเกลืออนินทรีย์ (เช่น แมงกานีส และ
เหล็ก) เป็นต้น รวมทั้งน้ําตาลกลูโคสช่วยสนับสนุนการ
เจริญของเชื้อนี้ได้ดีกว่าในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไม่ได้ผสม
น้ํ า ตาล อย่ า งไรก็ ต ามอาหารที่ ผ สมน้ํ า ตาลที่ เ ชื้ อ
สามารถหมัก ย่อยได้อ าจทํ าให้ เชื้อ มีชีวิ ตค่อ นข้า งสั้ น
เพราะจะไปลดการสร้ างสปอร์ข องเชื้อ อี ก ทั้ง กรดที่
เกิ ด ขึ้ น จากผลการหมั ก ย่ อ ยน้ํ า ตาลดั ง กล่ า วยั ง เป็ น
อั น ตรายต่ อ เซลล์ เ ชื้ อ ที่ อ ยู่ ใ นรู ป เซลล์ ป กติ อี ก ด้ ว ย
(อัญชลี, 2548; Boyd et al., 1984) C. perfringens
จั ด เป็ น เชื้ อ ที่ ไ ม่ ต้ อ งการออกซิ เ จนในการเจริ ญ
(obligate anaerobe) โดยเจริญได้ในบรรยากาศที่ไม่
มีอ อกซิ เจน หรือ มี ออกซิ เ จนได้ บ้ าง (2-8%) หรื อ
สภาวะที่มี oxidation reduction potential (Eh) ต่ํา
แต่ไม่เจริญใน candle jar ที่มี 5% CO2 และ 15% O2
(อัญชลี, 2548; Jay et al., 2005) มีรายงานการเจริญ
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ของเชื้อนี้ที่ค่า Eh ค่อนข้างกว้างระหว่าง -125 และ
+350 mV (Walden and Hentges, 1975) มีรายงาน
ว่าหากทําให้ค่า Eh ลดลงเหลือ -45 mV ก็เพียงพอให้
เชื้อเริ่มแบ่งตัวได้ (Blaschek, 1999) จากนั้นเชื้อจะ
หาทางปรับค่า Eh ที่อยู่แวดล้อมเอง โดยอาศัยเมตาบอลิซึมของเซลล์ในช่วงของการเจริญแบ่งตัว ทําให้เกิด
สารรีดิวซ์ เช่น เฟอร์โรด็อกซิน (ferrodoxin) เป็นต้น
เพื่อรักษาสภาวะรีดิวซ์เอาไว้ และทําให้ Eh ลดต่ําลงอยู่
ตลอดเวลาที่เซลล์กําลังเจริญ (Labbe, 1989) ส่วน
อุ ณ หภู มิ ใ นการเจริ ญ ของเชื้ อ ชนิ ด นี้ อ ยู่ ใ นช่ ว งกว้ า ง
ตั้งแต่ 20-50 °C อุณหภูมิที่เหมาะสมโดยทําให้เชื้อ
เจริ ญได้ ดี และรวดเร็ วที่ สุ ดในสภาวะไม่ มี อากาศ อยู่
ในช่วง 43-45 °C ถ้าอุณหภูมิสูงเกินกว่า 55 °C เชื้อจะ
ไม่เจริญ (Blaschek, 1999) แต่ถ้าอุณหภูมิต่ําเกินไป
เช่นระหว่าง 0-10 °C เป็นต้น เซลล์ปกติที่ยังไม่สร้าง
สปอร์จะตายอย่างรวดเร็ว และการย้ายเซลล์ซึ่งกําลัง
เจริญแบ่งตัวอยู่ที่ 37 ๐C มาอยู่ที่ 4 °C ทันที จะฆ่าเชื้อ
ให้ตายได้ถึง 96% ภายในเวลา 10 นาที (Traci and
Duncan, 1974) ในขณะที่ค่าพีเอชของอาหารที่เชื้อ
เจริญได้จะอยู่ในช่วง 5.5-8.0 โดยค่าพีเอชที่เหมาะสม
ในการเจริญอยู่ที่ 6.0-7.0 แต่เชื้อจะไม่เจริญที่พีเอชต่ํา
กว่า 5.0 หรือสูงกว่า 8.3 (Labbe, 1989) ดังนั้นการ
เพาะเลี้ ย งในอาหารที่ มี น้ํ า ตาลกลู โ คสเป็ น ส่ ว นผสม
และในอาหารที่มีความเป็นบัฟเฟอร์ต่ํา เมื่อเพาะเลี้ยง
ไปหลาย ๆ ชั่วโมง พีเอชของอาหารจะต่ําลงจากเริ่มต้น
ที่พีเอช 7 ลดลงเหลือพีเอช 5 เป็นผลจากการหมักย่อย
น้ําตาลแล้วได้กรดออกมา ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการมี
ชีวิตรอดของเชื้อแล้ว ยังเป็นผลให้การผลิตสารพิษของ
เชื้อน้อยลงไปด้วย (Labbe and Duncan, 1975)
C. perfringens มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มี
aw ต่ําได้น้อยกว่าแบคทีเรียในกลุ่มแกรมบวกชนิดอื่น ๆ
ที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษด้วยกัน (Labbe, 1989) ค่า aw
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ต่ําสุดที่เชื้อเจริญอยู่ในช่วง 0.93-0.97 ทั้งนี้ขึ้นกับสารที่
ใช้ปรับ aw (เช่นถ้าใช้กลีเซอรอลปรับ aw แบคทีเรีย
เจริญได้ที่ aw ต่ํากว่าการใช้เกลือแกงหรือใช้น้ําตาล
ทรายปรับ) (สุมณฑา, 2545; Jay et al., 2005) ในขณะ
ที่ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ 7-8% จะสามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ (Gough and Alford, 1965)
หากมีโซเดียมคลอไรด์ 6 % ขึ้นไป เชื้อนี้จะไม่เจริญ
(สุมณฑา, 2545)
3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสปอร์
การสร้ า งสปอร์ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ค วาม
หนาแน่นของเซลล์สูง และเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ ประกอบของสารอาหารที่ ใช้ ใ นการเจริญ ซึ่ง ใน
กรณี ของเชื้อกลุ่ม บาซิลลั สจะเกิดขึ้ นเมื่อ สารอาหาร
หมดไป ส่วนในกรณีของพวกคลอสตริเดียมจะเกิดการ
สร้างสปอร์เมื่อมีสภาวะที่เป็นกรดเกิดขึ้น ซึง่ เป็นเรื่องที่
พบปกติ ใ นกระบวนการสร้ า งสปอร์ ที่ แ ตกต่ า งกั น
ระหว่าง Bacillus sp. และ Clostridium sp.
(Setlow and Johnson, 2007; Dworkin and
Losick, 2005; Paredes et al., 2005; Dürre and
Hollergschwandner, 2004; Errington, 2003) การ
สร้างสปอร์ของเชื้อจะเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กับการเจริญ
แบ่ ง ตั ว ของเซลล์ ใ นอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ที่ เ หมาะสมซึ่ ง
สามารถกระตุ้นให้เชื้อสร้างสปอร์ได้ทั้งในที่มีและไม่มี
ออกซิเจน แต่ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนจะพบจํานวน
สปอร์ สู ง ที่ สุ ด ในเวลาที่ เ ร็ ว กว่ า อาหารเลี้ ย งเชื้ อ ที่
กระตุ้นให้เกิดการสร้างสปอร์จะต้องไม่มีน้ําตาลกลูโคส
น้ําตาลแล็คโตส หรือน้ําตาลชนิดอื่น ๆ ที่เชื้อหมักย่อย
ได้ แต่มั ก จะใช้ แ ป้ ง (soluble strach) เดกซ์ ท ริ น
(dextrin) หรื อ แรฟฟิ โ นส (raffinose) แทนน้ํ า ตาล
เหล่ า นั้ น โดยอาหารที่ นิ ย มใช้ เ ลี้ ย งเซลล์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
สปอร์ คื อ อาหารของ Duncan-strong
(DS)
(Duncan and Strong, 1968) หรืออาจรู้จักกันในชื่อ
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sporulation broth (Fluka) (Vanderzant and
Splittstoesser,
1992) และอาหารของ Ellner
(Ellner, 1956) การสร้างสปอร์ของเชื้อมีบทบาทสําคัญ
มาก เนื่องจากเอนเทอโรท็อกซินของ C. perfringens
จะเกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งการสร้ า งสปอร์ นี้ โดยเกิ ด ขึ้ น
ภายในลําไส้เล็กของมนุษย์ (McClane, 2007) โดย
สปอร์จะมีจํานวนสปอร์สูงสุดในเวลา 10-12 ชั่วโมง
(สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน) หรือ 24 ชั่วโมง (สภาวะที่มี
ออกซิเจน) (Granum and Whitaker, 1980) ปัจจัยที่
มีผลต่อการสร้างสปอร์ ได้แก่ 1) สารที่พบว่าส่งเสริม
การสร้ า งสปอร์ ได้ แ ก่ เมทิ ล แซนที น (methylxanthines) คาเฟอีน (caffeine) และทีโอฟีลลิน
(theophyllin) แต่สารเหล่านี้อาจจะลดอัตราการเจริญ
แบ่งตัวของเซลล์ปกติได้ (Sacks and Thompson,
1977) ส่ ว นกั ว โนซี น (guanosine) พบว่ า สามารถ
กระตุ้ น การสร้ า งสปอร์ ข องเชื้ อ ได้ บ างสายพั น ธุ์
(Sacks,1983) 2) ค่า Eh และปริมาณออกซิเจนที่มีผล
ต่อการสร้างสปอร์ของเชือ้ ยังมีข้อมูลการศึกษาน้อย แต่
พบรายงานค่า Eh ของอาหารที่ -450 mV จะเปลี่ยน
เป็น -400 mV ในช่วงที่เชื้อสร้างสปอร์ (Naik and
Dancan, 1977) 3) อุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การสร้าง
สปอร์คือ 35-40 °C ถ้าอุณหภูมิต่ําเชื้อจะสร้างสปอร์ได้
น้ อ ย เช่ น ที่ 5 °C จะได้ ส ปอร์ ป ระมาณ 2-37
spores/ml แต่ที่ 37 °C จะได้สปอร์ สูงถึง 12x106
spores/ml (Kim et al., 1967) 4) ค่าพีเอชที่
เหมาะสมต่อการสร้างสปอร์ของ C perfringens คือ
6.0-8.0 (Labbe, 1989) และสปอร์จะเกิดขึ้นได้น้อยลง
เมื่อเซลล์ปกติที่เจริญในอาหารหมักย่อยน้ําตาลให้กรด
เกิดขึ้น
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4. การปนเปื้อนของ C. perfringens ใน
อาหาร
พบได้ทั้ง ในลั กษณะการปนเปื้ อนของเซลล์
ปกติ และสปอร์ โดยเฉพาะในอาหารที่ปรุงสุกแล้วถูก
ทิ้งให้อยู่ที่อุณหภูมิ 4-60 °C เป็นเวลานาน (Jay et al.,
2005) อาหารที่เป็นสื่อให้เกิดการะบาดขึ้นบ่อย ได้แก่
อาหารที่มี เนื้อสัตว์ น้ําเกรวี่ (gravy) ที่ เตรียมไว้
ล่วงหน้า ทิ้งไว้ให้เย็นลงหลายชั่วโมงหรืออาจทิ้งค้างคืน
เพื่อนําไปใช้บริโภคในวันถัดไป หรือความร้อนที่ใช้ทํา
ให้อาหารสุกอาจไม่เพียงพอที่จะทําลายสปอร์ ขณะทิ้ง
ไว้สปอร์จึงงอกขึ้นพร้อม ๆ กับผลิตสารพิษออกมาด้วย
(สุมณฑา, 2545) สปอร์จะมีแหล่งปนเปื้อนมาจากห่วง
โซ่อาหาร อาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนผสมต่าง ๆ ในอาหาร
และในสายการผลิตอาหาร การสร้างสปอร์เกิดขึ้นได้ใน
สภาวะแวดล้ อมที่ หลากหลายส่ งผลต่อ คุ ณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร (Carlin, 2011) ดังกล่าว
มาแล้วว่าดินเป็นแหล่งของคลอสตริเดียมและสปอร์ที่
ปนเปื้อนลงสู่อาหารถูกนําเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหาร
จากกระแสลม ฝุ่นละออง หรือพนักงานในสายการผลิต
(Groenewald et al., 2009) อาหารจําพวกเนื้อสัตว์
สด หรือแช่แข็งมีการปนเปื้อนเซลล์ประมาณร้อยละ
50 (McClane, 1997) จากการสํารวจอาหารอเมริกัน
510
ตั ว อย่ า ง พบว่ า มี ก ารปนเปื้ อ นของ C.
perfringens ร้อยละ 6 ของอาหารทั้งหมด โดยเชื้อ
กระจายอยู่ในอาหารประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อ
ไก่ และเนื้อปลาดิบ (16.4%) เครื่องเทศ (5%) ผักและ
ผลไม้ (3.8%) อาหารปรุงสําเร็จแช่แข็งที่วางจําหน่าย
ในตลาด (2.7%) และในอาหารพร้อมบริโภคที่ทําขึ้น
ภายในครัวเรือน (1.8%) (Strong et al., 1993) การ
เก็บตัวอย่างเครื่องเทศ 27 ชนิด จํานวน 154 ตัวอย่าง
จากร้ า นค้ า ปลี ก 20 แห่ ง ในประเทศอิ น เดี ย พบ C.
perfringens ร้อยละ 59 ในพริกไทยดําผง คาราเวียร์
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(caraway) กระเทียม และพริกแดง และในประเทศ
ไทยก็พบ C. perfringens จํานวน 36 ตัวอย่าง จาก
ตั ว อย่ า งอาหารพร้ อ มปรุ ง บรรจุ โ ฟมที่ จํ า หน่ า ยใน
ซุปเปอร์มาเก็ตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
ปทุมธานี จากจํานวนทั้งหมด 173 ตัวอย่าง ที่จําหน่าย
ในซุปเปอร์มาเก็ต 34 แห่ง พบเชื้อดังกล่าวเป็นอันดับที่
สองรองจาก Salmonella sp. (อรุณ และคณะ, 2544)
สถาบันอาหารได้ทําการสุ่มตัวอย่างพริกป่นเพื่อวิเคราะห์
หา C. perfringens ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้กําหนด
มาตรฐาน คือ ต้องไม่พบ C. perfringens ในอาหาร
0.01 กรั ม จากการสุ่ ม ตั วอย่ างพริ กป่ นจํ านวน 6
ตัวอย่าง จากร้านค้าในเขตกรุงเทพฯ ปรากฏว่ามี 2
ตัวอย่าง ที่ตรวจพบ C. perfringens เกินกว่ามาตรฐาน
กํ า หนด และอี ก 1 ตั ว อย่ า ง ที่ ต รวจพบแต่ ไ ม่ เ กิ น
มาตรฐานที่กําหนดไว้ (ไทยรัฐ, 2542) และในปี 2547
จากการสุ่ ม ตั ว อย่ า งพริ ก แกงบรรจุ ถุ ง ที่ ว างขายตาม
ตลาดสดจํานวน 5 ตั วอย่า ง จํา หน่ายในร้า นค้า 5
แหล่ ง ในเขตกรุ ง เทพฯ ปรากฏว่ าทุ กตั วอย่ างพบการ
ปนเปื้อน C. perfringens ตั้งแต่ 50-100 โคโลนี ใน
ตั ว อย่ างพริ กแกง 1 กรั ม ซึ่ งตามมาตรฐานของ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กํ า หนดให้ อ าหารดิ บ
รวมถึ ง เครื่ อ งแกง ต้ อ งไม่ พ บการปนเปื้ อ นของ C.
perfringens
ในตั ว อย่ า งอาหาร 0.01 กรั ม
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2553; ไทยรัฐ, 2547ก)
และเมื่อสุ่มตรวจเครื่องแกงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แกงส้ม
แกงเผ็ด แกงน้ํายา แกงเขียวหวาน และแกงกะหรี่ที่
วางขายตามตลาดสดจํานวน 5 ตัวอย่าง จาก 3 แหล่ง
การค้าในเขตกรุงเทพฯ ผลปรากฏว่าทุกตัวอย่างพบ
การปนเปื้ อ นของ C. perfringens (ในตั ว อย่ า ง
เครื่องแกง 1 กรัม) (ไทยรัฐ, 2547) นอกจากนี้จากการ
สํารวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
น้ํ า พริ ก สํ า เร็ จ รู ป ได้ แ ก่ หั ว หอม กระเที ย ม กุ้ ง แห้ ง
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พริ ก แห้ ง และกะปิ (ชนิ ด ละ 3 ตั ว อย่ า ง) พบ C.
perfingens ปนเปื้อนมากที่สุด (โดยเฉลี่ย 4.3 log
CFU/g) แม้ว่า จะนํ าวัต ถุดิบ ไปให้ความร้ อนที่ 80 °C
เป็นเวลา 1 ชั่ว โมง พบว่าปริมาณเชื้อมีจํ านวนลด
น้อยลงมาก (0.1-0.3 log CFU/g) หากต้องการทําลาย
แบคทีเรียนี้ต้องใช้เวลาถึง 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิดังกล่าว
(สิริพรและคณะ, 2539) ซึ่งก่อนหน้านั้นสิริพรและคณะ
(2538) ได้ ต รวจคุ ณ ภาพทางจุ ลิ น ทรี ย์ ข องน้ํ า พริ ก
สําเร็จรูปบรรจุในภาชนะปิดผนึกจํานวน 54 ตัวอย่าง
พบว่าแม้น้ําพริกสําเร็จรูปที่มีค่า aw โดยเฉลี่ยต่ํากว่า
0.85 มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์สูงโดยสูงเกินกว่าที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข กํ า หนด กล่ า วคื อ
จุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 1.0×104 โคโลนี/กรัม และที่
สําคัญพบการปนเปื้อนของ C. perfringens สูงถึงร้อย
ละ 11 โดยจํ านวนที่ พบอยู่ ในช่ ว ง 2.00-3.32 log
CFU/g และในปี 2547 จากการสํ า รวจคุ ณ ภาพทาง
จุลินทรีย์ของน้ําพริกสําเร็จรูป จํานวน 22 ตัวอย่าง บาง
ตัวอย่ างตรวจพบ C. perfringens สู ง กว่ า เกณฑ์
จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นอาหารพร้ อ มบริ โ ภคที่ กํ า หนดโดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชิดชม และคณะ, 2547)
และในปี 2548 จากการสํารวจเก็บตัวอย่างน้ําพริก
เปีย กจํา นวน 11 ชนิด ที่ กระบวนการผลิ ตไม่ ผ่า น
กระบวนการ ให้ ค วามร้ อ นก่ อ นการบรรจุ จากกลุ่ ม
ผู้ผลิตกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งพบว่ามี
การปนเปื้อนของ C. perfringens อยู่ (ชิดชม และ
คณะ, 2548) อาหารที่พบว่ามีการปนเปื้อนเซลล์ของ
C. perfringens ดังแสดงในตารางที่ 1 และเมื่อเร็ว ๆ
นี้ใ นระหว่ า งเดือ นมี น าคมถึ ง เดือ นพฤษภาคม 2554
จากการเก็บตัวอย่างพริกแห้งจํานวน 40 ตัวอย่าง เพื่อ
ตรวจนับปริมาณเซลล์และสปอร์ของ C. perfringens
สามารถแบ่งกลุ่มพริกแห้งออกเป็น 3 เกรดด้วยกัน
ตามลักษณะและคุณภาพที่ปรากฏ (รูปที่ 1) โดยจาก
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การศึกษาครั้งนี้พบว่าทุกตัวอย่างมีการปนเปื้อนของ
เซลล์ แ ละสปอร์ แต่ พ บในปริ ม าณที่ แ ตกต่ า งกั น

Review

ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ชนิดของอาหารและปริมาณการปนเปื้อนเซลล์ของ C. perfringens
ร้อยละที่พบ
ปริมาณที่พบ
ประเทศ
อ้างอิง
(จํานวนตัวอย่าง) (log CFU/g)
เนื้อปิ้ง-ย่าง
ไม่รายงาน
2.29
ไนจีเรีย Abdullahi et al. (2006)
เครื่องเทศ
59.0 (154)
1.00-6.00
อินเดีย Banerjee and Sarka (2003)
prepared frozen foods
2.7 (510)
ไม่รายงาน อเมริกา Strong et al. (1993)
ผักและผลไม้
3.8 (510)
ไม่รายงาน อเมริกา Strong et al. (1993)
เครื่องเทศ (อเมริกา)
5 (510)
ไม่รายงาน อเมริกา Strong et al. (1993)
อาหารที่เตรียมในบ้าน
1.8 (510)
ไม่รายงาน อเมริกา Strong et al. (1993)
เนื้อสัตว์ สัตว์ปกี และปลา
16.4 (510)
ไม่รายงาน อเมริกา Strong et al. (1993)
น้ําพริกสําเร็จรูป
72.7 (22)
1.30-2.60
ไทย ชิดชม และคณะ (2547)
พริกแกงสด
100.0 (5)
1.69-2.00
ไทย ไทยรัฐ (2547ก)
อาหารพร้อมปรุงบรรจุโฟม
20.8 (173)
ไม่รายงาน
ไทย อรุณ และคณะ (2544)
พริกป่น
50.0 (6)
ไม่รายงาน
ไทย ไทยรัฐ (2542)
วัตถุดิบในการผลิตน้ําพริก
ไม่รายงาน
4.30
ไทย สิริพร และคณะ (2539)
ชนิดอาหาร

รูปที่ 1 ตัวอย่างพริกแห้งในแต่ละเกรดที่นํามาตรวจวัดปริมาณเซลล์และสปอร์ของ C. perfringens (เกรด A คือ
พริกแห้งที่มีเม็ดสมบูรณ์ ไร้ตําหนิ และการเน่าเสีย จํานวน 6 ตัวอย่าง; เกรด B คือ พริกแห้งที่เม็ดมีตําหนิ
ไม่เกินร้อยละ 5 และการเน่าเสียไม่เกินร้อยละ 30 จํานวน 16 ตัวอย่าง; เกรด C คือ พริกแห้งที่เม็ดมี
ตําหนิเกินร้อยละ 5 และการเน่าเสียเกินกว่าร้อยละ 30 จํานวน 18 ตัวอย่าง (สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2526))

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3
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ตารางที่ 2 ปริมาณเซลล์และสปอร์ของ C. perfringens ในตัวอย่างพริกแห้ง จํานวน 40 ตัวอย่าง จากร้านค้าปลีก
ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ปี 2554
พริกแห้งเกรดต่าง ๆ
(จํานวนตัวอย่าง)
เกรด A (6)
เกรด B (16)
เกรด C (18)

ตัวอย่างที่ปนเปื้อน/ตัวอย่าง
ทั้งหมด (ร้อยละ)
6/6 (ร้อยละ 100)
16/16 (ร้อยละ 100)
18/18 (ร้อยละ 100)

จากผลการสํารวจพบว่าพริกแห้งทุกตัวอย่าง
มีการปนเปื้อนเซลล์และสปอร์ของ C. perfringens
โดยลั ก ษณะปรากฏของพริ ก แห้ ง มีค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ปริมาณการปนเปื้อนของเซลล์ C. perfringens ซึ่งพริก
แห้งเกรด A ที่มีลักษณะปรากฏของเม็ดที่สมบูรณ์ ไร้
ตําหนิ และการเน่าเสียจะมีปริมาณการปนเปื้อนของ
เซลล์ต่ํากว่าพริกแห้งเกรด B และ C ตามลําดับ แต่
อย่ า งไรก็ ต ามในกรณี ก ารปนเปื้ อ นของสปอร์
ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนัก นอกจากนี้จาก
การเก็บ ตัวอย่างพริก สด (fresh chili) จํ านวน 54
ตัวอย่าง จากร้านค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร ระหว่าง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ปี 2554 พบว่าทุกตัวอย่าง
มีการปนเปื้อนเซลล์และสปอร์ของ C. perfringens
เช่นเดียวกับพริกแห้ง แต่ปริมาณที่ปนเปื้อนจะต่ํากว่าที่
พบในพริกแห้ง ซึ่งพบปริมาณการปนเปื้อนของเซลล์
และสปอร์ ใ นพริ ก สดเท่ า กั บ 4-150 และ 4-460
MPN/g ตามลําดับ โดยที่ลักษณะปรากฏของพริกสด
นั้ น ไม่ มี ความสั มพั นธ์ กั บปริ มาณเซลล์ และสปอร์ ของ
C. perfringens เช่นเดียวกับที่พบความสัมพันธ์ในพริก
แห้งอีกทั้งจากผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์น้ําพริก ได้แก่
กลุ่มของน้ําพริกแกง (fresh chili) น้ําพริกเผา (cooked
chili) และน้ําจิ้มไก่และซอส-พริก (chili sauces) จาก
ร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า จํานวน 58 ตัวอย่าง
พบว่าร้อยละ 59 ของตัวอย่างทั้งหมด มีการปนเปื้อน
ของเซลล์และสปอร์ C. perfringens ในระดับที่เท่ากัน

ระดับการปนเปื้อน C. perfringens (MPN/g)
เซลล์
สปอร์
9–23
4–23
43–240
9–43
460– >1,100
15–93

คื อ 3->1,100 MPN/g โดยพบว่ า พริ ก แกง (35
ตัวอย่าง) เป็นกลุ่มที่มี การปนเปื้อนสูงที่สุด เนื่องจากมี
ค่าพีเอช และค่า aw ที่สูง คือ 5.3-5.9 และ 0.8-0.9
ตามลําดับ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญของ
C. perfringens ในขณะที่กลุ่มน้ําจิ้มไก่และซอสพริก
นั้นมีค่าพีเอช และค่า aw ต่ํา ไม่เหมาะกับการเจริญ จึง
พบการปนเปื้อนของ C. perfringens ปริมาณน้อย และ
ยังพบว่าตัวอย่างจากร้านค้าปลีกมักพบการปนเปื้อน
ของเชือ้ ที่สูงกว่าที่มาจากห้างสรรพสินค้า

5.
การก่ อ โรคอาหารเป็ น พิ ษ ของ C.
perfringens
C. perfringens ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ
ผู้ป่วยจะเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงและปวดท้อง
โดยทั่วไปไม่มีอาการคลื่นเหียนอาเจียน ไม่มีไข้ หรือ
ปวดศี ร ษะ ระยะเวลาฟั ก ตั ว อยู่ ใ นช่ ว ง 8-24 ชั่ ว โมง
โดยอาการจะทุเลาลงภายใน 12-24 ชั่วโมง บุคคลที่
อ่อนแออาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต บุคคลที่อยู่
ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ คนแก่ และเด็กทารกอายุต่ํากว่ า
1 ปี (Blaschek, 2000) อาการของ โรคอาหารเป็นพิษ
มีสาเหตุมาจาก เชื้อไทป์ A จะสร้างสารพิษที่เรียกว่า
เอนเทอโรท็ อ กซิน (enterotoxin) ซึ่ง เป็ น spore
specific protein สร้างขึ้นระหว่างการสร้างสปอร์ของ
เซลล์ ใ นลํ า ไส้ ข องมนุ ษ ย์ ห รื อ สั ต ว์ (Jay, 1996)
เนื่องจากเซลล์ของ C. perfringens สามารถทนใน
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สภาวะกรดของกระเพาะอาหาร จึงไม่ถูกทําลายจาก
กรดในกระเพาะอาหาร (McClane, 1997) การเกิด
โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียชนิดนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
มีการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อน C. perfringens ตั้งแต่
106-107 เซลล์ต่อกรัม (Blaschek, 2000) บางรายงาน
ระบุ >105 เซลล์ต่อกรัม (McClane, 1997)
5.1 อาการของโรค
อ า ก า ร ข อ ง โ ร ค ที่ มี ส า เ ห ตุ จ า ก C.
perfringens พบว่ามีลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับกลุ่มของสารพิษที่ร่างกายได้รับเข้าไป โดยทั่วไปแล้ว
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
1.เอกซ์โซท็อกซิน (exotoxin) ซึ่งเป็นสารพิษ
ที่เชื้อสร้างขึ้นในระยะที่เป็นเซลล์ปกติ แล้วขับออกสู่
นอกเซลล์ ส่ ว นมากที่ พ บได้ แ ก่ ส ารพิ ษ ชนิ ด แอลฟา
( α toxin) ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ทํ า ให้ เ กิ ด แก๊ ส แกงกรี น
(gangrene gas) เนื้ อ เยื่ อ ใต้ ผิ ว หนั ง ชั้ น ลึ ก อั ก เสบ
(cellulitis) และการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือภาวะ
เลื อดเป็ นพิ ษ (septiccemia) และสารพิ ษชนิด เบต้ า
(β toxin) ที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดลําไส้อักเสบมีเนื้อเยื่อ
ตายเน่า (enteritis necroticans หรือ pigbel)
2. เอนเทอโรท็อกซิน (enterotoxin) ซึ่งเป็น
สารพิษที่เชื้อสร้างขึ้นในระหว่างการสร้างสปอร์ภายใน
ลําไส้ของสัตว์และมนุษย์ ซึ่งสารพิษที่ได้จะถูกเก็บไว้
ภายในเซลล์ก่อน จนกระทั่งเกิดการสลายตัวของเซลล์
(cell lysis) จึงทํ าให้สปอร์ และสารพิษ ดังกล่าวถู ก
ปล่อยออกมา เอนเทอโรทอกซินเป็นสาเหตุทําให้เกิด
ภาวะอุจจาระร่วง และภาวะอุจจาระร่วงจากการใช้ยา
ปฏิชีวนะ (antibiotic associated diarrhea) (อัญชลี,
2548; McClane, 2007; Blaschek, 2000)
5.2 ปัจจัยความรุนแรงในการเกิดโรค
ปัจจัยความรุนแรงในการเกิดโรค (virulence
factors) สาเหตุที่ ทํา ให้ เกิ ดการตอบสนองของโรคที่
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เกิดขึ้นกับโฮสต์ โดยปัจจัยความรุนแรงดังกล่าวจะไป
ยั บ ยั้ ง การทํ า งานของกลไก หรื อ วิ ถี เ มตาบอลิ ซึ ม
บางอย่างของโฮสต์ (host) ตัวอย่างปัจจัยความรุนแรง
ได้ แ ก่ แคปซู ล และสารพิ ษ ชนิ ด ต่ า ง ๆ ในกรณี ข อง
C. perfringens คือสารพิษกลุ่มที่เป็นเอกซ์โซท็อกซิน
ได้แก่ alpha (α) beta (β) epsilon (ε) และ iota (ί)
และกลุ่มของเอนเทอโรท็อกซิน (CPE) (McClane,
1997) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโฮสต์ และ
ตัวเชื้อเองอีกด้วยโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.เอนเทอโรท็อกซิน เป็นสารพิษที่ไวต่อความ
ร้อนจะถูกทําลายที่อุณหภูมิ 60 °C ภายในเวลา 60
นาที และมี ค วามไวต่ อ เอนไซม์ โ ปรติ เ นส สามารถ
ต้านทานต่อเอนไซม์ทริปซิน ไคโมทริปซิน และปาเปนได้
เอนเทอโรท็ อ กซิ น สร้ า งจากเซลล์ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
กระบวนการสร้ า งสปอร์ ใ นช่ ว งปลายของการเจริ ญ
ป ริ ม า ณ ส า ร พิ ษ จ ะ ผ ลิ ต สู ง สุ ด ก่ อ น อั บ ส ป อ ร์
(sporangium) แตก และเอนเทอโรท็อกซินจะปล่อย
ออกมาพร้ อ มกั บ อั บ สปอร์ (Jay, 1996) แต่ ก็ พ บ
รายงานว่าเชื้อที่อยู่ในรูปเซลล์ปกติสร้าง เอนเทอโรท็อกซินได้แต่จะมีปริมาณน้อย ส่วนสายพันธุ์ที่ไม่ก่อ
โรคจะไม่ผลิตสารพิษนี้ (อัญชลี, 2548) ดังนั้นหาก
บริโภคอาหารที่มีปนเปื้อนเซลล์ของ C. perfringens
เป็ น ปริ ม าณมากพอเซลล์ บ างเซลล์ จ ะอยู่ ร อดจาก
สภาวะกรดในกระเพาะอาหารและเข้าสู่ลําไส้เล็กได้
จากนั้ นเซลล์ที่ เพิ่ มปริม าณและสร้ างสปอร์ จะปล่ อ ย
สารพิ ษ (enterotoxin) ออกมาต่ อ มาสารพิ ษ จั บ กั บ
ผนั ง สํ า ไส้ และทํ า ลายเซลล์ เ ยื่ อ บุ ลํ า ไส้ (epithelial
cell) เกิดการกระตุ้นการหลั่งของเหลว รบกวนการดูด
ซึมกลับของน้ําและสารอาหาร ทําให้เกิดอาการท้องเสีย
(McClane, 1997)
2.อายุของโฮสต์ อายุเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้
โฮสต์ไวต่อการติดเชื้อ เด็กเล็กและผู้สูงอายุนอกจากจะ
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ไวต่อการติดเชื้อแล้วยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตค่อนข้างสูง
เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของทารก หรือเด็กเล็กยังไม่
สมบู ร ณ์ เ พี ย งพอต่ อ การปกป้ อ งการรุ ก รานของเชื้ อ
โดยเฉพาะฟาโกไซท์ (phagocytes) หรือเม็ดเลือดขาว
ที่มีบทบาทสําคัญในการจับกินและทําลายเชื้อ ส่วนใน
ผู้สูงอายุซึ่งมีความเสื่อมถอยของระบบการทํางาน จึง
ทําให้มีความไวต่อการติดเชื้อและแสดงอาการของโรค
ที่รนุ แรง ในขณะที่คนวัยหนุ่มสาว อาการของโรคจะไม่
รุนแรง และมักหายจากโรคได้เอง (อัญชลี, 2548)
3.การใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจําเป็น ส่วน
ใหญ่มักเกิดจากการซื้อยากินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์
ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดโรคอุจจาระร่วงที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การกิ น ยาปฏิ ชี ว นะ (antibiotic
associated
diarrhea) การใช้ ย าปฏิ ชี วนะในลั กษณะดั งกล่ าวจะ
ทําลายสมดุลของเจุลินทรีย์ประจําถิ่นในลําไส้ เป็นเหตุ
ให้ C. perfringens ไทป์ A (ซึ่งเดิมมีจํานวนไม่มากนัก)
แบ่ ง ตั ว เพิ่ ม จํ า นวนมากยิ่ ง ขึ้ น จนก่ อ โรคได้ (อั ญ ชลี ,
2548; Borriello et al., 1984) ซึ่งมีอาการแตกต่างไป
จากอาการของโรคอาหารเป็นพิษ โดยมีความรุนแรง
และระยะเวลาของการเกิดโรคนานกว่า และมีเลือ ด
และเยื่อมูกออกมาออกมากับอุจจาระด้วย (Borriello,
1995)
4.การที่เชื้อขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว เชื้อนี้มี
ระยะเวลาในการแบ่ ง ตั ว แต่ ล ะครั้ ง ค่ อ นข้ า งสั้ น คื อ
ประมาณ 10-15 นาที ดังนั้นหากยังไม่บริโภคอาหาร
ทันทีและเก็บในสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น อยู่ในหม้อ
อุ่นที่อุณหภูมิต่ํากว่า 50 °C หรือในสภาวะที่ทําให้
ออกซิเจนในอาหารลดต่ําลง เป็นต้น จะส่งเสริมให้เชื้อ
เพิ่มจํานวนได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาไม่นาน
เชื้ออาจเพิ่มจํานวนมากขึ้นจนถึง 108 เซลล์ ซึ่งเป็น
ปริมาณที่เพียงพอต่อการก่อโรค (อัญชลี, 2548)
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6. การควบคุม C. perfringens ในอาหาร
การป้องกันการเกิดโรคอาหารเป็นพิษจาก C.
perfringens สามารถทําได้โดยการกําจัดเซลล์ปกติ
หรือสปอร์ออกจากอาหาร หรือยับยั้งการปนเปื้อนใน
ระหว่างกระบวนการผลิตอาหาร หรือการทําให้อาหาร
เย็นลงอย่างเหมาะสมและให้ความร้อนอย่างเพียงพอ
อี ก ครั้ ง เพื่ อ กํ า จั ด เซลล์ ข อง C.
perfringens
(Wringley, 1994) ตัวอย่างเช่น Jay (1996) ได้
เสนอแนะวิ ธี ก ารเตรี ย มไก่ ง วงและน้ํ า ซอสราดเพื่ อ
บริโภคได้อย่างปลอดภัย ได้แก่ ปรุงไก่งวงภายนอกให้มี
อุณหภูมิสูงถึง 74 °C ล้างและ ฆ่าเชื้อภาชนะและ
อุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมด หลังจากสัมผัสกับไก่งวงดิบ
และแยกเนื้อไก่งวงและน้ําสต๊อกออกจากกันก่อนการ
แช่เย็น เป็นต้น นับจากอดีตมีงานวิจัยจํานวนมากที่ได้
ทําการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ในการแปรรูป
อาหารเพื่ อ ควบคุ ม และการลดการปนเปื้ อ นของ
C. perfringens ทั้งในส่วนของการให้ความร้อน การใช้
ความดัน การเติมสารเคมีหรือสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้ง
การเจริ ญ รวมทั้ ง การใช้ ส ารออกซิ ไ ดซ์ ซิ่ ง ในการทํ า
ความสะอาดวั ต ถุ ดิ บ ก่ อ นการแปรรู ป (ตารางที่ 3)
(Akhtar et al., 2009; Juneja, 2006; Novak and
Yuan, 2004a,b; Juneja et al., 2001; Juneja and
Marmer,1996; de Jong, 1989) ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่น และความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร
ชนิดต่าง ๆ ทั้งอาหารสด และอาหารแปรรูป ปัจจุบันมี
การศึ ก ษาใช้ ส ารออกซิ ไ ดซ์ ซิ่ ง ลดการปนเปื้ อ นของ
จุลินทรีย์กันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้เป็นน้ํา
ล้างทํา ความสะอาดในอุ ตสาหกรรมเนื้อ สัตว์ แปรรู ป
และอุตสาหกรรมผักผลไม้ส่งออก รวมทั้งการนํามาใช้
ล้างวัตถุดิบตั้งต้นของอาหารแปรรูปหลายชนิด สารฆ่า
เชื้อที่นิยมใช้ส่วนมากเป็นพวกคลอรีนหรือสารประกอบ
คลอรีน เช่นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ คลอรีนไดออกไซด์
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โซเดียมไบซัลไฟท์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และแคลเซียม
คลอไรด์ (Izumi, 1999) เป็ น ต้ น คลอรี น มี
ประสิทธิภาพในการทําลายจุลินทรีย์ได้กว้างขวาง แม้
ใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยในเวลาอันสั้น แต่งานวิจัยใน
ปั จ จุ บั น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น พิ ษ ของคลอรี น
เนื่องจากเมื่อนํามาใช้กับสารประกอบอินทรีย์บางชนิดเช่น
สารไตรโคลซาน (triclosan) ที่มีในเขียงจะทําให้เกิด
พวกสารคลอโรฟอร์ม (chloroform) ซึ่งอาจเป็นสาร
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ก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ นอกจากนี้ Stevens (1982)
รายงานว่าคลอรีนสามารถทําปฏิกิริยากับสารอินทรีย์
แ ล ะ ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ เ กิ ด ส า ร carcinogenic
trihalomethane teratogenic trihalomethane
และ haloacetic acid ได้ ในขณะทีค่ ลอรีนไดออกไซด์
จะ ไม่ ทํ า ปฏิ กิ ริ ยา แ ล ะเ กิ ด สา รพลอยไ ด้ ( by
products) ที่ เ ป็ น อั น ตรายเหมื อ นการใช้ ค ลอรี น
(Keskinen et al., 2009)

ตารางที่ 3 การศึกษาการใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและลดการปนเปื้อนของ C. perfringens
กระบวนการที่ใช้
การใช้ความร้อน

ชนิดของอาหาร
เนื้อวัวหมัก (เกลือ)
ปรุงสุก

การใช้ความร้อน
ร่วมกับความดัน

ผลิตภัณฑ์เนือ้

การใช้สารยับยั้ง

ผลิตภัณฑ์ซูวี (ไก่
งวง) (sous-vide
turkey products)

การใช้สารยับยั้ง

ถั่วงอกในน้ําเกลือ
บรรจุกระป๋อง
(พีเอช 4-4.5)

การใช้สารยับยั้ง

เนื้อไก่งวงบดใน
ซอส (เนื้ออก)

การใช้สารยับยั้ง

ผลิตภัณฑ์ซูวีเนือ้
อกไก่ในน้ําซอส
(sous-vide
chicken
products)

สภาวะที่ใช้
ให้อุณหภูมิที่ 60 °C นาน 1 ชม.
จากนั้นลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ลงตั้งแต่
51-11°C ภายในเวลา 8 ชม.
ใช้ความดันร่วมกับกระบวนการให้
ความร้อน (568 MPa, 73 °C, 10
min) (จํานวนสปอร์เริ่มต้น 6.0 log)
ใช้โซเดียมไพโรฟอสเฟต (0.3%)
ร่วมกับโซเดียมคลอไรด์ (0, 1, 2, or
3%) ยับยั้งการงอกสปอร์ (จํานวน
สปอร์เริ่มต้น 2.5 log)
น้ําเกลือที่มีสปอร์ Brine with
contain 103 ปรับพีเอชเป็น 3.2, 3.5,
3.7, 4.0, 4.2 และ 4.5 ด้วยกรดแล
คติก (10%) หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์
(0.1 M)
ใช้โซเดียมแลคเตต (1%) และ
โซเดียมอะซีเตต (1%) แช่เย็น 15 ชม.
ใช้โซเดียมไดอะซีเตต (1%) แช่เย็น
15, 18 และ 21 ชม. (จํานวนสปอร์
เริ่มต้น 2.8 log)
ใช้โซเดียมแลคเตต (0, 1.5, 3, และ
4.8%) ยับยั้งการงอกของสปอร์ใน
ระหว่างการเก็บรักษาที่ 25 °C นาน
480 ชม. (จํานวนสปอร์เริม่ ต้น 2.5
log)

จํานวนเซลล์/สปอร์ที่ลดลง
ลดลงเป็นเส้นตรงตามอุณหภูมแิ ละ
เวลา

แหล่งอ้างอิง
Juneja et al.
(2001)

สปอร์ลดลงประมาณ 4.0 log

Akhtar et al.
(2009)

การใช้โซเดียมคลอไรด์ (3%) เพียง Juneja and
Marmer (1996)
ชนิดเดียวที่ 28 °C ชะลอการงอก
ของสปอร์ได้นาน 12 ชม. ที่ 15 °C
ชลอได้นาน 72 ชม.
ที่พีเอช <3.7 ไม่พบการเจริญของ
de Jong (1989)
C. perfringens ทีท่ ดสอบทั้ง 6 สาย
พันธุ์ แต่ที่พเี อช 3.7 พบการเจริญ
ของเชือ้ 2 สายพันธุ์
ลดสปอร์ลงได้ > 1.8 log

Juneja and
Thippareddi
(2004)

ลดสปอร์ลงได้ > 1.8 log
ณ อุณหภูมิ 19 °C ที่ความเข้มข้น
4.8% ไม่พบสปอร์ของ C.
perfringens ส่วนที่ความเข้มข้น 0,
1.5 และ 3% สปอร์ไม่สามารถงอก
ได้

Juneja (2006)
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ตารางที่ 3 การศึกษาการใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและลดการปนเปื้อนของ C. perfringens (ต่อ)
กระบวนการที่ใช้
การใช้สารออกซิไดซ์ซิ่ง

ชนิดของอาหาร
เนื้อวัวบรรจุ
สุญญากาศ

สภาวะที่ใช้
ใช้สารละลายโอโซน (5 ppm O3 ที่ 4 °C
นาน 5 นาที) ร่วมกับบรรจุแบบ
สุญญากาศ และความร้อนที่ 60 °C นาน
30 นาที เก็บทีอ่ ุณหภูมิ 25 และ 37 °C
1. ใช้ความร้อนร่วมกับบรรจุแบบ
สุญญากาศ (ควบคุม)
2. ใช้โอโซนร่วมกับบรรจุแบบสุญญากาศ
3. ใช้โอโซนร่วมกับบรรจุแบบสุญญากาศ
แล้วให้ความร้อน

การใช้สารออกซิไดซ์ซิ่ง

ผิวหน้าเนื้อวัว

ใช้ความร้อนและโอโซน

การใช้แสงร่วมกับ TiO2

น้ําดื่ม

การใช้แสงร่วมกับ
ไทเทเนียมไดออกไซด์
(Titanium Dioxide:
TiO2)

น้ําธรรมชาติ

ใช้ Degussa-Ti alloy electrode เวลา
ในการฉายรังสีนาน 120 นาที
ใช้ photolysis และ TiO2
photocatalysis:
1. Light treatment
*นาน 5 นาที, **นาน 30 นาที
2. Combined light/TiO2 system
*นาน 5 นาที
3. Light/H2O2 and light/TiO2/H2O2
*นาน 5 นาที

ปัจจุบันในอุตสาหกรรมอาหารมีการนําสาร
ออกซิ ไ ดซ์ ซิ่ ง ได้ แ ก่ น้ํ า โอโซน (ozonate water)
สารละลายคลอรีนไดออกไซด์ (aqueous chlorine
dioxide
solution) หรื อ น้ํ า อิ เ ล็ ก โทรไลซ์
(electrolyzed oxidizing: EO) มาใช้เพื่ อลดการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรคดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากสารฆ่า
เชื้อเหล่านี้มีคุณสมบัตสิ ามารถทําลายเซลล์เนื้อเยื่อของ
เชื้อโรคแบบเฉียบพลันและมีฤทธิ์ทําลายเชื้อแบคทีเรีย
ทั้งเเกรมบวกเเละเเกรมลบ รวมทั้ง รา สปอร์ ของรา

จํานวนเซลล์/สปอร์ที่ลดลง
ที่อุณหภูมิ 25 °C
แบบที่ 1. ลดสปอร์ลงได้ 0.06
log
แบบที่ 2. ลดสปอร์ลงได้0.72
log
แบบที่ 3. ลดสปอร์ลงได้ 0.76
log
ที่อุณหภูมิ 37 °C
แบบที่ 1. ลดสปอร์ลงได้ 0.58
log
แบบที่ 2. ลดสปอร์ลงได้ 0.97
log
แบบที่ 3. ลดสปอร์ลงได้ 1.49
log
ลดเซลล์ลงได้ 2.09 log
ลดสปอร์ลงได้ 1.24 log
ลดสปอร์ลงได้ 2.53 log
(99.7%)
*ลดเซลล์ลงได้ 1.2 log,
**ลดสปอร์ได้ <0.5 log
*ลดเซลล์ลงได้ 6.0 log, ลด
สปอร์ได้ 0.6 log
*ลดเซลล์ลงได้ >6.0 log, ลด
สปอร์ได้ 1.0 log

แหล่งอ้างอิง
Novak and Yuan
(2004a)

Novak and Yuan
(2004b)
Dunlop et al.
(2008)
Lanao et al.
(2010)

ไวรั ส เเละโปรโตซั ว ได้ ดี (Foegeding,
1985;
Foegeding and Hemstapat, 1985) ตัวอย่างการใช้
ประโยชน์ของคลอรีนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมอาหาร
เช่น Rodgers et al. (2004) พบว่าการใช้สารละลาย
คลอรีนไดออกไซด์ความเข้มข้น 5 ppm สามารถลดเชื้อ
L. monocytogenes และ E. coli O157:H7 บนผิว
แอปเปิ้ล ผักกาดหอม และแคนตาลูปได้มากกว่า 5 log
CFU/g สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Zhang and
Farber (1996) ที่พบว่าการใช้สารละลายคลอรีนได

680

KKU Science Journal Volume 40 Number 3

ออกไซด์ความเข้มข้น 5 ppm เช่นเดียวกัน สามารถลด L.
monocytogenes ในผักกาดหอมได้ 1.7 log CFU/g
และล่าสุดในปี 2009 Keskinen et al. (2009) ได้
ศึกษาถึงการใช้ส ารละลายคลอรีน ไดออกไซด์ในการ
ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ E. coli O157:H7 จากใบ
ผักกาด-หอม ความเข้มข้นของเซลล์เริ่มต้นเท่ากับ 8
log CFU/g แช่ด้วยสารละลายคลอรีนไดออกไซด์ที่มี
คลอไรท์อิออน 20-200 ppm เป็นเวลานาน 2 นาที
พบว่าสารละลายคลอรีนไดออกไซด์ที่มีคลอไรท์อิออน
100 ppm มีประสิทธิภาพในการลดเชื้อ E. coli
O157:H7 ได้ดีที่สุด โดยสามารถลดเชื้อลงได้มากกว่า
1.25 log CFU/g
ในขณะที่โอโซนเป็นสารออกซิไดซ์ซิ่งอีกชนิด
หนึ่งที่มีฤทธิ์รุนแรง (Kim et al.,1999) การนํามาใช้
นิยมผสมให้อยู่ในรูปของสารละลายโอโซน (aqueous
ozone) ข้ อ ดี ข องโอโซนคื อ เป็ น ก๊ า ซธรรมชาติ ที่
ปราศจากสี มีพลังงานในการทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่นสูง
และไม่เหลือสารพิษตกค้า งใด ๆ นอกจากออกซิเจน
(Xu, 1999) Foegeding (1985) ศึกษาการใช้โอโซนที่
มีค่าพีเอช 3,4 และ 5 เพื่อยับยั้งสปอร์ของ Bacillus
และ Clostridium พบว่ าค่ าพี เอชที่ เ ป็ น กรดของ
สารละลายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโอโซนในการ
ทํ า ลายสปอร์ สารละลายโอโซนที่ ค วามเข้ ม ข้ น 1.5
mg/L (1.5 ppm) พีเอชเท่ากับ 3 เวลานาน 15 นาที
สามารถลดสปอร์ของ B. cereus ได้ 90-99.9% จาก
จํา นวนสปอร์ เริ่ ม ต้น 107 CFU/ml ส่ วนการใช้
สารละลายโอโซนที่ความเข้มข้น 2.2 mg/L (2.2 ppm)
พีเอชเท่ากับ 3 เวลานาน 15 นาที พบว่าสามารถลด
สปอร์ ข อง B. stearothermophilus และ C.
perfringens ได้ 60% จากจํานวนสปอร์เริ่มต้น 105
cfu/ml แสดงให้เห็นว่าสปอร์ของเชื้อแต่ละชนิด มี
ความต้ า นทานต่ อ โอโซนแตกต่ า งกั น สปอร์ ข อง
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B. stearothermophilus และ C. perfringens มีความ
ต้านทานสูงกว่าสปอร์ของ B. cereus จากการศึกษานี้
ยังพบว่าสปอร์ของ B. cereus ที่ไม่มี coat protein
เริ่มต้น 5.5x106 CFU/ml เมื่อสัมผัสด้วยสารละลาย
โอโซนที่ความเข้มข้น 0.2 mg/L (0.2 ppm) พีเอช
เท่ากับ 3 เวลานาน 15 นาที จะสามารถลดจํานวน
สปอร์ดังกล่าวลงได้ 99.995% แสดงให้เห็นว่า spore
coat เป็นเกราะป้องกันด่านแรกต่อการทําลายด้วย
โอโซน นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารใช้ ส ารละลายโอโซน กั บ
ผิวหน้าชิ้นเนื้อวัวขนาด (7.5×10.0×1.0 cm) ที่ความ
เข้มข้น 5 ppm กวนนาน 5 นาที ที่อุณหภูมิ 4 °C ไม่
พบการงอกและการเจริ ญ ของสปอร์ ข องเชื้ อ C.
perfringens หลั ง เก็ บ แบบสุ ญ ญากาศ (vacuum
packaged storage) ที่ 25 °C นาน 1 วัน ในขณะที่
การเก็บเนื้อวัวล้างด้วยน้ําโอโซน 5 ppm ที่อุณหภูมิ
4 °C พบว่าป้องกันการงอกและการเจริญของสปอร์
ของ C. perfringens (Novak and Yuan, 2003;
Novaka and Yuan, 2004b) พบว่าประสิทธิภาพใน
การทํ า ลายเชื้ อ จะเสริ มฤทธิ์ ซึ่ งกั นและกั นของการให้
ความร้อนหลังผ่านกระบวนการใช้โอโซนแล้ว สามารถลด
จํานวนเซลล์ของ C. perfringens ลงได้ 2.09 log
CFU/g และในขณะเดียวกันก็สามารถลด spores ของ
เชื้อดังกล่าวลงได้ 1.24 log10 spores/g (Novak and
Yuan, 2004a) น้ําอิเล็กโทรไลซ์มีคุณสมบัติในการ
ทําลายจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ จึงได้รับความสนใจในการ
นํ า มาใช้ เ ป็ น สารฆ่ า เชื้ อ ในงานด้ า นการเกษตร งาน
ทันตแพทย์ การแพทย์และอุตสาหกรรมอาหาร โดยพบ
รายงานว่า น้ําอิเล็กโทรไลซ์เป็นสารทําลายจุลินทรีย์ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการฆ่ า เชื้ อ บนเขี ย ง ซากสั ตว์ ปี ก ไข่
ผักกาดหอม เมล็ดอัลฟัลฟา (alfalfa) และต้นอ่อนงอก
(อัลฟัลฟางอก) ลูกแพร์ แอปเปิ้ล ลูกพีช มะเขือเทศ
สตรอเบอรี่ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในการแปรรูปอาหาร
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(Koseki et al., 2004a) เมื่อเปรียบเทียบกับสารฆ่า
เชื้อที่มีใช้งานอยู่ทั่วไปน้ําอิเล็กโทรไลซ์มีประสิทธิภาพที่
เหนื อกว่ าและมีร าคาถูก กว่า ข้อดีที่ โดดเด่นที่สุดของ
น้ําอิเล็กโทรไลซ์ คือ สามารถยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคได้
โดยมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผู้ใช้น้อยมาก
เนื่องจากในกระบวนการผลิตน้ํา อิเล็กโทรไลซ์นี้ไม่มี
การเติมสารเคมีอันตรายใด ๆ ลงไป นอกจากนี้ได้มีผล
พิสูจน์ว่า น้ําอิเล็กโทรไลซ์ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
(Mori et al., 1997) และมีประสิทธิรวมทั้งราคาถูก
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันการ
เน่ า เสี ย ที่ มี ก ารใช้ อ ยู่ แ ต่ เ ดิ ม เช่ น กลู ต าราลดี ไ ฮด์
(Sakurai et al., 2003; Sakurai et al., 2002)
โซเดี ย มไฮโปคลอไรต์ และกรดอะซี ติ ก เป็ น ต้ น
(Ayebah and Hung, 2005) จากรายงานของ
Osafune et al. (2006) ที่ทําการศึกษาฤทธิ์ของน้ํา
อิ เ ล็ ก โทรไลซ์ ใ นการทํ า ลายหรื อ ฆ่ า แบคที เ รี ย
Staphylococcus saprophyticus, Micrococcus
luteus และ Bacillus sphaericus โดยใช้กล้อง
จุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด พบว่ า เซลล์ ที่
สัมผัสกับน้ําอิเล็กโทรไลซ์จะมีผนังเซลล์เหี่ยวย่นและมีรู
กลมจนเห็ น โครงสร้ า งส่ ว นที่ เ ป็ น ไซโตพลาสซึ ม ของ
เซลล์ Izumi (1999) ได้แสดงให้เห็นว่าน้ําอิเล็กโทรไลซ์
สามารถนํามาใช้ในการทําความสะอาดพืชผลที่ตัดแต่ง
แล้ ว เช่ น แครอท พริ กหวาน ผัก ขม หั วไชเท้า ญี่ปุ่ น
(Japanese radish) และมันฝรั่ง เป็นต้น เมื่อนําผักสด
ที่ตัดแต่งแล้ว มาลดจํานวนเชื้อด้วยน้ําอิเล็กโทรไลซ์
(pH 6.8, 20 mg/l free chlorine) โดยการจุ่มแช่ การ
ล้างด้วยน้ําไหลผ่านหรือจุ่มแช่แล้วเป่าแห้ง ผลปรากฏ
ว่าสามารถลดจํานวนแบคทีเรียลงได้ 0.6–2.6 logs
CFU/g เมื่อตรวจปริมาณคลอรีนในน้ําอิเล็กโทรไลซ์
พบว่าน้ําอิเล็กโทรไลซ์ที่มีคลอรีน 50 mg/l จะให้ผลใน
การฆ่ า เชื้ อ แบคที เ รี ย มากกว่ า น้ํ า อิ เ ล็ ก โทรไลซ์ ที่ มี
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คลอรีน 15 หรือ 30 mg/L นอกจากนี้ยังพบว่าทรีตเมนต์ที่ทดลองศึกษาไม่ทําให้พืชผลตัดแต่งที่ศึกษามีการ
เปลี่ยนสีแต่อย่างใด ส่วน Koseki and Itoh (2001) ได้
ศึกษาผักกาดหอมที่ล้างด้วยน้ําอิเล็กโทรไลซ์เบสเป็น
เวลา 1 นาที ตามด้วยการล้างด้วยน้ําอิเล็กโทรไลซ์กรด
1 นาที และทรีตเมนต์ที่ล้างโดยใช้น้ําอิเล็กโทรไลซ์กรด
เพียงอย่างเดียวเป็นเวลา 10 นาที พบว่าทั้ง 2 ทรีตเมนต์ สามารถลดจํานวน aerobic bacteria ลงได้ 2
log CFU/g ในขณะที่การล้างด้วยน้ําอิเล็กโทรไลซ์-กรด
ซ้ําสองครั้งไม่ได้ช่วยให้การลดลงของแบคทีเรียเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญ ต่อมาในปี 2004 Koseki และคณะ
ทดลองใช้น้ําอิเล็กโทรไลซ์เบสอุ่น (อุณหภูมิ 50 °C) ใน
การล้ า งผั ก กาดหอมเป็ น เวลา 5 นาที จากนั้ น ใช้ น้ํ า
อิเล็กโทรไลซ์กรดที่แช่เย็น อุณหภูมิ 4 °C ล้างต่อเป็น
เวลา 1 หรื อ 5 นาที และพบว่ า ทรี ต เมนต์ ที่ ศึ ก ษา
สามารถลดทั้งจํานวน E. coli O157:H7 และ
Salmonella ลงได้ 3–4 log CFU/g (Koseki et al.,
2004c) และในปีเดียวกันนี้เอง Koseki และคณะยังได้
รายงานว่าแตงกวาที่ล้างด้วยน้ําอิเล็กโทรไลซ์เบส (pH
11.3 ORP -870 mV) เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นแช่ใน
น้ําอิเล็กโทรไลซ์ หรือ EO (pH 2.6 ORP 1130 mV
และ free chlorine 30 mg/l) เป็นเวลา 5 นาที
สามารถลดจํานวนจุ ลินทรีย์กลุ่ มแอโรบิก มีโซไฟล์ไ ด้
มากกว่ า การใช้ วิ ธี ก ารแช่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว เมื่ อ
เปรียบเทียบกับวิธีการล้างระหว่างน้ําอิเล็กโทรไลซ์ (30
mg/l free chlorine) น้ําโอโซน (ozonated water; 5
mg/l ozone) หรือสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์
(sodium hypochlorite solution; NaOCl, 150
mg/l free chlorine) เป็นเวลา 10 นาที พบว่า
สามารถทําให้การลดลงของจุลินทรีย์มากขึ้นกว่าเดิม
อย่างน้อย 2 log CFU ต่อผลแตงกวา (Koseki et al.,
2004b)
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7.สรุปผล
C. perfringens เป็นแบคทีเรียแกรมบวกรูป
ท่ อ นที่ ส ามารถสร้ า งสปอร์ ไ ด้ จึ ง ทนต่ อ สภาวะที่ ไ ม่
เหมาะสมในรู ป ของสปอร์ เจริ ญ ได้ ใ นสภาวะที่ ไ ม่ มี
อากาศ พบแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในสิ่ง แวดล้ อมและ
อาหาร สายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษพบ
ได้ในดิน น้ํา ฝุ่นละออง อาหาร เครื่องเทศ และยังเป็น
จุลินทรีย์ประจําถิ่นในลําไส้เล็กของคนและสัตว์เลี้ยงลูก
ด้ ว ยนม โรคอาหารเ ป็ น พิ ษ ที่ มี ส าเหตุ จ าก C.
perfringens เกิ ด จาก การ รั บ ปร ะทา นอา หาร ที่
ปนเปื้ อนเซลล์หรื อสปอร์ของเชื้อดั งกล่า วเข้า ไปเป็ น
จํานวนมาก แบคที เรีย จะสร้ างสปอร์ ในขณะที่ อยู่ใ น
ลําไส้พร้อมทั้งสร้าง C. perfringens enterotoxin
(CPE) ออกมา เป็ น ผลให้ เ กิ ด อาการท้ อ งเสี ย หรื อ
ท้องร่วงอย่างรุนแรง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและ
สร้ า งสปอร์ ข องเชื้ อ ได้ แ ก่ สารอาหาร ปริ ม าณ
ออกซิเจนอุณหภูมิ ค่าพีเอช และค่า aw โดยในระบบ
ของอาหารแต่ละปัจจัยการเจริญและการสร้างสปอร์นี้
จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารและวิธีการผลิต
การปนเปื้อนของเซลล์และสปอร์ของเชื้อชนิดนี้พบได้
ทั้งในประเทศที่กําลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแล้ว
ซึ่งพบได้ในอาหารหลากหลายชนิด ได้แก่ ไส้กรอกสด
ผลิตภัณฑ์สั ตว์ปีก และเนื้อสัตว์ อาหารแช่เยือกแข็ ง
พร้อมปรุง ผักและผลไม้ น้ําพริก และเครื่องเทศ การ
ปนเปื้อนดังกล่าวทําให้เกิดปัญหาในอุตสาหกรรม ทั้งใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอาหาร เช่น อายุการเก็บ
รักษาและด้านความปลอดภัยอาหาร เช่น ในน้ําพริก
ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการหาวิธีการควบคุม
ลด หรือทําลายเซลล์และสปอร์ของ C. perfringens
ในกระบวนการผลิ ต อาหาร มี อ ยู่ ห ลายวิ ธี ด้ ว ยกั น ที่
สามารถนํามาใช้ได้ เช่น การใช้ความร้อน สารเคมีและ
สารยั บ ยั้ ง การเจริ ญ หรื อการใช้ สารออกซิ ไ ดซ์ ซิ่ งใน
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กระบวนการล้าง (เช่น โอโซน คลอรีนไดออกไซด์ หรือ
น้ําอิเล็กโทรไลซ์กรด ที่เป็นสารฆ่าเชื้อทางเลือกใหม่ที่
นํามาใช้แทนที่สารประกอบคลอรีน เป็นต้น) เป็นต้น มี
รายงานว่าโอโซน คลอรีนไดออกไซด์ และน้ําอิเล็กโทร
ไลซ์กรด มีประสิทธิภาพสูงในการทําลายเซลล์จุลินทรีย์
แม้ใช้ที่ระดับความเข้มข้นต่ํา (ประมาณ 1–3 ppm, 5–
10 ppm และ 50-70 ppm ตามลําดับ) อย่างไรก็ตาม
ยังขาดข้อมูลในการนําสารออกซิไดซ์ซิ่งทั้ง 3 ชนิด มา
ใช้เพื่อลดจํานวนเซลล์และสปอร์ของ C. perfringens
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สารออกซิ ไ ดซ์ ซิ่ ง ใน
อนาคตจึงควรมุ่งประเด็นการนําสารดังกล่าวมาใช้ใน
สภาวะที่เหมาะสม (ความเข้มข้น และระยะเวลาสัมผัส)
เ พื่ อ ล ด ห รื อ ทํ า ล า ย เ ซ ล ล์ แ ล ะ ส ป อ ร์ ข อ ง C.
perfringens ที่ปนเปื้อนในอาหาร และผลิตผลทางการ
เกษตรแต่ละชนิด
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