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บทคัดยอ  

การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภคที่จําหนายในโรงพยาบาลสุทธาเวช โดยการสุมเก็บ

ตัวอยางอาหาร จํานวน 20 ตัวอยาง จากรานจําหนายอาหารทั้งหมด 5 รานเพื่อตรวจหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย โดยใชวิธีการ

ตรวจแบบ Aerobic plate count การตรวจหาแบคทีเรียทั้งหมด ยีสตและราทั้งหมด โดยวิธี Standard pour plate และ

โดยวธิ ีStandard spread plate ตรวจหาแบคทีเรีย Staphylococcus spp. Bacillus spp. และ Vibrio spp. วิเคราะหขอมลู

โดยวิธีหาความถี่และรอยละ ผลการวิจัยพบวามีจํานวนตัวอยางอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานทั้งหมด 9 ตัวอยาง คิดเปนรอย

ละ 45(9/20)  และตัวอยางอาหารที่ไมผานเกณฑมาตรฐานทั้งหมด 11 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 55(11/20) สาเหตุที่ตัวอยาง

อาหารตรวจพบวาไมผานเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากตรวจพบ แบคทีเรีย Staphylococcus spp. คิดเปนรอยละ 40(8/20) 

แบคทีเรีย Bacillus spp. คิดเปนรอยละ 35(13/20) และแบคทีเรีย Vibrio spp. คิดเปนรอยละ 5(1/20) และยีสตและรา

ทั้งหมด คิดเปนรอยละ 10(2/20) ดังนั้นจากผลตรวจสอบคุณภาพอาหารดานจุลชีวิทยาของอาหารพรอมบริโภคที่จําหนายใน

โรงพยาบาลสุทธาเวช สามารถนําขอมูลไปใชประเมินคุณภาพดานจุลชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภค และการปรับปรุง

คุณภาพอาหารใหถูกสุขลักษณะเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยของผูบริโภคในอนาคตตอไป 
 

ABSTRACT 

 Microbiological quality examination of ready to eat sold in Suddhavej Hospital. A total of 20 food 

samples were randomly taken from all 5 restaurants to determine the Aerobic plate count. Using the 

Standard pour plate method was used for analyzing the total bacteria and total Yeast and Mold, and the 

Standard spread plate was used for analyzing the bacteria; Staphylococcus spp., Bacillus spp. and Vibrio spp. 

Data were analyzed by frequency and percentage. The results showed that there were 45% (9/20) of ready 
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to eatsample had microbiological quality within acceptable limits. 55% (11/20) of ready to eatsample had 

microbiological quality above acceptable limits.  The cooked food sample had, Staphylococcus spp.,  

Bacillus spp., Vibrio spp. and total yeast and mold 40% (8/20), 35% (7/20), 5%(1/20) and 10% (2/20) 

respectively. Therefore, from the food quality examination on histology of ready to eatsold in Suddhavej 

Hospital. The data can be used to assess the microbiological quality of prepared food. In order to improve 

the quality of food in order to ensure the safety of the consumers in the future. 
 

คําสําคัญ:  คุณภาพทางจุลชีววิทยา  อาหารพรอมบริโภค  โรงพยาบาลสุทธาเวช 

Keywords:  Microbiological qualities, Ready-to-eat foods, Suddhavej hospital  
 

บทนํา 

 โรงพยาบาลเปนสถานพยาบาลท่ีมีการใหบริการดาน

อาหารสําหรับผูบริโภคเปนจํานวนมาก ในแตละวันการ

จัดการดานอาหารที่จําหนายในโรงพยาบาล จึงมีความ

จําเปนและสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงสุขลักษณะ

และความปลอดภัยของอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวนั ้นๆ ดวย 

โดยอาหารท่ีจําหนายภายในโรงพยาบาลควรเปนอาหารท่ีถูก

สุขลักษณะ ปราศจากเ ช้ือจุล ินทร ีย และสารพ ิษของ

เชื้อจุลินทรีย ไมมีสารปนเปอนหรือวัตถุเจือปนในอาหารใน

ปริมาณที่กอใหเกิดอันตรายตอรางกายของผูบริโภคได โดย

การปนเปอนอาจเกิดจากขั้นตอนการประกอบอาหารหรือ

อาจเกิดจากวัตถุดิบที่มีการปนเปอนของจุลินทรียและสารพิษ 

ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพผูบริโภคได 

 โรคที่เกิดจากอาหารไมสะอาด มีสาเหตุมากจากการ

ปนเป อนตั ้งแตขั้นตอนการผลิต การเลี ้ยงสัตว การขนสง  

การแปรรูป การปรุงและการจําหนายถึงผูบริโภคในขั้นตอน

สุดทาย โดยโรคท่ีเกิดจากการปนเปอนจุลินทรีย โดยพิษของ

จุลินทรียเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเขาไปปนเปอนในอาหารมี

การเจริญเติบโตและมีการสรางสารพิษที่เปนอันตรายตอ

รางกายกอให เก ิดโรค ซึ ่งโดยทั่วไปโรคที่ เก ิดจากการ

รับประทานอาหาร แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ โรคอาหาร

เปนพิษ (Food Poisoning) และโรคติดเชื้อจากอาหารเปน

สื่อ (Food Infection) โดยอาหารเป นพ ิษเก ิดจากการ

รับประทานอาหารที่มีสารพิษเขาไป สารพิษนั ้นอาจไดมา

จากพืช สัตวหรือสารพิษจากจุลินทรียที่ม ักปนเป อนมา 

ก ับอาหาร  เมื่ อ เจริญ เติบโตไดมักสรางสารพิษ เชน 

Staphylococcus aureus ที่สรางเอนเทอโรทอกซิน ทําให

เกิดอาการคลื่นไส อาเจียน เปนตะคริวในชองทอง ออนเพลีย 

สวน Bacillus cereus ทําใหเกิดอาการปวดทอง บางครั้ง

อาจเกิดอาการทองรวงอยางรุนแรง และอาเจียน เปนตน 

(สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ ้า, 2557) สวนโรคติดเชื้อ

อาหารเปนสื่อ หมายถึงโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหาร

ที่มีเชื้อจุลินทรียปนเปอนเขาไปแลวแบงตัวทวีจํานวนมากข้ึน

และเขาทำลายระบบทางเดินอาหารกอใหเกิดอาการปวด

ทอง คลื ่นไส อาเจียน จุลินทรียกอโรคในอาหารที ่สำคัญ 

ได  แก  Staphylococcus aureus Clostridium botulinum 

Mycobacterium bovis Escherichia coli Salmonella 

spp. Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio cholera ซึ่ง

สามารถทําใหเกิดโรคจากอาหารที่มีระดับความรุนแรงนอย

จนถึงรุนแรงมากและคุกคามตอชีวิตได (ศนิ, 2560) โดย

ความรุนแรงของโรคจะข้ึนอยูกับปจจัยหลายชนิด เชน ชนิด

ของเชื้อจุลินทรียกอโรค ปริมาณของจุลินทรียหรือสารพิษที่

ไดรับ อายุและระดับภูมิตานทานโรคของผูปวย โดยเฉพาะ

เด็กเล็ก คนชรา และบุคคลที่มีระบบภูมิคุมกันตํ่าเปนบุคคลที่

มีความเสี่ยงสูงตอการเจ็บปวยที่รุนแรงและการเกิดโรคแทรก

ซอนได (Ray and Bhunia, 2014) 

 ในการศ ึกษาชน ิดและปริมาณของจ ุล ินทร ีย  ท่ี

ปนเป อนในอาหารพรอมบริโภคที ่จําหนายในโรงพยาบาล

สุทธาเวช โดยมีการจําหนายอาหารพรอมบริโภคทั่วไป เชน 

อาหารประเภทขาวราดแกง อาหารตามสั่ง ข าวขาหมู 

ขาวตม กวยจั๊บ กวยเตี ๋ยว อาหารพื ้นเมือง เบเกอรรี่และ

เครื ่องดื่ม เปนตน โดยการศึกษาในครั ้งนี้จะทําการศึกษา

เฉพาะอาหารพรอมบริโภค ซึ่งอาหารสวนใหญที่จําหนายเปน

อาหารที่มีการปรุงประกอบไวนาน อีกทั้งบางรานไมมีฝาปด
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อาหารที่มิดชิดและที่สําคัญยังปรุงประกอบเพื่อจําหนายทั้ง

วัน จึงทําใหเกิดความเสี่ยงวาอาหารจะเกิดการเนาเสียหรือ

เกิดการปนเปอนของจุลินทรีย ดังนั ้นผูวิจัยจึงสนใจที ่จะ

ศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภคท่ี

จ ํ าหนายในโรงพยาบาลส ุทธาเวช คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศึกษาอาหารพรอมบริโภค 

จํานวน 20 ตัวอยาง เพื่อตรวจวิเคราะหหาชนิดและปริมาณ

ของจุลินทรียที่อาจปนเปอนในอาหารพรอมบริโภค เพื่อเปน

การประเมินคุณภาพของอาหารที่จําหนายใหมีคุณภาพตาม

เกณฑมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การเก็บตวัอยาง 

เก็บตัวอยางอาหารพรอมบริโภคจากรานอาหารที่

จําหนายในโรงพยาบาลสุทธาเวช ระหวางเดือนมกราคม ถึง

เดือนเมษายน พ.ศ. 2564  โดยเก็บปริมาณ 300 กรัม ใน

ถุงพลาสติกที ่ปลอดเชื ้อ โดยเก็บตัวอยางอาหารทั ้งสิ้น  

20 ตัวอยางโดยตัวอยางอาหารจะถูกเก็บไวในกลองเย็นที่

อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และทําการวิเคราะหทันทีที่

อาหารถูกนําสงหองปฏิบัติการ 

2. วิธีการตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหาร 

 2.1 การตรวจหาแบคทีเรียทั ้งหมด (Total plate 

count) การตรวจหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด โดยวิธี  

Aerobic plate count มีวิธีการดังนี้ คือเตรียมตัวอยางโดย

ใชชอนที่ปราศจากเชื้อตักอาหาร โดยใหมีสวนประกอบทุก

อยางจํานวน 50 กรัม ใสในถุงตีปนตัวอยางชนิด Lateral 

filter bag ท ี ่มี  Butterfield’s phosphate buffer ที ่ปลอด

เชื้อปริมาตร 450 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันดวยเครื่องเขยา

นาน 5 นาที และใชปเปตดูดสารละลายตัวอยางเฉพาะสวนที่

เปนของเหลว จะไดระดับความเจือจาง 10 เทา ดูดตัวอยาง

มาปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลองที่มี Butterfield’s 

phosphate buffer ที่ปลอดเชื้อ ปริมาตร 9 มิลลิลิตร เขยา

เบาๆ ใหเขากันและเจือจางตออีกจนไดความเจือจาง 10-2 

และ 10-3 จากนั ้นปเปตตัวอยางอาหารจากความเจือจาง  

10-1  10-2  10-3 ความเจือจางละ 1 มิลลิลิตร ใสในจานเพาะ

เชื้อ เทอาหารวุน Plate count agar (PCA) ลงในจานผสม

ใหเขากันทิ้งไวใหวุ นแข็ง ควํ ่าจานลง ทําความเจือจางละ  

2 ซํ ้า ทํา Control โดยปเปต Butterfield’s phosphate 

buffer ที่ปลอดเช้ือ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสในจานเพาะเช้ือ

แทนตัวอยางอาหาร นําไปบมในตูบมเช้ือที่อุณหภูมิ 35 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง นับโคโลนี (Colony) โดยใช

แวนขยาย นํามาหาคาเฉลี ่ยและนําจานเพาะเชื ้อมานับ

จํานวนโคโลนีที่เก ิดขึ้น โดยนับจานอาหารเลี ้ยงเชื ้อที ่มี

โคโลนีอยู ในชวง 30-300 โคโลนี คํานวณเปน CFU / ml 

(Colony forming unit / ml) ข อ ง ต ั ว อ ย  า ง อ า ห า ร 

(กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2557) ดังสมการตอไปนี ้
 

จํานวนแบคทีเรียท้ังหมด =   จํานวนโคโลนีที่นับได 

        (CFU/ml)        ปริมาตรของตัวอยางในจานเพาะเชื้อ 

         (มิลลิลิตร) 

 2.2 การตรวจหาแบคทีเรีย Staphylococcus spp. 

(Bennett and Lancette, 2001) โดยการชั่งตัวอยางอาหาร 

50 กรัม ใส ถ ุงพลาสติกปลอดเชื ้อเต ิม Peptone water 

ความเขมขนรอยละ 0.1 ที่ปลอดเช้ือ ปริมาตร 450 มิลลิลติร 

เขยาผสมใหเขากันดวยเครื่องตีผสมอาหาร เปนเวลา 5 นาที 

จะได ระด ับความเจ ือจาง 10-1 จากน ั ้นป  เปตตัวอย าง  

1 มิลลิลิตร ลงใน Peptone water ความเขมขนรอยละ 0.1 

ที่ปลอดเชื้อ ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดวย Vortex 

ไดระดับความเจือจาง 10-2 จากนั้นทําการเจือจางตอไปจนได 

ระดับความเจือจาง 10-3 เมื่อไดความเจือจางที่ตองการแลว 

ปเปตตัวอยางแตละความเขมขนมาในปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร 

หยดลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Baird - Parker agar ใชแทงแกว

รูปตัวแอลปลอดเชื้อเกลี่ยตัวอยางใหทั่วผิวหนาอาหารเลี้ยง

เช้ือ โดยทําความเจือจางละ 2 ซํ้า จากนั้นนําไปบมท่ีอุณหภมูิ 

35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง ตรวจสอบลักษณะ

โคโลนีที่มีสีดํา ขอบขาว รอบโคโลนีมีบริเวณใสและนําจาน

เพาะเชื้อมานับจํานวนโคโลนีที่เกิดขึ้น ในชวง 30-300 โคโลนี 

คํานวณเปน CFU / ml 

 2 . 3  ก า ร ต ร ว จ ห า แ บ ค ที เ รี ย  Bacillus spp. 

(Ananchaipattana et al., 2016) โดยการชั่งตัวอยางอาหาร 

50 กรัมใสถุงพลาสติกปลอดเชื ้อ เติมลงใน Butterfield’s 

phosphate buffer ปริมาตร 450 มิลลิลิตร ปเปตตัวอยางท่ี

เจือจางที่ความเขมขน 10-1 10-2 และ 10-3  ในปริมาตร 0.1 

(1) 
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มิลล ิล ิตร ลงบนอาหารเล ี ้ยงเช ื ้อ Mannitol - egg yolk 

polymyxin agar (MYP agar) ความเจือจางละ 2 ซํ้า ในแต

ละความเขมขน จากนั้นใชแทงแกวรูปตัวแอลที่ปลอดเชื้อ

เกลี ่ยตัวอยางเชื้อใหทั ่วผิวหนาอาหารเลี ้ยงเชื้อและบมที่

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18–24 ชั ่วโมง เมื่อ

ครบเวลาที่กําหนดใหนับจํานวนโคโลนีที่มีลักษณะเฉพาะของ 

Bacillus spp. ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือ MYP agar และทํา

การจดบันทึก เพื่อนําไปคํานวณคา CFU / ml (ลักษณะเฉพาะ

ของ Bacillus spp. คือ โคโลนีจะมีสีชมพูหรือสีขาวอมชมพู 

ขอบหยัก หรือโคงมน มีโซนตะกอนสีขาวขุนรอบๆ โคโลนี) 

 2.4 การตรวจหาแบคทีเรีย Vibrio spp. (อรุณและ 

จิณหวิภา, 2555) โดยการชั่งตัวอยางอาหาร 50 กรัม ใสใน 

Alkaline peptone water (APW) ปลอดเชื้อ ปริมาตร 450 

มิลลิลิตร และนําไปบมเพราะเชื ้อที ่อุณหภูมิ 37 องศา-

เซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง ใชปเปตดูดตัวอยางปเปต

ตัวอยางที ่ เจ ือจางที ่ความเข มขน 10 -1  10 -2 และ 10-3  

ปริมาตร 0.1 ม ิลล ิล ิตร หยดลงบนอาหาร Thiosulfate 

citrate bile salt sucrose agar ความเจือจางละ 2 ซํ้า จากน้ัน

ใชแทงแกวรูปตัวแอลปลอดเชื ้อเกลี ่ยตัวอยางใหทั่วผิวหนา

อาหารเลี ้ยงเชื ้อ แลวนําไปบมเชื ้อที ่อุณหภูมิ 37 องศา-

เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง สังเกตลักษณะโคโลนีของ

แบคทีเรียที ่มีสีเหลือง ซึ่งสงสัยวาเปน V. cholerae และ

โคโลนีท่ีเปนสีเขียวท่ีสงสัยวาเปน V. parahemolyticus  

 2.5 การตรวจหาปริมาณยีสตและรา (นฤมล, 2560) 

โดยวิธี Aerobic plate count มีวิธีการดังนี้ คือ ชั่งตัวอยาง

อาหาร 50 กรัมใสใน Peptone water ความเขมขนรอยละ 

0.1 ปลอดเชื้อ ปริมาตร 450 มิลลิลิตร ปเปตตัวอยางอาหาร

มา 1 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลองที่มีสารละลาย Peptone 

water ความเขมขนรอยละ 0.1 ปริมาตร 9 มิลลิลิตร เขยา

เบาๆ ใหเขากัน จะไดความเจือจาง 10-2 และทําการเจือจาง

ตอไปอีกใหไดความเจือจาง 10-3 10-4 จากนั้นปเปตตัวอยาง

อาหารจากความเจือจาง 10-1  10-2  10-3  ความเจือจางละ  

1 มิลลิลิตร ลงในจานเพาะเชื้อ ทําการหลอมอาหารเลี้ยงเช้ือ 

Sabouraud dextrose agar ผสมChloramphenicol 100 

มิลลิกรัมตอลิตร และทิ ้งไวใหมีอุณหภูมิ 45 -50 องศา-

เซลเซียส มาทํา Pour plate technique ความเจือจางละ  

2 ซํ้า ท้ิงใหอาหารแข็งบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 2 วัน นับ

จํานวนของยีสตและราที่เกิดขึ้นชวง 30-300 โคโลน ีคํานวณ

เปน Colony forming unit / ml (CFU / ml) เชนเดียวกับ

แบคทีเรีย 

3. การวิเคราะหขอมูล  

 นําขอมูลจากการตรวจวิเคราะหหาจํานวนโคโลนขีอง

แบคทีเรียทั ้งหมด Staphylococcus spp. Bacillus spp. 

Vibrio spp. และยีสตและราทั ้งหมด รายงานเปน CFU/g 

(Colony forming unit / Gram) วิเคราะหขอมูลเทียบกับ

เกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัส 

ฉบับที่ 3 ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2560 กรมวิทยาศาสตร 

การแพทย กระทรวงสาธารณสุข ดังตารางที ่ 1 วาอยู ใน

ระดับมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไมและรายงานเปนความถ่ี

และคารอยละ 

 การศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการรับรองดานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ

หองปฏิบัต ิการ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่

ใบรับรอง IBC07-06 /2563
 

ตารางที่ 1 เกณฑคณุภาพทางจลุชีววิทยาของอาหารพรอมบรโิภคทั่วไป ตามประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2560 (สํานักงานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2560) 

พารามิเตอร เกณฑมาตรฐาน 

จํานวนแบคทีเรียท้ังหมด CFU/กรัม นอยกวา 1 x 106 

จํานวนยีสตและราทั้งหมด CFU/กรัม นอยกวา 1 x 104 

Escherichia coli MPN/กรัม นอยกวา 3 

Coliform MPN/กรัม นอยกวา 10 

Staphylococcus aureus CFU/กรัม นอยกวา 100 

Clostridium perfringens CFU/กรัม นอยกวา 100 
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ตารางที่ 1 เกณฑคณุภาพทางจลุชีววิทยาของอาหารพรอมบรโิภคทั่วไป ตามประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2560 (สํานักงานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2560) (ตอ) 

พารามิเตอร เกณฑมาตรฐาน 

Bacillus cereus CFU/กรัม นอยกวา 100 

Salmonella spp. /25 กรัม ไมพบ 

Vibrio cholerae /25 กรัม ไมพบ 

Vibrio parahaemolyticus /25 กรัม ไมพบ 

Listeria monocytogenes /25 กรัม ไมพบ 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด Staphylococcus spp. Bacillus spp. Vibrio spp. และยีสตและราทั้งหมด ทีต่รวจพบ 

ในอาหารพรอมบรโิภค 

รานอาหารท่ี อาหาร 
แบคทีเรีย

ทั้งหมด 
Staphylococcus spp. Bacillus spp. Vibrio spp. 

ยีสตและรา

ทั้งหมด 

1 พะแนงหมู 0.6x102 0.6x102 0 0 0 

แกงเขียวหวานไก 0.5x102 1.51x105 0 0 1.9x102 

กระเพราเครื่องในไก 0.5x102 0.1x102 0.2x102 0 0 

ผัดผักกาดดองใสไข 0.3x102 0.6x102 0 1.33x103 0 

ผัดหนอไมดองใสหม ู 0.1x102 0.6x102 0.2x102 0 0 

ลาบหม ู 5.4x103 0 0 0 0 

ผัดวุนเสนใสไข 0 2.5x102 0 0 0 

2 ผัดพริกแกงหม ู 4.2x103 0 1.6x102 0 0 

ผัดกระเพราลูกชิ้นหม ู 5.2x103 0 0 0 0 

 พะโล 2.55x104 0 0 0 6.2x102 

 ตมขาไก 6.9x102 0 0 0 0 

3 ขาวขาหมู 1.49x105 6.5x104 7.6x103 0 6.3x103 

ขาวมันไก 2.56x105 1.81x105 2.36x105 0 1.68x105 

 ขาวไกกรอบ 1.59x104 0 0 0 0 

 ขาวยําไก 1.93x103 0 0 0 0 

4 ลาบ 1.8x102 0 0 0 1.12x104 

สมตํา 3.2x104 3.6x102 5.8x103 0 3.6x102 

นํ้ายาขนมจีน 1.14x104 4.3x104 1.1x102 0 4.5x103 

5 ขาวมันไก 2.82x105 2.53x105 1.34x105 0 8.2x102 

ขาวขาหม ู 3.6x102 5.6x102 9.9x102 0 0 
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ตารางที่ 3 ตัวอยางอาหารที่ผานและไมผานเกณฑมาตรฐานจําแนกตามประเภทของจุลินทรียที่ปนเปอนในอาหาร 

รานอาหารท่ี ตัวอยางอาหาร คุณภาพ 

ประเภทของจุลินทรียที่ปนเปอนในอาหาร 

แบคทีเรีย

ทั้งหมด 

Staphylococcus  

spp. 

Bacillus 

spp. 

Vibrio 

spp. 
ยีสตและราทั้งหมด 

1 พะแนงหม ู ผาน - - - - - 

แกงเขียวหวานไก ไมผาน - + - - - 

กระเพราเครื่องในไก ผาน - - - - - 

ผัดผักกาดดองใสไข ไมผาน - - - + - 

ผัดหนอไมดองใสหม ู ผาน - - - - - 

ลาบหม ู ผาน - - - - - 

ผัดวุนเสนใสไข ไมผาน - + - - - 

2 ผัดพริกแกงหม ู ไมผาน - - + - - 

ผัดกระเพราลูกชิ้นหม ู ผาน - - - - - 

 พะโล ผาน - - - - -  

 ตมขาไก ผาน - - - - - 

3 ขาวขาหมู ไมผาน - + + - - 

ขาวมันไก ไมผาน - + + - + 

 ขาวไกกรอบ ผาน - - - - - 

 ขาวยําไก ผาน - - - - - 

4 ลาบ ไมผาน - - - - + 

สมตํา ไมผาน - + + - - 

นํ้ายาขนมจีน ไมผาน - + + - - 

5 ขาวมันไก ไมผาน - + + - - 

ขาวขาหม ู ไมผาน - + + - - 

จํานวนตวัอยางที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน 11 0 8 7 1 2 

รอยละ 55 0.00 40 35 5 10 

จํานวนตัวอยางที่ผานเกณฑมาตรฐาน 9 20 12 13 19 18 

รอยละ 45 100.00 60 65 95 90 

หมายเหตุ : + หมายถึง ตรวจพบเชื้อมากกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเปนเหตุใหไมผานมาตรฐาน  

  - หมายถึง ตรวจพบเชื้อนอยกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด หรือไมพบเลย 
 

ผลการวิจัย  

 จากการศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร

พรอมบริโภคท่ีจําหนายในโรงพยาบาลสุทธาเวช  โดยการสุม

เก็บตัวอยาง จํานวน 20 ตัวอยาง โดยใชวิธีการตรวจแบบ 

Aerobic plate count  โดยวิธี Standard pour plate เพ่ือ

ตรวจหาแบคทีเรียทั้งหมดและยีสตและราทั้งหมด และโดย

วิ ธี  Standard spread plate เ พ่ื อตรวจหาแบค ที เ รี ย 

Staphylococcus spp. Bacillus spp. และ Vibrio spp. ผล

การตรวจสอบคุณภาพของตัวอยางอาหาร ผลการวิจัยพบวา 

เมื่อพิจารณาในแตละราน พบวา รานที่ 1 มีตัวอยางอาหารที่

ไมผานเกณฑมาตรฐาน 3 ตัวอยาง จากอาหารทั้งหมด 7 
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ต ัวอย าง ค ือ แกงเข ียวหวานไก   ตรวจพบแบคทีเรีย 

Staphylococcus spp. 1.51x105 CFU/g และผัดผักกาด

ดองใสไข ตรวจพบแบคทีเรีย Vibrio spp. 1.33 x103 CFU/g 

ตามลําดับ รานอาหารที่ 2 ตรวจสอบอาหาร 4 ตัวอยาง พบ

ตัวอยางอาหารที ่ไมผานเกณฑมาตรฐาน 2 ตัวอยาง จาก

อาหารทั ้งหมด 4 ตัวอยาง คือ ผัดพริกแกงหมู ตรวจพบ

แบคทีเรีย Bacillus spp. 1.6x102 CFU/g รานอาหารที่ 3 

ตรวจสอบอาหาร 4 ตัวอยางพบอาหารที ่ไม ผ านเกณฑ

มาตรฐาน 2 ตัวอยาง คือ ขาวขาหมู ตรวจพบแบคทีเรีย 

Staphylococcus spp. 6.5x104 CFU/g และ แบคที เรีย 

Bacillus spp.  7 .6x103  CFU/g  ข  า วม ั นไก   ตรวจพบ

แบคทีเร ีย Staphylococcus spp. 1.81x105 CFU/g และ

แบคทีเรีย Bacillus spp. 2.36x105 CFU/g และยีสตและรา

ทั้งหมด 1.68x105 CFU/g  รานอาหารที่ 4 ตรวจสอบอาหาร 

3 ตัวอยาง พบอาหารที่ไมผานเกณฑมาตรฐานทั้ง 3 ตัวอยาง 

คือ ลาบ ตรวจพบยีสตและราทั ้งหมด 1.12x104 CFU/g  

สมตํา ตรวจพบแบคทีเรีย Staphylococcus spp. 3.6x102 

CFU/g และ Bacillus spp. 5.8x103 CFU/g และน ํ ้ายา

ขนมจี น  ต ร วจพบแบคที เ รี ย  Staphylococcus spp. 

4.3x104 CFU/g  และ แบคทีเรียBacillus spp. 1.1x102 

CFU/g รานอาหารที่ 5 ตรวจสอบอาหาร 2 ตัวอยาง พบ

อาหารทีไ่มผานเกณฑมาตรฐานทั้ง 2 ตัวอยาง คือ ขาวมันไก 

ตรวจพบแบคที เ รี ย  Staphylococcus spp. 2.53x105 

CFU/g และ Bacillus spp. 1.34x105 CFU/g  ขาวขาหมู 

ตรวจพบแบคทีเรีย Staphylococcus spp. 5.6x102 CFU/g 

และแบคทีเรีย Bacillus spp. 9.9x102 CFU/g จะเห็นไดวา

อาหารที่ผานการปรุงและไมมีการถูกความรอนหลังการปรุง

แลว เชน ขาวมันไกและขาวขาหมู จะมีการปนเปอนของ

จุลินทรีย ในปริมาณที่สูงมาก (แสดงตารางที่ 2) 

 จากตารางที่ 3 พบวา มีจํานวนตัวอยางอาหารท่ีผาน

เกณฑมาตรฐานทั้งหมด 9 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 45(9/20) 

และตัวอยางอาหารที ่ไมผานเกณฑมาตรฐานทั้งหมด 11 

ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 55(11/20) สาเหตุที่ตัวอยางอาหาร

ตรวจพบวาไมผานเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากตรวจพบ 

แบคทีเรีย Staphylococcus spp. คิดเปนรอยละ 40(8/20) 

แบคทีเรีย Bacillus spp. คิดเปนรอยละ 35(7/20) แบคทีเรีย 

Vibrio spp. คิดเปนรอยละ 5(1/20) และยีสตและราทั้งหมด 

คิดเปนรอยละ 10(2/20) 
 

วิจารณผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในอาหารพรอม

บริโภคประเภทตางๆ ที่จําหนายในโรงพยาบาลสุทธาเวช มี

ตัวอยางอาหารมากถึงรอยละ 55 (11/20) ท่ีพบเช้ือจุลินทรีย

เกินมาตรฐานที่กําหนด ไดแก แบคทีเรีย Staphylococcus 

spp. Bacillus spp. Vibrio spp. และยีสตและราทั ้งหมด 

โดยประเภทอาหารท่ีพบเชื้อจุลินทรียเกินมาตรฐานที่กําหนด 

คือ ขาวมันไก จาก 2 ร าน ขาวขาหมู จาก 2 ร าน  แกง

เขียวหวานไก ผัดผักกาดดองใสไข ผัดวุนเสนใสไข สมตําและ

ลาบซึ่งประเภทอาหารที่พบเชื้อจุลินทรียเกินมาตรฐานมาก

ที่สุด ไดแก ขาวมันไกและขาวขาหมู พบวามีการปริมาณของ

เชื ้อจุลินทรียหลายชนิดและมีปริมาณเชื้อจํานวนมากอาจ

เน่ืองมากจากการมีสวนประกอบที่ปรุงสุกแลวจะไมมีการผาน

ความรอนอีกหรืออาจมีการเก็บคางคืนไว หากวามีการ

จําหนายไมหมดในวันนั ้นๆ ซึ ่งอาจเปนสาเหตุใหตรวจพบ

จุล ินทรีย เก ินมาตรฐานในอาหารประเภทดังกล าวซึ่ ง

สอดคลองกับการศึกษาของรัตนา และคณะ (2564) ที่ได

ศึกษาการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรียในอาหารพรอม

บริโภคจากโรงอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

โดยผลการประเมินคุณภาพโดยรวม โดยการตรวจวิเคราะห

พบว าอาหารพร อมบริโภคประเภทตางๆ จ ํานวน 120 

ตัวอยาง ไมผานเกณฑคุณภาพทางจุลินทรียโดยรวม จํานวน 

114 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 95 โดยอาหารพรอมบริโภค

ประเภทผานความรอนปานกลางและประเภทเครื่องดื่มไม

ผานเกณฑสูงที่สุด จํานวน 30 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 100 

รองลงมาเปนอาหารประเภทไมผานความรอน จํานวน 28 

ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 93.33  และอาหารประเภทผาน

ความรอนมาก จํานวน 26 ตัวอยาง คิดเปน 86.67 ตามลําดับ 

 ดาริวรรณ และคณะ (2556) ไดรายงานเกี่ยวกับการ

ปนเปอนจุลินทรียในอาหารพรอมบริโภค: กรณีศึกษาจังหวัด

ขอนแกนและอุดรธาน ีโดยศึกษาการปนเปอนของโคลิฟอรม

แบคทีเรียและ S. aureus ในอาหารพรอมบริโภคจาก 42 

ร านอาหาร และร านแผงลอยจําหนายอาหาร 68 แหง  

ใน อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี และศึกษาการปนเปอน
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ของโคลิฟอรมแบคทีเรียและ S. aureus ในตัวอยางอาหาร

จากตลาดสด 3 แหง และหางสรรพสินคา 3 แหง ในจังหวัด

ขอนแกน โดยพบวาอาหารพรอมบริโภคที่จําหนายในราน

และแผงลอยพบแบคทีเรียโคลิฟอรมไมไดมาตรฐานในกลุม

อาหารพรอมบริโภคทั่วไป กลุ มผักสดและผลไม และกลุม

อาหารดิบรอยละ 38.5 32.6 และ 27.6 ตามลําดับ พบ  

S. aureus เกินมาตรฐานในกลุ มอาหารดิบ กลุ มอาหาร

พรอมบรโิภคทั่วไป และกลุมผักและผลไมรอยละ 50.0 40.9 

และ 27.7 ตามลําดับ สวนอาหารพรอมบริโภคที่จําหนายใน

หางสรรพสินคาและตลาดสด พบการปนเปอนของโคลิฟอรม

แบคทีเรียเกินมาตรฐานในอาหารประเภท ยําและสลัด 

รองลงมาคือนํ้าพริก ขนมหวาน และผัดผัก ตามลําดับ และ

ในอาหารประเภทยํา น ํ ้าพร ิก สล ัดและขนมหวานพบ  

S. aureus เกินมาตรฐาน รอยละ 76.7 43.3 26.7 และ 6.7 

ตามลําดับ 

 สําหรับรายงานการปนเปอนของ Bacillus cereus 

และ Staphylococcus aureus  ในอาหารพรอมบริโภค 

จากรายงานของเสาวนิตยและกมลรัตน (2562) เกี่ยวกับ

แบคทีเรียกอโรคอาหารเปนพิษในเขตสุขภาพที่ 2 ซึ่งมีการ

เก็บตัวอยางสงตรวจวิเคราะห ตั้งแตป พ.ศ. 2556 – 2560 

จํานวน 328 ตัวอยาง รวมพบเช้ือที่เปนสาเหตุของโรคอาหาร

เปนพิษทั ้งหมด 108 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 32.9 ไดแก 

Escherichia coli จ ํ านวน 49 ต ั วอย าง  (ร  อยละ 14.9)  

B. cereus จํานวน 31 ตัวอยาง (รอยละ 9.5) S. aureus 

จํานวน 28 ตัวอยาง (รอยละ 8.5) ซึ่งในอาหารปรุงสุกพรอม

บริโภค ไดแก ขาว เหนียวหมูกระเทียม แซนวิชไสสังขยาหมู

หยอง ไกกรอบ หมูกรอบ ขาวสวย ไกชุบแปงทอด เสนใหญ 

ราดหนา กวยจ๊ับ ขาวกลอง ปูอัด ขาวมันไก ขนมจีน นม

โรงเรียน ซูชิ ยําไขดาว และขนมจีน เปนตน 

 สวนการปนเป อนของ S. aureus ในอาหารพรอม

บริโภค จากรายงานของศร ันร ัตน   และคณะ (2563)  

ไดศึกษาการตรวจหาเช้ือ S. aureus  ในอาหารพรอมบริโภค 

ในศูนยอาหารจังหวัดนครราชสีมา พบแบคทีเรีย S. aureus 

ในอาหารพรอมบริโภค ทั้งหมด 16 ตัวอยาง จากอาหาร 30 

ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 53.33) ซึ่งแบงตามประเภทของ

อาหารพรอมบริโภคไดดังนี้ ประเภททอด จํานวน 9 ตัวอยาง 

ไดแก หมูทอด ทอดมันหมู หมูยอทอด กุนเชียงทอด หมู 

ทอดทรงเครื่อง แคบหมู ฮอทด็อก ลูกชิ้นปลาทอดและเกี๊ยว

ทอด คิดเปนรอยละ 30 ประเภทผัด จํานวน 2 ตัวอยาง 

ไดแก ผัดผักบุ งและผัดเผ็ดลูกชิ ้น คิดเปนรอยละ 6.67 

ประเภทตม จํานวน 1 ตัวอยาง ไดแกตมจืด คิดเปนรอยละ 

3.33 อาหารพรอมบริโภคอื ่นๆ จํานวน 4 ตัวอยาง ไดแก 

กวยเตี๋ยวหมี่ขาว สมตําปูปลารา เกาเหลาและกวยเตี๋ยวเสน

เล็ก คิดเปนรอยละ 13.33 

 ยีสตและรา หากพบวามีการปนเปอนอยูในอาหาร

พรอมบริโภค อาจเกิดจากกระบวนการผลิต ขั ้นตอนการ

เตรียมวัตถุดิบ ขั ้นตอนการเตรียมอาหารที ่ไมสะอาด เชน 

การลางโดยการท่ีไมเอาสวนที่เนาเสียของวัตถุดิบออกใหหมด 

การล างโดยไม ผ านการแช  เกล ือหร ือด างท ับทิมและ 

การปรุงอาหารโดยไมผานความรอนที่ไมเหมาะสม เปนตน 

โดยบุญเลี้ยง และคณะ (2560) ไดการศึกษาคุณภาพดาน 

จุลชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภคที่จําหนายในโรงอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสุมเก็บตัวอยางอาหาร จํานวน 

23 ตัวอยาง โดยสุ มเก็บจากรานจําหนายอาหาร 5 ราน 

เพื่อตรวจหาจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด โดยวิธี Aerobic plate 

count โคลิฟอรมแบคทีเรีย Escherichia coli โดยวิธี MPN 

ยีสตและรา พบวามีตัวอยางอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานคิด

เปนรอยละ 73.91(17/23) และมีตัวอยางอาหารที่ไมผาน

เกณฑมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 26.09(6/23) สาเหตุที่ไม

ผานเกณฑมาตรฐานในตัวอยางอาหารพรอมบริโภคเพราะ

พบเ ช้ือโคล ิฟอร มแบคที เรีย ท้ังหมด คิด เปนรอยละ 

17.39(4/23) E.coli คิดเปนรอยละ 21.74(5/23) ยีสต คิด

เป นร อยละ 8.70(2/23) และเช ื ้อรา ค ิดเป นร อยละ 

4.35(1/23) ตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการตรวจสอบคุณภาพอาหารดานจุลชีววิทยา

ของอาหารพรอมบริโภคที่จําหนายในโรงพยาบาลสุทธาเวช 

โดยการวิเคราะหหาจํานวนแบคทีเรียทั ้งหมด แบคทีเรีย 

Staphylococcus spp. แบคทีเร ีย Staphylococcus spp. 

แบคท ี เร ีย  Vibrio spp. และย ีสต และราท ั ้ งหมด เมื่อ

เปรียบเทียบกับประกาศของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ที่ไดกําหนดเกณฑคุณภาพ

ทางจ ุลช ีวว ิทยาของอาหารพร อมบริโภคทั ่วไป พบวา  
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ในแตละรานมีตัวอยางอาหารที่มีปริมาณยีสตและราทั้งหมด 

แบคทีเรีย Staphylococcus spp.  แบคทีเรีย Bacillus spp. 

และแบคทีเร ีย Vibrio spp. ท ี ่ ไม ผ านเกณฑมาตรฐานที่

กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด โดยอาหารที่พบจุลินทรยี

เกินมาตรฐานมากที ่ส ุดคือ ขาวมันไกและขาวขาหมู ซึ่ง

อาหารเหลานี้มีสวนประกอบของวัตถุดิบสวนใหญไมผาน

ความรอน หลังจากปรุงสุกแลว 

 ดังน้ันจากผลตรวจสอบคุณภาพอาหารดานจุลชีวิทยา 

ของอาหารพรอมบริโภค สามารถนําขอมูลไปใชประเมิน

คุณภาพดานจุลชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภคและใชใน 

การปรับปรุงคุณภาพอาหารใหถูกสุขลักษณะ เพื ่อใหเกิด

ความปลอดภัยของผูบริโภคในอนาคตตอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยตองขอบคุณ คณะแพทยศาสตร 

มหาว ิทยาล ัยมหาสารคาม ที่สน ับสน ุนงบประมาณ 

ทุนสงเสริมและพัฒนาการวิจัยสําหรับบุคลากร ประจําป

งบประมาณ 2563 และอนุเคราะหเครื่องมือและอุปกรณ 

ในการทําวิจัยในครั้งน้ีจนสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
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