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บทคัดยอ   
Staphylococcus aureus เปนแบคทีเรียท่ีมักพบการปนเปอนในอาหารหลายชนิด โดยเฉพาะอาหารท่ี

ผานการสัมผัสโดยตรงจากผูประกอบการ ซึ่งบงชี้สุขอนามัยท่ีไมดีของผูประกอบการ งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาการปนเปอนของ S. aureus ในผลไมพรอมบริโภค จํานวน 4 ชนิด ไดแก แตงโม มะละกอ มะมวงและฝร่ัง ท่ี
จําหนายในเขตเทศบาลเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระหวางเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 2557 โดยทํา
การเก็บตัวอยางผลไมพรอมบริโภคท้ังหมด 160 ตัวอยาง นํามาตรวจการปนเปอนของ S. aureus โดยวิธี Direct 
plate count ผลการศึกษาพบวามีการปนเปอนของ S. aureus ในตัวอยางผลไมพรอมบริโภครวม 59 ตัวอยาง 
(36.9%)  ผลไมพรอมบริโภคท่ีพบการปนเปอนของ S. aureus สูงสุด ไดแก มะละกอ (7.1×103 CFU/g) รองลงมา
ไดแก แตงโม (8.1×102 CFU/g) มะมวง (7.0×102 CFU/g) และฝร่ัง (6.5×10² CFU/g) ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวา
ปริมาณ S. aureus ในตัวอยางผลไมพรอมบริโภคท้ัง 4 ชนิดมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐานของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย (2553) ท่ีกําหนดใหพบ S. aureus ไดไมเกิน 100 CFU/g จากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให
เห็นวาผลไมพรอมบริโภคท่ีวางจําหนายในรถเข็นมีความเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิดโรคของระบบทางเดินอาหารจากการ
ปนเปอนของ S. aureus.  
คําสําคัญ: Staphylococcus aureus, ผลไมพรอมบริโภค, เทศบาลเมืองสงขลา  
 

Abstract  
Staphylococcus aureus are the bacteria that always contaminated in several foods especially the 

food which is directly contacted by the traders. It is the poor hygiene index of the traders.The aim of this 
research is to study the contamination of S. aureus in 4 ready-to-eat fruits; water-melon, papaya, mango 
and guava retailed in the Songkhla Municipality, Amphur Muang, Songkhla Province during May 2014 to 
July 2014. The one hundred and sixty ready-to-eat fruits samples were collected and the contamination 
of S. aureus was examined by the direct plate count method. The results showed that 59 samples 
(36.9%) from 4 types of ready-to-eat fruit were positive for S. aureus. The highest count of 7.1×103 CFU/g 
was found in papaya. The counts in water-melon, mango and guava were 8.1×102 CFU/g, 7.0×102 CFU/g 
and 6.5×10² CFU/g respectively. Beside that the S. aureus counts all 4 types of ready-to-eat fruit were 
higher than the highest limit count of 100 CFU/g which was the standard recommended by the 
Department of Medical Sciences (2010). The results implied that the ready-to-eat fruits retailed from the 
street vendors was risk of foodborne illness caused by S. aureus contamination. 
Keyword: Staphylococcus aureus, Ready-to-eat fruit, Songkhla Municipality 
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บทนํา 
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม รวมท้ังความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในปจจุบันเปนไปอยางเรงรีบเน่ืองจากตองทํางาน
แขงกับเวลา โดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญท่ีใชชีวิตแบบเรียบงาย ตองการความรวดเร็ว และความสะดวกสบาย ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน สงผลใหความตองการอาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปเพ่ิมมากขึ้น ปจจุบันนับวามีอาหาร
สําเร็จรูปท่ีหลากหลายท่ีตอบสนองความตองการของผูบริโภค เชน บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป ปลากระปอง และผลไม
กระปอง เปนตน นอกจากน้ียังรวมถึงอาหาร พืชผักและผลไมสดอีกหลายชนิดท่ีมีการผลิตเปนสิ้นคาท่ีพรอมบริโภค
วางจําหนายอยูท่ัวไป ท้ังในหางสรรพสินคา ตลาดนัด รานแผงลอย และตามรถเข็น อาหารสําเร็จรูปเหลาน้ีมีความ
เสี่ยงตอการปนเปอนของจุลินทรีย จากสิ่งแวดลอมตางๆ เชนจากฝุนละออง อากาศ เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ 
ตลอดจนขั้นตอนหรือกระบวนการในการผลิตอาหารน้ันๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารท่ีไมผานกระบวนการใหความ
รอนเชน ผัก และผลไมสดตัดแตงพรอมบริโภคหลายชนิดท่ีมีการสัมผัสโดยตรงจากผูประกอบการท้ังจากการปอก 
การตัด การหั่น หรือการผาเปนตน จุลินทรียท่ีมักพบปนเปอนในผลไมมีหลายชนิดเชน  Escherichia coli, 
Shigella, Salmonella และ Listeria monocytogenes เปนตน (Singh et al., 2002)  โดยเฉพาะ S. aureus 
ซ่ึงเปนแบคทีเรียแกรมบวกท่ีสามารถพบไดตามจมูก บาดแผล ฝ หนอง และผิวหนังโดยเฉพาะมือของผูสัมผัสอาหาร
(Varnam and Evans, 1991) สามารถติดตอไดโดยการสัมผัส โดย S. aureus ท่ีปนเปอนลงไปในอาหารจะสราง
สารพิษท่ีเรียกวา เอนเทอโรทอกซิน ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 8 ชนิดไดแก ชนิด A, B, C1, C2, C3, D, E และ H 
สารพิษน้ีทนตอความรอนไดดีทําใหผูบริโภคเกิดโรคอาหารเปนพิษ หลังจากรับประทานอาหารท่ีมีแบคทีเรียปนเปอน
เขาไปประมาณ 1-6 ชั่วโมง อาการของโรคอาหารเปนพิษท่ีเกิดจาก S. aureus คือ คลื่นไสอาเจียน ทองรวง ปวด
ทองจากสารพิษ อาการมักเกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน สวนมากไมมีไข ในรายรุนแรงอาจช็อคได (พิมพเพ็ญ และนิธิยา, 
2558) ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการแพรกระจายของ S. aureus ในผลไมพรอมบริโภค ในเขตเทศบาล
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนขอมูลในการเฝาระวังการแพรกระจายของ  S. aureus ท่ี
ปนเปอนในผลไมพรอมบริโภคท่ีวางจําหนายท่ัวไปในตลาด 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาการปนเปอนของ S. aureus ในผลไมพรอมบริโภคบางชนิดท่ีจําหนายในเขตเทศบาลเมอืง

สงขลา จังหวัดสงขลา 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  Staphylococcus aureus เปนแบคทีเรียรูปกลม เรียงตัวเปนกลุมคลายพวงองุน เปนคู หรือเปนสายสั้นๆ 
ไมเคลื่อนท่ี โคโลนีมีสีเหลืองหรือสีทอง ชวงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตคือ 35-40 องศาเซลเซียส ชวง 
pH หรือความเปนกรด-ดางท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตอยูท่ี 7-7.5 สวนคา Aw (ปริมาณนํ้าอิสระในอาหารท่ี
จุลินทรียนําไปใชในการจริญเติบโต) อยูในชวง 0.85-0.99 ถาคา Aw นอยกวา 0.94 จะเจริญไดอยางชาๆ สามารถ
ทนเกลือท่ี 18-20% จัดอยูในกลุม Facultative anaerobe คือ สามารถเจริญไดดีในสภาพท่ีมีออกซิเจนมากกวาใน
สภาพท่ีไมมีออกซิเจน S. aureus เปนเชื้อท่ีสามารถพบไดท่ีผิวหนัง โพรงจมูก เย่ือบุทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร 
และบาดแผลท่ีเปนฝหนอง รวมถึงในดินฝุนละออง (ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า, 
2558) S. aureus สามารถพบการปนเปอนไดในอาหารหลายชนิด เชนเน้ือสัตวและผลิตภัณฑ ไข สลัดหรือ
ผลิตภัณฑเบเกอรี และโดยเฉพาะอาหารท่ีผานการสัมผัสกอนนํามาบริโภค หรืออาหารพรอมบริโดภคท่ีไมมีการทําให
สุกหรือไมไดผานความรอนท่ีมีผลทําลายเซลลของแบคทีเรีย (ลินจง และคณะ, 2546) นอกจากน้ีบางชนิดจะสราง
สารพิษ ท่ีเรียกวา เอนเทอโรทอกซินท่ีเปนสาเหตุทําใหอาหารเปนพิษ แบคทีเรียชนิดน้ียังเปนสาเหตุของโรคตางๆ 
หลายชนิด เชน การติดเชื้อท่ีผิวหนัง ฝ แผล ตุมหนองตางๆ เปนตน (พิมพเพ็ญ และนิธิยา, 2558) โดยท่ัวไป        
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S. aureus มักมีการปนเปอนในอาหารจากตัวผูประกอบการท่ีมีการสัมผัสกับอาหาร มีรายงานการปนเปอนของ
แบคทีเรียชนิดน้ีในอาหารหลายชนิดดังน้ี  
 สุดสายชล หอมทอง และคณะ (2554) ศึกษาการแพรกระจายของ S. aureus และ Bacillus cereus 
โดยวิธี standard plate count และวิธี MPN ในซูชิ 40 และ 41 ตัวอยาง ตามลําดับ โดยทําการเก็บตัวอยางจาก
รานคาท่ีวางจําหนายในหางสรรพสินคา บริเวณอําเภอเมือง อําเภอศรีราชา และบริเวณใกลมหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนมกราคม 2552 ผลการศึกษาพบการปนเปอนของเชื้อ       
S. aureus ในตัวอยางซูชิ 14 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 35 โดยมีปริมาณเชื้อสูงกวา เกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของอาหารพรอมบริโภคของกรมวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 11 ตัวอยาง คิดเปน รอยละ 27.5  
 สุดสายชล หอมทอง และคณะ (2554) ศึกษาการแพรกระจายของ S. aureus ในผลไมพรอมบริโภค
บริเวณอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากรถเข็น จํานวน 6 ชนิด ไดแก มะมวง แตงโม ฝร่ังแอบเปล แคนตาลูป 
และมะละกอ และจากหางสรรพสินคาท่ีบรรจุในภาชนะ 6 ชนิด ไดแก ฝร่ัง องุนแตงโม แคนตาลูป แกวมังกร และ
มะละกอ รวม 84 ตัวอยาง ตรวจพบ S. aureus จํานวน 42 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 50 โดยพบวามะละกอมีการ
ปนเปอนของ S. aureus สูงสุดเทากับ 3.3×102 CFU/g  
 กรมวิทยาศาสตรบริการ (2553) ศึกษาคุณภาพทางจลุินทรียของผลไมพรอมบริโภคท่ีจําหนายตามรถเข็น 
และรานคาแผงลอยพบวา จากตัวอยางผลไมสดพรอมบริโภคท่ีจําหนายตามรถเข็นและรานคาแผงลอยในเขตราช
เทวี และพญาไท กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 ชนิดไดแก ขนุน แคนตาลูป ชมพู แตงโม ฝร่ัง มะมวง มะละกอ และ
สับปะรด รวม 40 ตัวอยาง พบ S. aureus รอยละ 7.5 

ลินจง สขุลําภ ูและคณะ (2546) ศึกษาการปนเปอนของ S. aureus ในขนมไทยจํานวน 120 ตัวอยางโดย
แบงออกเปน 2 ประเภทคือ ขนมไทยท่ีมีมะพราวคลุกหรือโรยหนาและขนมไทยท่ีไมมีมะพราวคลุกหรือโรยหนา
ประเภทละ 30 ตัวอยางจากหางสรรพสินคาและตลาดสดในเขต กรุงเทพมหานครพบวาขนมไทยรอยละ 74.2 ของ
ตัวอยางท้ังหมดตรวจพบ S. aureus ท่ีไมไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพทางจุลินทรียสําหรับอาหารพรอมบริโภค 
ขนมไทยท่ีมีมะพราวคลุกหรือโรยหนาพบการปนเปอนของ S. aureus มากกวาขนมไทยท่ีไมมีมะพราวคลุกคิดเปน
รอยละ 83.3 และ 65.0 ตามลําดับ และขนมไทยท่ีสุมตวัอยางมาจากตลาดสดพบการปนเปอน S. aureus มากกวา 
ตัวอยางท่ีเก็บจากหางสรรพสินคา 
เกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2553) 
ผลไมพรอมบริโภค 

- ผลไมบริโภคไดทันที 
- ผัก ผลไม สลัด สมตํา 

จํานวนจุลินทรีย/กรัม นอยกวา 1×106 
จํานวนเชื้อรา/กรัม นอยกวา 500 
จํานวนยีสต นอยกวา 1×104 
MPN E. coli/กรัม นอยกวา 100 
S. aureus/กรัม นอยกวา 100 
Salmonella spp./25กรัม ไมพบ 
Listeria monocytogenes/25กรัม ไมพบ 

 วิธีดําเนินการวิจัย 
การเก็บตัวอยาง 
ทําการเก็บตัวอยางผลไมพรอมบริโภคจํานวน 4 ชนิด คือ แตงโม มะละกอ มะมวง และฝร่ังจากรานคา

แผงลอย ในเขตเทศบาลเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา จํานวน 4 ราน ท้ังหมด 160 ตัวอยาง ระหวางเดือนพฤษภาคม 
2557 ถึง เดือนกรกฏาคม 2557 
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การตรวจหา S. aureus (ดดัแปลงจาก Bennet and lancette, 2001) 
ชั่งตัวอยางผลพรอมบริโภคไม 25 กรัม ใสถุงพลาสติกปลอดเชื้อ เติม Nacl 0.85% ปริมาตร 225 

มิลลิลิตร ตีผสมใหเปนเน้ือเดียวกันดวยเคร่ือง stomacher เปนเวลา 2 นาที จะไดระดับความเจือจาง 10-1 จากน้ัน
ดูดตัวอยางผลไมพรอมบริโภคปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสลงใน 0.85% NaCl ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันจะได
ระดับความเจือจางเปน 10-2 ทําการ   เจือจางเชนเดียวกันตอจนไดระดับความเจือจางเปน 10-4 เมื่อไดระดับความ
เจือจางท่ีตองการแลว นํามาหาปริมาณของเชื้อดวยวิธีการ spread plate โดยปเปตตัวอยางแตละความเจือจาง
ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ mannitol salt agar (MSA) จํานวน 3 จาน ใชแทงแกวสามเหลี่ยมท่ี
ปลอดเชื้อเกลี่ยตัวอยางใหท่ัวผิวหนาอาหารจนแหง นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง 
ตรวจผลโดยการนับจํานวนโคโลนีท่ีมีลักษณะจําเพาะ (typical colonies) ของ S. aureus ท่ีเจริญบนอาหาร MSA 
ซ่ึงมีลักษณะรูปรางกลม นูน สีเหลือง ขอบเรียบ ขนาดของโคโลนีประมาณ 0.5-1.0 มิลลิเมตร  

การยืนยันผลของเชื้อ S. aureus  
ทําการคัดเลือกโคโลนีท่ีคาดวาจะเปน S. aureus จากอาหาร MSA มาประมาณ 2-5 โคโลนี นํามาเลี้ยงให

เจริญบนอาหาร nutrient agar (NA) โดยวิธีการ streak plate ใหไดเปนโคโลนีเดี่ยวๆ จากน้ันนํามาทําการยอมสี
แบบแกรม สังเกตการติดสี และรูปรางการเรียงตัวของเชื้อ โดย S. aureus ติดสีแกรมบวก รูปกลม เรียงตัวเปนพวง
องุน  ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีบางชนิดไดแก การทดสอบ coagulase  และ catalase test ซึ่ง S. aureus จะ
ใหผลบวกในการทดสอบ โดยใชสายพันธุมาตรฐาน S. aureus TISTR1466 เปนเชื้ออางอิง ทําการนับจํานวนโคโลนี 
และรายงานปริมาณการปนเปอนของ S. aureus เปน CFU/g ของผลไม 

สรุปผลการวิจัย 
จากการเก็บตัวอยางผลไมพรอมบริโภค จํานวน 4 ชนิด ไดแก แตงโม มะละกอ มะมวง และฝร่ัง จากราน

รถเข็นในเขตเทศบาลเมืองสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ท้ังหมด 4 ราน รวม 160 ตัวอยาง พบการปนเปอน
ของ S. aureus ในผลไมพรอมบริโภคท้ัง 4 ชนิด จํานวน 59 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 36.9 ปริมาณของ S. aureus 
ท่ีพบอยูในชวงตั้งแต  1.1×102 - 7.1×103 CFU/g  เมื่อเปรียบเทียบปริมาณของเชื้อในผลไมแตละชนิดของแตละ
รานพบวา ผลไมพรอมบริโภคท่ีมีการปนเปอนของเชื้อสูงสุดของทุกรานไดแกมะละกอ รองลงมาไดแกแตงโม มะมวง 
และฝร่ังตามลําดับ ปริมาณ S. aureus ท่ีพบในมะละกอสูงสุดเทากับ 7.1×103 CFU/g จากรานท่ี 1 สวนแตงโม 
และมะมวง จากรานท่ี 2 มีปริมาณของ S. aureus สูงสุดเทากับ 8.1×102 CFU/g และ 7.0×102 CFU/g ตามลําดับ 
สําหรับฝร่ังพบปริมาณ S. aureus สูงสุดเทากับ 6.5×10² CFU/g จากรานท่ี 1 จากผลการศึกษาพบวาปริมาณ      
S. aureus ท่ีพบในผลไมพรอมบริโภคท้ัง 4 ชนิดจากทุกรานมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐานของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย (2553) ท่ีกําหนดใหพบปริมาณของ S. aureus ในผลไมพรอมบริโภคไดไมเกิน 100 
CFU/g   

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาพบการปนเปอนของ S. aureus ในผลไมท้ัง 4 ชนิดปริมาณแตกตางกันไปในแตละราน 

เชื้อ S. aureus จัดเปนจุลินทรียประจําถิ่นท่ีพบท่ัวไปตามผิวหนัง เปนกลุมของเชื้อฉวยโอกาสถารางกายอยูใน
สภาวะออนแอ ก็จะกลายเปนเชื้อกอโรคได พบท่ัวไปบริเวณแผล ฝ หนอง โอกาสท่ีจะพบเชื้อเหลาน้ีในอาหารสูง
หากผูประกอบการมีพฤติกรรมท่ีสุมเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดการปนเปอนของเชื้อได เชน การไมลางมือและไมสวมถุงมือ
ในการเตรียมการจัดจําหนาย การหั่น การหยิบจับผลไมในขั้นตอนการเตรียมจัดจําหนาย เชน การปอกเปลือก การ
ผาหรือหั่นผลไมใหเปนชิ้นๆ การบรรจุผลไม ซึ่งผลไมแตละชนิดจะมีวิธีการท่ีแตกตางกัน โอกาสในการสัมผัสโดยตรง
กับผลไมจึงแตกตางกัน รวมท้ังลักษณะเฉพาะของผลไมแตละชนิดก็แตกตางกันดวย จากการศึกษาคร้ังน้ี ใหผล
เชนเดียวกับรายงานการศึกษาของสุดสายชล และคณะ (2554) พบวาผลไมท่ีพบการปนเปอนของ S. aureus สูง
ท่ีสุดไดแก มะละกอ ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากลักษณะของมะละกอเปนผลไมท่ีมีเปลือกบาง เมื่อสุกแลวจะน่ิม เกิดรอยช้ํา 
หรือรอยแผลไดงาย อีกท้ังมีปริมาณนํ้าสูง ลักษณะของการปอกการหั่นชิ้นในขั้นตอนการจัดจําหนายท่ีสัมผัสโดยตรง
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จากผูประกอบท่ีไมสวมถุงมือก็อาจทําใหมีโอกาสติดเชื้อ และเกิดการแพรกระจายในเน้ือของมะละกอไดงายกวา
แตงโมซ่ึงมีเปลือกหนาและแข็งกวา อยางไรก็ตามท้ัง มะละกอ และแตงโม พบปริมาณของเชื้อสูงกวามะมวงและฝร่ัง 
ซ่ีงเปนผลไมท่ีมีเน้ือแข็ง เกิดรอยช้ํา หรือบาดแผลไดยากกวา อีกท้ังเปนผลไมท่ีมีปริมาณน้ํานอยกวามะละกอ และ
แตงโมงดวย ในสวนของมะมวงเปนผลไมท่ีมีรสเปร้ียวมีความเปนกรดสูงซ่ึงอาจมีผลในการยับยั้งการเจริญของ       
S. aureus ได นอกจากน้ีใชสารเคมีตางๆ ท่ีผูขายนํามาใชเพ่ือใหมีคุณลักษณะท่ีสด กรอบ โดยเฉพาะฝร่ังซึ่งไมไดมี
การปอกเปลือกกอน โอกาสท่ีสารจะสัมผัสโดยตรงกับเน้ือผลไมจึงสูงกวา อีกท้ังขั้นตอนการหั่นฝร่ังในการจัด
จําหนายมีการสัมผัสเน้ือผลไมนอยท่ีสุด ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหพบการปนเปอน S. aureus ในฝร่ังนอย
กวาผลไมชนิดอื่นๆ  ดังน้ันสุขอนามัยของแมคาหรือผูประกอบการจึงเปนสาเหตุหลักท่ีจะทําใหเกิดการปนเปอนของ
เชื้อในผลไมท่ีผานการสัมผัสโดยตรงจากผูประกอบการ  นอกจากน้ี ภาชนะท่ีใช มีด หรือเขียงท่ีไมสะอาด หรือใชนํ้า
ซํ้าๆ ในการลางทําความสะอาดผลไม ตลอดจนลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของผูประกอบการ เชนการใสถุงมือแลว
ไมถอดออกกอนไปหยิบจับสิ่งของตางๆ ท่ีมีแบคทีเรียปนเปอนแลวมาหยิบจับผลไม รวมท้ังสถานท่ีในการจําหนาย
ผลไมก็เปนสาเหตุทําใหเกิดการปนเปอนของเชื้อในผลไมได โดยเฉพาะผลไมท่ีขายตามรถเข็นท่ัวไปซ่ึงมีรายงานพบ
การปนเปอนของ S. aureus ไดมากกวาผลไมท่ีวางจําหนายในหางสรรพสินคา (สุดสายชล และคณะ 2554)  ดังน้ัน
การปนเปอนเชื้อ S. aureus ในผลไมท้ัง 4 ชนิด ในแตละรานขึ้นอยูกับสุขอนามัยของผูประกอบการขั้นตอนการจัด
จําหนาย วัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน ลม ฝุนละออง เปนตน จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีจึงเปน
ขอมูลใหผูบริโภคมีความตระหนัก และมีความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลไมพรอมบริโภคจากรานท่ีสะอาด ถูก
สุขอนามัย เพ่ือความปลอดภัยในการบริโภค และปองกันการโรคของระบบทางเดินอาหารท่ีมีสาเหตุจาก             
S. aureus รวมท้ังเปนขอมูลใหผูประกอบการเองมีความตระหนักและระมัดระวังในเร่ืองของความสะอาดเพ่ือ
ปองกันการปนเปอนของ S. aureus  ตอไป 

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการตรวจการปนเปอนเฉพาะ S. aureus เทาน้ัน แตตามมาตรฐานของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดกําหนดใหมีการตรวจหาการปนเปอนของเชื้ออื่นๆ ไวดวย เชน ปริมาณเชื้อจุลินทรีย 
ท้ังหมด ปริมาณเชื้อรา ปริมาณ Escherichia coli และ Salmonella sp. เปนตน ดังน้ันจึงควรมีการตรวจสอบและ
เฝาระวังการปนเปอนของเชื้อเหลาน้ีดวยซ่ึงจะใหประโยชนตอผูบริโภคไดมากขึ้น  อีกท้ังระยะเวลาในการศึกษาควร
มีการตรวจและเฝาระวัง และเก็บตัวอยางในชวงระยะเวลาท่ียาวนานขึ้น และควรมีการตรวจสอบในผลไมชนิดอื่นๆ 
ตามฤดูกาลดวยเพ่ือเปนขอมูลใหผูบริโภคมีความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลไมบริโภคจากรานท่ีสะอาด ปลอดภัย 
อีกท้ังเปนขอมูลใหผูประกอบการไดมีความตระหนักและระมัดระวังในการผลิตสินคาออกจําหนายอีกดวย 
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	Staphylococcus aureus are the bacteria that always contaminated in several foods especially the food which is directly contacted by the traders. It is the poor hygiene index of the traders.The aim of this research is to study the contamination of S. aureus in 4 ready-to-eat fruits; water-melon, papaya, mango and guava retailed in the Songkhla Municipality, Amphur Muang, Songkhla Province during May 2014 to July 2014. The one hundred and sixty ready-to-eat fruits samples were collected and the contamination of S. aureus was examined by the direct plate count method. The results showed that 59 samples (36.9%) from 4 types of ready-to-eat fruit were positive for S. aureus. The highest count of 7.1×103 CFU/g was found in papaya. The counts in water-melon, mango and guava were 8.1×102 CFU/g, 7.0×102 CFU/g and 6.5×10² CFU/g respectively. Beside that the S. aureus counts all 4 types of ready-to-eat fruit were higher than the highest limit count of 100 CFU/g which was the standard recommended by the Department of Medical Sciences (2010). The results implied that the ready-to-eat fruits retailed from the street vendors was risk of foodborne illness caused by S. aureus contamination.
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