
1 

 

การปนเปอนเชื้อ Staphylococcus ในภาชนะสัมผัสอาหารของรานอาหารใน
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การปนเปอนเชื้อ Staphylococcus ในภาชนะสัมผัส

อาหารของรานอาหารในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 3 แหง ไดแก โรงอาหารอาคาร 14 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย 

โรงอาหารตึกดุษฎีบัณฑิต และโรงอาหารหนาตึกคณะพยาบาลศาสตร รวม 3 โรงอาหารและไดทําการเก็บ

ตัวอยางภาชนะสัมผัสอาหาร ไดแก จานและชามจากผูคา จํานวน 16 รานคา คือ 6 ตัวอยางจากโรงอาหาร

ประจําอาคาร 14 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย 5 ตัวอยาง จากโรงอาหารตึกดุษฎีบัณฑิต และ 5 ตัวอยางจากโรง

อาหารหนาตึกพยาบาลศาสตร ไดทําการศึกษาในชวงเดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 รวม 8 

เดือน 

 การตรวจทางหองปฏิบัติการใชชุดตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus ของกรมอนามัย (อ14)          

ผลการตรวจพบวา จํานวนตัวอยาง 10 ตัวอยางที่ภาชนะที่ไมพบการปนเปอน คิดเปน 62.5% ของตัวอยาง

ทั้งหมด ตัวอยางที่พบวาไมมีการปนเปอนเก็บมาจาก โรงอาหารอาคาร 14 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 5 

ตัวอยาง โรงอาหารตึกดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 ตัวอยางและอีก 4 ตัวอยางมาจากโรงอาหารหนาตึกคณะ

พยาบาลศาสตรและตัวอยางภาชนะที่พบการปนเปอน จํานวน 6 ตัวอยาง โรงอาหารอาคาร 14 ตึกบัณฑิต

วิทยาลัย  จํานวน 1 ตัวอยาง โรงอาหารตึกดุษฎีบัณฑิต จํานวน 4 ตัวอยาง และโรงอาหารหนาคณะ

พยาบาลศาสตร จํานวน 1 ตัวอยาง  

 

คําสําคัญ : Staphylococcus aureus 

 

Abstract 

 The study had been carried out during August 2015 to March 2016 (8 months period) to 

study the contamination of Staphylococcus aureus in the utensil in three cafeteria of 

Bangkokthonburi University namely: the cafeteria at the building number 14 Graduate College, 

the cafeteria at Doctorate Building and the cafeteria in front of the Faculty of Nursing. 16  
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Samples from Doctorate Building and 5 samples from the cafeteria in front of Nursing Faculty. 

The samples were then tested by using the test set (อ.14) of the Department of Health, Ministry 

of Public Health. 

 The result of the tests showed that 10 sample (62.5%); 5 samples from graduate 

building, 1 sample from Doctorate Building and 4 samples from Nursing Faculty had negative 

results uncontaminated of Staphylococcus aureus. 6 samples (37.5%) ; 1 sample from graduate 

building, 4 samples from doctorate building and 1 sample from Nursing Faculty had 

contamination results of Staphylococcus aureus.  

Keywords : Staphylococcus aureus 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อาหารเปนปจจัยที่สําคัญของมนุษย รางกายตองการอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและดํารงชีวิตอยู

ได ในปจจุบันคนสวนใหญหันมาบริโภคอาหารนอกบาน อาหารปรุงสําเร็จและอาหารแผงลอยมากขึ้น จาก

เดิมที่เคยปรุงอาหารรับประทานอาหารในครัวเรือนเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่เรงรีบ โดยคํานึง

แตเพียงความอรอย ความนาบริโภค หรือการกินเพียงใหอิ่มนั้นถือวายังไมพอและถูกตอง สิ่งสําคัญที่ตอง

พิจารณาใหมากในการบริโภคอาหารนอกเหนือจากความอรอยและความนาบริโภคแลว คือคุณคาของ

สารอาหารและความสะอาดของอาหาร 

อาหารสําเร็จรูปและอาหารแผงลอยมีขายอยูทั่วทุกแหงรวมไปถึงโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยซึ่ง

เปนสถานที่จําหนายอาหารที่มีความสําคัญตอ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มาใช

บริการเปนอยางมาก โดยทั่วไปนักศึกษาจะเลือกซื้ออาหารที่มีรสชาติดีและราคาถูกมากกวาการตระหนัก

ถึงความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร และหากรานอาหารที่ใหบริการไมปฏิบัติตามหลัก

สุขาภิบาลอาหาร อาจทําใหอาหารมีการปนเปอนเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อ Staphylococcus aureus ที่เปน

เชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษที่พบไดบอย ซึ้งตัวเชื้อนี้จะมีชีวิตอยูไดในน้ํา อากาศ ฝุนละออง 

และอาหารมนุษยและสัตวเปนแหลงของเชื้อโรคนี้ โดยจะพบอยูทางเดินหายใจ ลําคอ หรือเสนผมและ

ผิวหนังของคนทั่วไปตลอดจนผูสัมผัสอาหารในรานอาหารและยังรวมไปถึงการปนเปอนที่อยูในภาชนะใส

อาหาร ซึ้งเกิดจากการลางหรือทําความสะอาดภาชนะที่ไมถูกสุขลักษณะของผูประกอบการรานอาหารทํา

ใหเชื้อ Staphylococcus aureus เขาสูอาหารไดจากสัมผัสทางภาชนะถึงแมวาอาหารนั้นจะผานการเตรียม

และประกอบที่สะอาดและปลอดภัยแตเมื่อนํามาใสภาชนะที่ไมสะอาดมีเชื้อแบคทีเรียนี้ปนเปอนก็จะทําให

อาหารไมปลอดภัยตอผูบริโภค 
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เพื่อใหนักศึกษาตลอดจนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีสุขภาพที่ดีและลดความ

เสี่ยงที่บุคคลเหลานั้นจะแพรเชื้อตอไปจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการปนเปอนเชื้อ 

Staphylococcus aureus ในภาชนะใสอาหารของรานภายในมหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุร ี

 

วัตถุประสงค 

เพื่อการศึกษาการปนเปอนเชื้อ Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัสอาหารของรานอาหาร

ภายในมาหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ รานอาหารจํานวน 16 ราน จากโรงอาหารภายใน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทั้งหมด 3 แหงและโรงอาหารหนาตึกพยาบาลศาสตรจํานวน 5 รานและโรง

อาหาร 14 ตึกบัณฑิตวิทยาลัยจํานวน 6 ราน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ ชุดตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (อ.14) ใชในการตรวจสอบ

การปนเปอนภาชนะสัมผัสอาหาร มือผูสัมผัสอาหารและอาหาร 

3. ระยะเวลาดําเนินการศึกษาระหวางเดือนสิงหาคม 2558-2559 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไดบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1.รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง 

2.ประชากร 

ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ รานอาหารจําวน 16 ราน จากโรงอาหารภายใน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทั้งหมด 3 แหง ไดแก โรงอาหารหนาตึกพยาบาลศาสตร จํานวน 5 ราน โรง

อาหารตึกดุษฎีบัณฑิต จํานวน 5 ราน และโรงอาหารอาคาร 14 จํานวน 6 ราน 

3.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

อาหารตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (SA-Medium, อ 14) ในการตรวจสอบการปนเปอน

ภาชนะสัมผัสอาหาร มือผูสัมผัสอาหาร และอาหาร 

4.อุปกรณท่ีใชทดสอบ Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัสอาหาร 

1.อาหารตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (SA-Medium, อ 14) บรรจุในขวดแกวใส 

2.สําลีและไมพันสําลีที่ผานการฆาเชื้อ 
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3.แอลกอฮอลฆาเชื้อ 70% 

4.ตะเกียงแอลกอฮอล 

5.คัตเตอร 

6.แผนเทียบสี SA-Medium, อ 14 

5.วิธีการเก็บขอมูล 

เก็บตัวอยางภาชนะสัมผัสอาหารประเภทจานและชาม ชอน ตะเกียบ รานละ 1 ตัวอยาง แลวนําไป

ตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus 

 

วิธกีารตรวจสอบ Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัสอาหาร 

1.เปดหอไมพันสําลีที่ผานการฆาเชื้อแลวทางไม 

2.นําไมพันสําลีจุมลงในอาหารตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (SA-Medium, อ 14) 

บิดไมกับขางขวดแกวเพื่อใหสําลีดูดซับอาหารตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (SA-Medium, อ 14) 

พอหมาด 

3.นําไมพันสําลีมาปายภาชนะสัมผัสอาหารที่จะตรวจ โดยหมุนไมชาๆกลางภาชนะ

ประมาณ 4 ตารางนิ้ว (2x2 นิ้ว) ใหปายซ้ําจุดเดิม 3 ครั้ง Staphylococcus aureus (SA-Medium, อ 14) 

4.นําสําลีจากขอ 3 จุมลงในอาหารตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (SA-Medium, อ 

14) หักไมพันสําลีโดยดึงไมใหโผลขึ้นมาจากปากขวดประมาณครึ่งหนึ่ง แลวหักไมกับปากขวดแกว ปลอย

ใหสวนที่มีสําลีอยูในอาหารตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (SA-Medium, อ 14) 

5.ลนไฟที่ปากขวดเพื่อฆาจุลินทรีย 

6.นําฝาขวดวางลงบนปากขวด 

7.หมุนเกลียวฝาขวดใหแนนอีกครั้ง 

8.ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิ (25 ถึง 40O) เปนเวลา 24 ถึง 72 ชั่วโมง แลวตรวจสอบผลโดยเทียบ

กับแผนสี SA-Medium (อ 14) 

6.ผลการวิเคราะหขอมูล 

นําตัวอยางที่เก็บมาตรวจสอบผลโดยใชแผนเทียบสี SA-Medium (อ 14) 

 
ภาพที่ 2 แผนเทียบสี SA-Medium (อ 14) 
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1. อาหารเหลวตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (SA-Medium, อ 14)  สีน้ําเงินปราศจาก

เชื้อ Staphylococcus aureus  

2.  เหลวตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (SA-Medium, อ 14) หลังใสไมพันสําลีและบม

ไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ถึง 72 ชั่วโมง อาหารยังคงเปนสีน้ําเงินใส ไมเปลี่ยนแปลงใหผลเปน 

Negative (-) แสดงวาสิ่งตรวจสอบไมมีการปนเปอนเชื้อ Staphylococcus aureus  

3. อาหารเหลวตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (SA-Medium, อ 14) หลังใสไมพันสําลี

และบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24-72 ชั่วโมง อาหารเปลี่ยนเปนสีเขียว มีลักษณะเปนเสนสายเมื่อเขยา

เบาๆใหเปนผล Positive (+) แสดงวาสิ่งตรวจสอบมีการปนเปอนเชื้อ Staphylococcus aureus  

4. อาหารเหลวตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (SA-Medium, อ 14) หลังใสไมพันสําลี

และบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24-72 ชั่วโมง อาหารเปลี่ยนเปนสีเหลือง มีลักษณะเปนสนสายเมื่อ

เขยาเบาๆใหเปนผล Positive (+) แสดงวาสิ่งที่ตรวจสอบมีการปนเปอนเชื้อ  

7.สถิติท่ีใชในการวิจัย 

คารอยละ 

 
ผลการวิจัย 

สําหรับรานอาหารทั้ง 16 รานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่ผูศึกษาวิจัยไดทําการเก็บตัวอยาง

ภาชนะสัมผัสอาหารไปตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งไดแบงการเก็บตัวอยางเปน 3 กลุมตาม

โรงอาหารทั้ง 3 แหง ดังนี้ กลุมที่ 1 โรงอาหารอาคาร 14 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 6 ราน กลุมที่ 2 โรง

อาหารตึกดุษฎี จํานวน 5 ราน และกลุมที่ 3 โรงอาหารหนาตึกคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 5 ราน โดยมี

ผลการศึกษาดังนี ้

กลุมที่ 1 โรงอาหารอาคาร 14 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 6 ราน 

รานอาหารที่ 1, 3, 4, 5 ,6 โรงอาหารอาคาร 14 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย ผลการตรวจหาเชื้อ 

Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัสอาหาร พบวา อาหารเหลวตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus 

(SA-Medium, อ 14) หลังจากหลังใสไมพันสําลีและบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ถึง 72 ชั่วโมง อาหาร

ยังคงเปนสีน้ําเงินใส ไมเปลี่ยนแปลง แสดงวา ภาชนะสัมผัสอาหารไมมีการปนเปอนเชื้อ Staphylococcus 

aureus ใหผลเปน Negative (-) (ดังตารางที่ 1) 

 รานอาหารที่ 2 โรงอาหารอาคาร 14 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย ผลการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus 

aureus ในภาชนะสัมผัสอาหาร พบวา อาหารเหลวตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (SA-Medium,       

อ 14) หลังใสไมพันสําลีและบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ถึง 72 ชั่วโมง อาหารเปลี่ยนเปนสีเหลือง มี

ลักษณะเปนเสนสายเมื่อเขยาเบาๆ แสดงวาภาชนะสัมผัสอาหารมีการปนเปอนเชื้อ Staphylococcus 

aureus ใหผลเปน Positive (++) (ดังตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัสอาหารของโรง

อาหารอาคาร 14 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย 

 

วันที่เก็บตัวอยาง ลําดับราน ผลการตรวจ 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 1 Negative (-) 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 2 Positive (++) 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 3 Negative (-) 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 4 Negative (-) 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 5 Negative (-) 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 6 Negative (-) 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนรอยละการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัสอาหาร

ของโรงอาหารอาคาร 14 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ผลการตรวจ จํานวน (ราน) รอยละ 

Negative 5 83.33 

Positive 1 16.67 

รวม 6 100 

 

จากตารางที่ 2 แสดงจํานวนรอยละการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัส

อาหารของโรงอาหารอาคาร 14 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย พบวา สวนใหญภาชนะสัมผัสอาหารไมมีการปนเปอน

ของเชื้อ Staphylococcus aureus คิดเปนรอยละ 83.33 และภาชนะสัมผัสอาหารมีการปนเปอนเชื้อ 

Staphylococcus aureus คิดเปนรอยละ 16.67 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงผลการตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus โดยใชอาหารเหลวตรวจเชื้อ Staphylococcus 

aureus (SA-Medium, อ 14) ของโรงอาหารตึกดุษฎีบัณฑิต จํานวน 5 ตัวอยาง 
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กลุมที่ 2 โรงอาหารตึกดุษฎีบัณฑิต จํานวน 5 ราน 

รานอาหารที่ 7 โรงอาหารตึกดุษฎีบัณฑิต ผลการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ใน

ภาชนะสัมผัสอาหาร พบวา อาหารเหลวตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (SA-Medium, อ 14) หลังใส

ไมพันสําลีและบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ถึง 72 ชั่วโมง อาหารเปลี่ยนเปนสีเขียว มีลักษณะเปนเสน

สายเมื่อเขยาเบาๆ แสดงวาภาชนะสัมผัสอาหารมีการปนเปอนเชื้อ Staphylococcus aureus ใหผลเปน 

Positive (+) (ดังตารางที่ 3) 

รานอาหารที่ 8, 9, 11 โรงอาหารตึกดุษฎีบัณฑิต ผลการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ใน

ภาชนะสัมผัสอาหาร พบวา อาหารเหลวตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (SA-Medium, อ 14) หลังใส

ไมพันสําลีและบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ถึง 72 ชั่วโมง อาหารเปลี่ยนเปนสีเหลือง มีลักษณะเปน

เสนสายเมื่อเขยาเบาๆ แสดงวาภาชนะสัมผัสอาหารมีการปนเปอนเชื้อ Staphylococcus aureus ใหผล

เปน Positive (++) (ดังตารางที่ 3) 

รานอาหารที่ 10 โรงอาหารตึกดุษฎีบัณฑิต ผลการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ใน

ภาชนะสัมผัสอาหาร พบวา อาหารเหลวตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (SA-Medium, อ 14) หลังใส

ไมพันสําลีและบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ถึง 72 ชั่วโมง อาหารยังคงเปนสีน้ําเงินใส ไมเปลี่ยนแปลง 

แสดงวาภาชนะสัมผัสอาหารไมมีการปนเปอนเชื้อ Staphylococcus aureus ใหผลเปน Negative (-) (ดัง

ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัสอาหารของ
โรงอาหารตกึดุษฎีบัณฑิต 

 

วันที่เก็บตัวอยาง ลําดับราน ผลการตรวจ 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 7 Positive (+) 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 8 Positive (++) 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 9 Positive (++) 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 10 Negative (-) 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 11 Positive (++) 
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนรอยละการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัสอาหาร

ของโรงอาหารตึกดุษฎีบัณฑิต 

ผลการตรวจ จํานวน (ราน) รอยละ 

Negative 1 20 

Positive 4 80 

รวม 5 100 

 

จากตารางที่ 4 แสดงจํานวนรอยละการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัส

อาหารของโรงอาหารตึกดุษฎีบัณฑิต พบวา สวนใหญภาชนะสัมผัสอาหารมีการปนเปอนของเชื้อ 

Staphylococcus aureus คิดเปนรอยละ 80 และภาชนะสัมผัสอาหารไมมีการปนเปอนเชื้อ 

Staphylococcus aureus คิดเปนรอยละ 20 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงผลการตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus โดยใชอาหารเหลวตรวจเชื้อ Staphylococcus 

aureus (SA-Medium, อ 14) ของโรงอาหารตึกดุษฎีบัณฑิต จํานวน 5 ตัวอยาง 

 

กลุมที่ 3 โรงอาหารหนาตึกคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 5 ราน 

รานอาหารที่ 12, 13, 14, 16 โรงอาหารหนาตึกคณะพยาบาลศาสตร ผลการตรวจหาเชื้อ 

Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัสอาหาร พบวา อาหารเหลวตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus 

(SA-Medium, อ 14) หลังใสไมพันสําลีและบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ถึง 72 ชั่วโมง อาหารยังคง

เปนสีน้ําเงินใส ไมเปลี่ยนแปลง แสดงวาภาชนะสัมผัสอาหารไมมีการปนเปอนเชื้อ Staphylococcus 

aureus ใหผลเปน Negative (-) (ดังตารางที่ 5) 

รานอาหารที่ 15 โรงอาหารตึกดุษฎีบัณฑิต ผลการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ใน

ภาชนะสัมผัสอาหาร พบวา อาหารเหลวตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus (SA-Medium, อ 14) หลังใส

ไมพันสําลีและบมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ถึง 72 ชั่วโมง อาหารเปลี่ยนเปนสีเขียว มีลักษณะเปนเสน
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สายเมื่อเขยาเบาๆ แสดงวาภาชนะสัมผัสอาหารมีการปนเปอนเชื้อ Staphylococcus aureus ใหผลเปน 

Positive (+) (ดังตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัสอาหารของ

โรงอาหารหนาตึกคณะพยาบาลศาสตร 

 

วันที่เก็บตัวอยาง ลําดับราน ผลการตรวจ 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 12 Negative (-) 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 13 Negative (-) 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 14 Negative (-) 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 15 Positive (+) 

12 มกราคม พ.ศ. 2559 16 Negative (-) 

 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนรอยละการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัสอาหาร

ของโรงอาหารหนาตึกคณะพยาบาลศาสตร 

 

ผลการตรวจ จํานวน (ราน) รอยละ 

Negative 4 80 

Positive 1 20 

รวม 5 100 

 

จากตารางที่ 6 แสดงจํานวนรอยละการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัส

อาหารของโรงอาหารหนาตึกคณะพยาบาลศาสตร พบวา สวนใหญภาชนะสัมผัสอาหารไมมีการปนเปอน

ของเชื้อ Staphylococcus aureus คิดเปนรอยละ 80 และภาชนะสัมผัสอาหารมีการปนเปอนเชื้อ 

Staphylococcus aureus คิดเปนรอยละ 20 
 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนรอยละการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัสอาหาร

ของโรงอาหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 16 ราน 

 

ผลการตรวจ จํานวน (ราน) รอยละ 

Negative 10 62.5 

Positive 6 37.5 

รวม 16 100 
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จากตารางที่ 7 แสดงจํานวนรอยละการตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ในภาชนะสัมผัส

อาหารของโรงอาหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวา โรงอาหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีจํานวน

รานอาหารที่ภาชนะสัมผัสอาหารไมมีการปนเปอนของเชื้อ Staphylococcus aureus จํานวน 10 ราน คิด

เปนรอยละ 62.5 และจํานวนรานอาหารที่ภาชนะสัมผัสอาหารมีการปนเปอนเชื้อ Staphylococcus 

aureus จํานวน 6 ราน คิดเปนรอยละ 37.5 
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