
บทที่ 9 
การควบคุมจุลนิทรีย์ 

(Microbial Control) 
 



microorganism 

• จลุินทรยีมี์การแพรก่ระจายทั่วไปทัง้บนดิน ในน า้ ในอากาศ มีทัง้พวกท่ีเป็น
ประโยชน ์ใชเ้ป็นอาหาร เช่นเห็ด จลุินทรยีป์ระเภทยีสตท่ี์ใชเ้ป็นอาหารเสรมิ
โปรตีนเซลลเ์ดียว จลุินทรยีห์ลายประเภท 

• ใชใ้นการแปรรูปอาหารหรอืถนอมอาหาร บางชนิดเพาะเลีย้งเพื่อสกดัสาร
ปฏิชีวนะเพ่ือใชเ้ป็นยารกัษาโรค สว่นในดา้นท่ีเป็นโทษ จลุินทรยีห์ลายชนิด
ท าใหเ้กิดโรคทัง้พืช สตัวแ์ละมนษุย ์บางชนิดท าใหอ้าหารบดูเน่าเสีย จงึ
จ าเป็นตอ้งมีการควบคมุใหมี้จลุินทรยีใ์นปรมิาณท่ีเหมาะสม 

 



 



Microbial control 

• หลักการควบคุมจุลินทรีย ์ 
•  นกัจลุชีววิทยาไดน้ าความรูเ้ก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมตอ่การเจรญิของ

จลุนิทรยีม์าดดัแปลงเพ่ือควบคมุจลุนิทรยี ์ไมว่า่จะเป็นการปอ้งกนั การยบัยัง้ หรอืการ
ท าลายจลุนิทรยี ์จากการศกึษาพบว่า จลุนิทรยีท่ี์ถกูยบัยัง้หรอืท าลายนัน้ เน่ืองจากสาเหตใุด
สาเหตหุนึง่หรอืหลายสาเหตรุว่มกนั ดงันี ้
 
       1. ผนงัเซลลข์องจลุินทรยีถ์กูท าลาย 

•  2. เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบตัิของเย่ือหุม้เซลล ์
•  3. เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพคอลลอยดข์องโปรพลาสซมึ 
•  4. เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของกรดนิวคลีอิกหรอืกรดนิวคลีอิกถกูท าลาย 
•  5. เกิดการตอ่ตา้นการสรา้งสารในกระบวนการสรา้งและสลาย 

 



• วิธีการควบคุมจุลินทรีย ์

•  การควบคมุจลุินทรยีห์มายถึง การปอ้งกนั การก าจดัและยบัยัง้การเจรญิ
ของจลุนิทรยี ์โดยแบง่วิธีควบคมุจลุนิทรยีเ์ป็นวิธีใหญ่ ๆ  ไดแ้ก่วิธีการตา่ง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้คือ 

– การใช้ความร้อน โดยความรอ้นจะท าใหโ้ปรตีนและสว่นประกอบภายในเซลล์
จลุินทรียแ์ปรสภาพไป การใชค้วามรอ้นควบคมุจลุินทรียย์งัแบง่ได ้2 วิธี คือ 

 



 



• 1.1.1 การใช้ความร้อนเปียกหรือไอน า้ร้อน มี 4 วิธีการคือ 
•     1.1.1.1 การใชไ้อน า้รอ้นภายใต้

ความดนั (Steam Under Pressure) เป็นการก าจดัจลุินทรยี์
รวมทัง้สปอรโ์ดยใชห้มอ้นึ่งอดัไอ โดยใชไ้อน า้รอ้นท่ีอณุหภมูิ 121 องศา
เซลเซียส ภายใตค้วามดนั 15 ปอนดต์อ่ตารางนิว้ นาน 15-20 นาทีส าหรบั
วสัดอุปุกรณท่ี์ใชค้วบคมุจลุินทรยีด์ว้ยวิธีนีม้กัเป็น อาหารเพาะเชือ้ เครือ่งมือ
เครือ่งแกว้ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบตักิาร เป็นตน้ 

•   
 



autoclave 

 



ลกัษณะการท างานของหมอ้น่ึงอดัไอ (Autoclave) 



autoclave 

 

 

 

 



•  1.1.1.2 การท าไร้เชือ้ล าดบัส่วน 
(Tyndallization) เป็นการฆา่เชือ้จลุินทรยีด์ว้ยไอน า้รอ้นท่ี
อณุหภมูิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง โดยใชร้ะยะเวลา 
3 วนั ๆ ละครัง้ แตล่ะครัง้เวน้ระยะเวลาท่ีห่างกนัประมาณ 24 ชั่วโมง 
โดยวิธารนีจ้ะท าใหจ้ลุินทรยีแ์ละสปอรถ์กูท าลายหมด และวิธีนีม้กัใชก้บั
อาหารเพาะเชือ้บางชนิดท่ีไม่สามารถใหอ้ณุหภมูิสงูกวา่ 100 องศา
เซลเซียสได ้เพราะจะท าใหอ้าหารเลีย้งเชือ้เสื่อมเสียคณุภาพได ้

 



 



• 1.1.1.3 การตม้ (Boiling) เป็นการน าวตัถท่ีุจะฆา่จลุนิทรยีไ์ป
ตม้ในน า้เดือด ซึง่จะท าลายเฉพาะตวัจลุินทรยีเ์ท่านัน้ สว่นสปอรจ์ะถกู
ท าลายนอ้ยมาก 

•     1.1.1.4 การฆา่เชือ้แบบปา
สเตอร ์(Pasteurization) เป็นการท าลายจลุนิทรยีบ์างชนิดท่ี
ปะปนอยูใ่นน า้นม และผลิตภณัฑน์มและเครือ่งดื่มแอลกอฮอลบ์างชนิด 
โดยใชอ้ณุหภมูิ 62.8 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที หรอืท่ีอณุหภมูิ 72.7 
องศาเซลเซียส นาน 15 วินาทีและท าใหเ้ย็นในทนัที วิธีการนีจ้ะไม่ท าให้
คณุภาพและรสชาตขิองอาหารและเครือ่งดื่มเปลี่ยนแปลงไป 

 



 



การผลิตน ้านมโคพาสเจอร์ไรซ์ 

 



• การใชค้วามรอ้นแหง้ มี 2 วิธีการ ดงันี ้

•   1.1.2.1 การเผา (Burning หรอื Incineration) 
เป็นการท าลายจลุินทรยีท่ี์ติดมากบัเครื่องมือขนาดเลก็ในหอ้งปฏิบตัิการ โดยการน า
เครื่องมือมาเผาบนเปลวไฟโดยตรง เครื่องมือท่ีใชว้ิธีนีไ้ดแ้ก่ หว่งถ่ายเชือ้ เข็มถ่ายเชือ้ 
นอกจากนีก้ารเผาท าลายโดยทั่วไปก็จดัอยูใ่นวิธีการนีด้ว้ย 

 



การใชค้วามร้อนแหง้ท าการฆ่าเช้ือห่วงถ่ายเช้ือ (loop) 

 

 



• การใชเ้ตาอบลมรอ้น (Hot Air Oven) ซึง่ใชอ้ณุหภมูิประมาณ 160-
180 องศาเซลเซียส นาน 1-2 ชั่วโมง จะสามารถท าลายเซลลจ์ลุินทรยีแ์ละ
สปอรไ์ดท้ัง้หมด วิธีนีม้กัใชก้บัวสัดท่ีุไม่เสื่อมสลายเมื่อสมัผสักบัความรอ้นสงู 
ๆ โดยตรง เช่นเครือ่งแกว้ กระบอกฉีดยาแกว้เป็นตน้ 

 



เตาอบลมร้อน (hot air oven) 

 



• การใชค้วามเย็น อณุหภมูิท่ีต  ่าภายในตูเ้ย็นหรอืตูแ้ช่แข็งท่ี 0 องศา
เซลเซียส หรอื -20 องศาเซลเซียสหรอืต ่ากวา่จะยบัยัง้การเจรญิของ
จลุนิทรยีไ์ดเ้น่ืองจากเอนไซมไ์ม่สามารถท างานได ้สว่นใหญ่มกัใชใ้น
การถนอมอาหารบางชนิดเท่านัน้ เช่น การแช่แข็งเนือ้สตัวเ์ป็นตน้  

 



• การใชร้งัสี ไดแ้ก่รงัสีอลัตราไวโอเลต รงัสีแกมมา จะท าใหก้รดนิวคลีอิก
และจลุินทรยีแ์ปลงสภาพไป มกัใชร้งัสีกบัวสัดท่ีุท าดว้ยพลาสตกิซึง่ไม่
สามารถสมัผสักบัความรอ้นไดโ้ดยตรง นอกจากนีใ้นผลติภณัฑอ์าหาร
และผลิตผลทางการเกษตรบางชนิดจะมีการใชร้งัสีเพื่อยบัยัง้การเจรญิ
ของจลุินทรยีด์ว้ย 



ผลของการใชรั้งสีท่ีท าใหเ้ซลลเ์กิดการเปล่ียนแปลงสภาพไป 



• การใชค้วามแตกตา่งของแรงดนัออสโมซีส (Osmosis) วิธีนีใ้ชก้บัจลุินทรยีใ์น
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นสารละลาย โดยการใสส่ารบางอยา่งลงไปในสารละลายเช่น เกลือ 
น า้ตาล เพ่ือท าใหเ้กิดความแตกตา่งของแรงดนัออสโมซิสระหวา่งเซลลข์องจลุินทรยีก์บั
สารละลายท่ีจลุินทรยีอ์ยู ่โดยทั่วไปพบวา่ น า้เกลือท่ีเขม้ขน้รอ้ยละ 10-15 หรอื
สารละลายของน า้ตาลเขม้ขน้รอ้ยละ 50-70 จะสามารถยบัยัง้และท าลายจลุินทรยีไ์ดดี้ 
อยา่งไรก็ตามวิธีนีม้กันิยมใชใ้นการถนอมอาหารเทา่นัน้ 

 



• การใชแ้รงดนั (Pressure) ไดมี้การศกึษาพบวา่ ในสภาพความดนั
ปกติของบรรยากาศ แบคทีเรยีทั่วไปจะมีการเจรญิและแบง่เซลลอ์ยา่ง
รวดเรว็ภายใน 48 ชั่วโมงและพบวา่แรงดนัมีผลตอ่รูปรา่ง การเคลื่อนท่ี 
และการแบง่เซลลข์องแบคทีเรยีดว้ย เช่นถา้น าแบคทีเรยีไปเลีย้งในท่ีมี
ความดนั 9,000 ปอนดต์อ่ตารางนิว้ แบคทีเรยีจะเจรญิอยูไ่ดแ้ตจ่ะไมมี่
การแบง่เซลล ์หรอืหากน าแบคทีเรยีไปเลีย้งในสภาพความดนัสงู ๆ ท่ี 
88,000 ปอนดต์อ่ตารางนิว้ นาน 14 ชั่วโมง จะสามารถฆา่แบคทีเรยีท่ี
ไม่สรา้งสปอรไ์ดแ้ละถา้เพิ่มความดนัเป็น 2 เท่า จะสามารถท าลาย
สปอรข์องแบคทีเรยีได ้

 



 



• การใชค้ลื่นเสียง (Sonic Vibration) เสียงท่ีมีความถ่ีสงู ๆ ในช่วง 
9,000 รอบตอ่นาที ถึง 200,000 รอบตอ่วินาที สามารถท าใหเ้ซลล์
แบคทีเรยีแตกได ้แตแ่บคทีเรยีแตล่ะชนิดจะทนตอ่คลื่นเสียงท่ีแตกตา่ง
กนัไป โดยทั่วไปความถ่ีของเสียงท่ีหมูนษุยส์ามารถรบัได ้อยูใ่นช่วง 31-
32,000 รอบตอ่นาที โดยความถ่ีของเสียงในช่วง 9,000 รอบตอ่นาทีถึง 
200,000 รอบตอ่วินาที เรยีกวา่ Supersonic wave ส าหรบั
ความถ่ีของคล่ืนเสียงท่ีมากกวา่ 200,000 รอบตอ่วินาทีเรยีกวา่คลื่น
เหนือเสียงหรอืคลื่นอลัตราโซนิก 

 



Ultrasonic wave 

 



• การกรอง (filtration) การกรองเป็นเพียงการแยกจลุินทรยีอ์อกจากของเหลวต่าง ๆ ท่ีถกู
ท าลายไดง้่ายดว้ยความรอ้นหรอืระเหยง่ายเม่ือถกูความรอ้นเช่น ซีรั่ม สารปฏิชีวนะ เป็นตน้ โดย
การใชเ้ครือ่งกรองและเย่ือกรองท่ีท าดว้ยเซลลโูลส อะซีเตท (Cellulose Acetate) ซึง่มีรูบน
เย่ือกรองเลก็กว่าจลุินทรยี ์โดยขนาดของรูอยู่ระหวา่ง0.023-14 ไมครอน และมกัใชก้บัการกรอง
แบคทีเรยีเท่านัน้ เพราะไวรสัและไมโครพลาสมาสามารถผ่านเย่ือกรองได ้

 



• การท าใหต้กตะกอน (Sedimentation) เป็นวิธีการแยกจลุินทรยีอ์อกจาก
ของเหลวเช่นเดียวกบัการกรอง โดยการน าของเหลวไปป่ันดว้ยเครื่องหมนุเหว่ียง 
(Centrifuge) ท่ีความเรว็ตา่ง ๆ กนั เช่นถา้ใชค้วามเรว็ 5,000 รอบตอ่นาที 
พวกยีสต ์รา และแบคทีเรยีท่ีมีขนาดใหญ่จะตกตะกอน แตถ่า้ใชค้วามเรว็ถงึ 
100,000 รอบตอ่นาที พวกแบคทีเรยีขนาดเลก็ รกิเกตเซีย รวมทัง้ไวรสัจะ
ตกตะกอน 



เคร่ืองหมุนเหวีย่ง (Centrifuge) 
 



• การควบคมุโดยการใชส้ารเคมี  
•    สารเคมีบางชนิดมีคณุสมบตัิท าลายจลุนิทรยีไ์ด ้
โดยจะท าใหโ้ปรตีนและกรดนิวคลีอิกของจลุนิทรยีเ์ปลี่ยนแปลงไป 
อยา่งไรก็ตามการใชส้ารเคมีโดยสว่นใหญ่แลว้ ไม่สามารถท าลาย
จลุนิทรยีไ์ดท้ัง้หมด ถึงแมจ้ะใชค้วามเขม้ขน้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดก็
ตาม โดยสารเคมีท่ีควบคมุจลุนิทรยีแ์บง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
คือ 



• สารระงบัเชือ้ (Antiseptic) เป็นสารเคมีท่ีสามารถท าลายเซลล์
จลุินทรยีแ์ตไ่ม่สามารถท าลายสปอรข์องจลุินทรยีไ์ด ้เช่น เอธิล
แอลกอฮอลร์อ้ยละ 70 ดา่งทบัทิม ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ซลิเวอรไ์นเต
รท เป็นตน้ โดยมากแลว้สารระงบัเชือ้เหลา่นีม้กัใชค้วบคมุจลุนิทรยีต์าม
ผิวหนงั เนือ้เย่ือ เน่ืองจากไมเ่ป็นพิษตอ่รา่งกาย 

•  สารท าลายเชือ้ (Disinfectant) เป็นสารเคมีท่ีท าลายทัง้ตวั
จลุนิทรยีร์วมทัง้สปอร ์สารเหลา่นีไ้ดแ้ก่ ฟอรม์าลนิ ฟีนอล ฟอรม์าลดี
ไอด ์เป็นตน้ สารท าลายเชือ้นีม้กัใชก้บัสิ่งของเครือ่งใช ้สิ่งขบัถ่ายของ
ผูป่้วย เน่ืองจากท าลายเนือ้เย่ือของสิ่งมีชีวิต 

 



สรุปท้ายบท 
 

•  การควบคมุจลุนิทรยี ์เป็นการปอ้งกนั ยบัยัง้หรอืท าลายจลุนิทรยี์
ซึง่ปกตมิกัพบตามวตัถสุิ่งของตา่ง ๆ  อาจท าลายโดยสิน้เชิงหรอื
บางสว่น การเลือกวิธีการใดในการท าลายจลุนิทรยีน์ัน้ตอ้งพิจารณา
ความเหมาะสม และไม่ควรท าใหว้ตัถหุรอืผลิตภณัฑน์ัน้เปลี่ยนสภาพไป 
การท่ีจลุินทรยีถ์กูท าลายหรอืโดนยบัยัง้ดว้ยวิธีการทาง กายภาพหรอื
การใชส้ารเคมีวิธีใดก็ตาม เกิดเน่ืองจากโครงสรา้งภายในเซลลข์อง
จลุนิทรยีถ์กูเปลี่ยนแปลงสภาพไป หรอืกลไกการเกิดเมเทบอลซิมึถกู
ยบัยัง้นั่นเอง 
 



แบบฝึกหัดท้ายบท 
 • 1. การท่ีจลุินทรยีท์ี่ถกูยบัยัง้หรอืท าลายนัน้เน่ืองจากสาเหตใุดบา้ง 

• 2. จงบอกความแตกตา่งของการท าไรเ้ชือ้ล  าดบัสว่น (Tyndallization) กบัการฆ่าเชือ้แบบปา
สเตอร ์ 

•    (Pasteurization) 
• 3. จงยกตวัอย่างวิธีการควบคมุโดยการใชส้ารเคมี 
• 4. เหตใุดนมพาสเจอรไ์รซจ์งึสามารถเก็บไวใ้นตูเ้ย็นไดเ้พียง 7-10 วนั 
• 5. อณุหภมูิและความดนัท่ีใชใ้นหมอ้นึ่งอดัไอคือเทา่ใด 
• 6. ความเรว็รอบของเครื่องหมนุเหวี่ยง (Centrifuge) ที่เท่าใดท าใหแ้บคทีเรยีขนาดเลก็รวมทัง้ไวรสั 

ตกตะกอนได ้
• 7. การใชค้วามถ่ีของคล่ืนเสียงท่ีความเรว็รอบเท่าใด จงึจะท าใหเ้ซลลแ์บคทีเรยีแตกได ้
• 8. จงอธิบายวิธีการฆา่เชือ้แบบปาสเตอร ์(Pasteurization) 
• 9.อณุหภมูิภายในตูเ้ย็นหรอืตูแ้ช่แข็งเทา่ใด จงึจะสามารถยบัยัง้การเจรญิของแบคทีเรยีได ้
• 10. จงยกตวัอย่างสารเคมีที่สามารถยบัยัง้การเจรญิของจลุินทรยีไ์ดม้า 2 ชนิด 

 



The end 

 


