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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการตรวจสอบการปนเปอนของแบคทีเรียกอโรคทางเดินอาหาร
ในกุงขาวสด (Litopenaeus vannamei) จากตลาดพรานนก ตลาดบางแค และตลาดวงเวียนใหญ และ
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานดานจุลชีววิทยาของกุงสด การตรวจวัดจํานวนจุลินทรียทั้งหมดใชวิธี
เพาะเลี้ยงในอาหารแข็งพีซีเอ (plate count agar, PCA) ตรวจจํานวน Escherichia coli ปนเปอนในตัวอยาง
ใชวิธีทดสอบเอ็มพีเอ็น (MPN test) และคุณสมบัติทางชีวเคมี การปนเปอนดวย Staphylococcus aureus  
Vibrio cholera และ Vibrio parahaemolyticus ตรวจสอบดวยวิธีเพาะเลี้ยงบนอาหารคัดแยก (selective 
media) และสมบัติทางชีวเคมี   ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวา  จํานวนจุลินทรียปนเปอนทั้งหมดและ E. coli 
ในกุงขาวตัวอยางจากตลาดพรานนก ตลาดบางแค และตลาดวงเวียน-ใหญ มีคาเปนไปตามมาตรฐาน
กําหนด อยางไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบจํานวนเฉลี่ยของ S. aureus ในตัวอยาง จากทั้ง 3 ตลาด
เกินมาตรฐาน คือ มีคาอยูระหวาง 2.10 x 103–1.63 x 104 CFU/mL  และไมพบการปนเปอนของ V. 
cholerae และ V. parahaemolyticus ในตัวอยางจากตลาดทั้ง 3 แหง 
 

คําสําคัญ: กุงขาว/ Vibrio cholerae/ Vibrio parahaemolyticus 
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Abstract 
 The objectives of this research were to determine the amount of food borne disease bacteria 
contaminating in white-leg shrimps (Litopenaeus vannamei) from 3 markets (Phrannok, Bangkhae 
and Wongwianyai) and compare with microbiological standard of shrimp. Total plate count 
technique was used to investigate microbial types with their amounts. The enumeration of 
Escherichia coli was determined by MPN test and biochemical characteristics. Staphylococcus 
aureus, Vibrio cholerae and V. parahaemolyticus were distinguished by using the selective media 
and biochemical tests. The results revealed that average numbers of total microorganism and  E. coli 
were equal to standard. However, the average amounts of S. aureus in the samples from 3 markets 
were between 2.10x103–1.63x104 CFU/mL, which were exceeded standard. The contaminations of 
V. cholerae and V. parahaemolyticus were not found in all shrimp samples. 
 

Keywords: White-leg shrimp/ Vibrio cholerae/ Vibrio parahaemolyticus 
 
บทนํา 
 กุงเปนแหลงอาหารโปรตีนที่สําคัญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยมีขอบเขตติด
กับทะเลและมีการประมงมากติดอันดับ 1 ใน 10 
ของโลก  ผลิตภัณฑจากการประมงตางๆ ที่ทํา
จากกุง เปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ  และสามารถทํารายไดใหกับ
ประ เทศ เปนจํ านวนมาก  อาหารทะเลมี
สวนประกอบทางเคมี ดังนี้  มีความชื้นเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 80 ปริมาณไขมันประมาณ
รอยละ 1-2 ปริมาณโปรตีนรอยละ 15  แรธาตุ
ตางๆ รอยละ 3  คารโบไฮเดรตรอยละ 2  กุงมี
ประโยชนและคุณคาในทางเศรษฐกิจมาก  แต
มักพบจุลินทรียอยูตามเปลือกกุง (อาทินันท  
ประสมพงศ, 2546) ซึ่งจากการสํารวจแบคทีเรีย
ในกุงที่นําเขาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทย  พบวา มีแบคทีเรียจํานวน  106-108  

เซลลตอกรัม  ถาตัดหัวกุงทันที จะทําใหจํานวน
แบคทีเรียลดลงรอยละ 45 โดยกอนนําไปแช
เยือกแข็งแบคทีเรียจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอย  
หลังการเยือกแข็งจํานวนแบคทีเรียจะลดลงมาก 
และลดลงอีกในขณะเก็บรักษา  ซึ่งพบวาเมื่อ
เก็บกุงแชแข็งไว 70 วัน จะมีจํานวนแบคทีเรีย
อยูระหวาง 5 x 105 – 5 x 106 เซลลตอกรัม และ
จากการจําแนกชนิดของแบคทีเรียในกุงที่ 37 
องศาเซลเซียส พบวามีแบคทีเรียปนเปอนพวก  
Micrococcus  และ Staphylococcus  เปนสวน
ใหญ และที่ 20 องศาเซลเซียส พบแบคทีเรีย
พวก Acinetobacter Moraxella และ Flavobac- 
terium การเนาเสียของกุงแชเย็นสวนใหญมา
จากการเจริญของเชื้อ Acinetobacter  มากกวา
ชนิดอื่น  และเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว  เช้ือ
แบคทีเรียอื่นๆ ที่พบ  เชน  Pseudomonas พบ
มากในบางครั้ ง  โดยทั่ วไป  Flavobacterium 
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Micrococcus  Staphylococcus  และ Bacillus  
จะมีจํานวนนอย (Adams and Moss, 2002; 
Varnam and Evans, 1991) ตัวอยางกุงที่มักพบ
แบคทีเรียปนเปอนมาก คือ  กุงขาว  ซ่ึงเปน
สัตวเศรษฐกิจที่มีการเลี้ยงกันมากในประเทศ
ไทย และปญหาที่พบในกุงขาว คือ ปญหาการ
ปนเปอนจากแบคทีเรียที่ทําใหโรค ที่สวนใหญ
อยูในสกุล Vibrio โดยเฉพาะ V.  harveyi    ที่
กอโรคเรืองแสงในกุง และกอโรคในมนุษย 
(Reilly and Twiddy, 1992) มีอีกชนิดหนึ่งที่
สามารถกอโรคในกุงและในคนไดเชนกัน คือ 
V. parahaemolyticus  โดยทั่วไปโรงงาน
อุตสาหกรรมมักตรวจวิเคราะหเช้ือกอโรคใน
อาหารทะเลไดแก  V. parahaemolyticus  S. 
aureus Escherichia coli  และพวกคอลิฟอรม 
(coliform) เปนตน  การปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย
ที่มากับเนื้อกุง อาจมาจากทางอากาศ  น้ําแข็งที่
ใชแช  ภาชนะที่ใสกุง  จากการสัมผัสดวยมือ
ของผูขาย และผูบริโภคเอง  หรือติดมาจากตัว
กุงตั้งแตอยูในทะเล  ดังนั้นการปนเปอนเชื้อ
แบคทีเรียจึงสามารถเกิดขึ้นได ตลอดเวลา 
(ณัฏสรัณย วีรพลพัฒนกุล, 2550; Dalsgaard et 
al., 1995)   
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ
ตรวจหา เชื้อแบคทีเรียกอโรคทางเดินอาหาร
ปนเปอนในตัวอยางกุงขาวสด (Litopenaeus 
vannamei) จากตลาดวงเวียนใหญ ตลาดพราน-
นก และตลาดบางแค  ไดแก เชื้อแบคทีเรีย 
Escherichia coli Staphylococcus aureus   Vibrio 
parahaemolyticus  และ V. cholerae  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. เก็บตัวอยาง 

   สุมเก็บตัวอยางกุงขาวจาก 3 ตลาด
ในเขตธนบุรี โดยเก็บตัวอยางตลาดละ 3 แผง
คากุง และสุมตัวอยาง 3 ซํ้าจากแตละแผงคากุง 

2. วิธีการตรวจหาจํานวนแบคทีเรีย
ท้ังหมด  
   ช่ังตัวอยางกุง 25 กรัม ใสถุงพลาสติก
ใหมที่สะอาด แลวเติมสารละลายเพปโทนใน
น้ํา (peptone water) รอยละ 0.1ปริมาตร 230 
มิ ล ลิ ลิ ต ร  ตี บดด ว ย เ ค รื่ อ ง ตี บ ดอ าห า ร 
(stomacher) นาน 2 นาที ทําการเจือจางใหได
ระดับที่ 10 -2 10-3  และ 10-4  แลวใชปเปตดูด
ตัวอยางละ 1 มิลลิลิตร จากระดับความเจือจาง
ที่ 10-1   10 -2  10-3  และ 10-4   ลงในจานเพาะเชื้อ  
โดยทํา 3 ซํ้า  ทุกระดับความเจือจาง หลังจาก
นั้นเทอาหารพีซีเอ (plate count agar, PCA) 
ประมาณ 15 – 20 มิลลิลิตร โดยวิธีเทลงใน
จานเพาะเชื้อ (pour plate) บมที่อุณหภูมิ 35 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ± 2 ช่ัวโมง จึงนับ
จํานวนคอโลนีในจานเพาะเชื้อระหวาง 30 – 
300 คอโลนี  รายงานผลจํานวนแบคทีเรียท้ังหมด
ตอกุง 1 กรัม (ไพโรจน วิริยจารี, 2545) 

 3. การตรวจหาเชื้อ Vibrio parahaemo- 

molyticus   
 นําตัวอยางกุง 25 กรัม ใสถุงพลาสติก
ใหมที่ สะอาดแล ว เติ มฟอส เฟตบัฟ เฟอร 
(phosphate buffered saline, PBS) 230 มิลลิลิตร 
ตีบดดวยเครื่องตีบดอาหาร นาน 2 นาที ทําการ
เจือจางใหไดระดับที่ 10 -2 10-3  และ 10-4 แลวจึง
ใชปเปตดูดตัวอยางละ 1 มิลลิลิตร จากระดับ
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เจือจางที่  10 -2  10-3   และ 10-4 ลงในสารละลาย
เพปโทนในน้ําที่เปนเบส (alkaline  peptone  
water) โดยทํา 3 ซ้ํา  ทุกระดับเจือจาง นําไปบม
ที่ อุณหภูมิ  35 องศาเซลเซียส  เปนเวลา  24 
ช่ัวโมง  จากนั้นใชลวดเขี่ยเชื้อ (loop) แตะเชื้อ
จากหลอดที่เจริญมาลาก (streak) ลงบนอาหาร
ทีซีบีเอส (thiosulfate  citrate  bile salt sucrose, 
TCBS) บมที่อุณหภูมิ  35±2 องศาเซลเซียส เปน
เวลา  24 ช่ัวโมง คัดเลือกโคโลนีที่เปนลักษณะ
ของ V. parahaemolyticus จะมีสีเขียวขุน 
อาหารไมเปลี่ยนสี นํามาลากลงบนอาหารแข็งที

1เอ็น1 (T1N1  agar)  นําไปบมที่อุณหภูมิ  35 
องศาเซลเซียส เปนเวลา  18-24 ช่ัวโมง เพื่อให
เช้ือบริสุทธิ์ นําเชื้อมาทดสอบสมบัติทางชีวเคมี 
โดยใชเข็มเขี่ยเช้ือ (needle) เขี่ยเช้ือเดี่ยว ๆ บน
อาหารแข็งท1ีเอ็น1 นําเช้ือมาลาก และแทง (stab) 
ลงในอาหารเอียงอารจินีนกลูโคส ที่มีโซเดียม
คลอไรด (NaCl)  รอยละ 3  บมที่อุณหภูมิ  35 
องศาเซลเซียส เปนเวลา  18-24 ช่ัวโมง ลักษณะ
ของ V. parahaemolyticus จะใหผล K/A ไม
สรางแกสไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) 

 4.  การตรวจเชื้อ Vibrio cholerae 
                    ช่ังตัวอยางกุง 25 กรัม ตีตัวอยาง
ในสารละลาย เพปโทนในน้ํ าที่ เปน เบส 
ปริมาณ 230 มิลลิลิตร นาน 1 นาที  แลวนําเชื้อ
ไปบมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
18-24 ช่ัวโมง จากนั้นใชลวดเขี่ยเชื้อแตะเชื้อ
บริเวณผิวหนาอาหาร หามเขยา มาลากบน
อาหารทีซีบีเอส บมท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 18 – 24 ช่ัวโมง คัดเลือกคอโลนีที่มีสี
เหลือง คอโลนีใหญ เรียบ คอนขางแบน ตรง-

กลางคอโลนีขุนแตรอบคอโลนีใส แตะเชื้อ
มาลากบนอาหารแข็งที 1เอ็น 1 นําไปบมที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 
ช่ัวโมง เพื่อใหไดเชื้อบริสุทธิ์ แลวใชเข็มเขี่ย
เชื้อเดี่ยวๆ บนอาหารแข็งที1เอ็น1 ใสลงใน
อาหารเอียงแอรจินีนกลูโคส (arginine glucose 
slant) อาหารทริปโตน (tryptone) รอยละ 1 
(T1N0) และ อาหารทริปโตน รอยละ 1 ที่ผสม
โซเดียมคลอไรด รอยละ 3 (T1N3)  นําไปบมที่
อุณหภูมิ  35 องศาเซลเซียส  เปนเวลา   24 
ช่ัวโมง เพื่อใหไดเชื้อบริสุทธิ์ จากนั้นนําเชื้อมา
ตรวจสอบดวยวิธีสตริง (string test) โดยการ
เขี่ ย เชื้ อจากอาหารแข็ งที 1เอ็น 1 หยดดวย
โซเดียมดีออกซีโคเลต (sodium deoxycholate) 
ในน้ํากลั่น รอยละ 0.5 บนกระจกสไลด (slide) 
ผสมใหเขากัน ภายใน 60 วินาที เซลลของ V. 
cholerae  จะสลาย และดีเอ็นเอ (DNA) จับกัน
เปนสายเมื่อยกลวดเขี่ยเชื้อขึ้น 

 5. การตรวจหาเชื้อ   Staphylococus  

aureus (Baeck et al., 2006) 
   เตรียมกุงขาว 25 กรัม ใสถุงพลาสติก

ใหมท่ีสะอาดแลวเติมฟอสเฟตบัฟเฟอร ปริมาณ 
230 มิลลิลิตร  บดตัวอยางดวยเครื่องตีบด นาน 
2 นาที  ทําการเจือจางใหไดระดับเจือจางที่ 10 -2 
10-3  และ 10-4 แลวใชปเปตดูดตัวอยางละ 1 
มิลลิลิตร จากระดับเจือจางที่ 10 -2  10-3  และ 
10-4 ลงในอาหารเหลวทริปติกซอย (tryptic  
soy broth, TSB) โดยทํา 3 ซ้ํา  ทุกระดับเจือจาง  
นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
48 ช่ัวโมง แลวลากเชื้อลงบนอาหารแข็งเบียรด-
พารเกอร (Baird–Parker agar) นําไปบมที่
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อุณหภูมิ  35 องศาเซลเซียส  เปนเวลา  48 
ช่ัวโมงพรอมทั้งบันทึกผลหลอดขุน จากนั้น
คัดเลือกคอโลนีของ S. aureus  มีลักษณะกลม
นูน  ขอบเรียบ   มีสี เทาดํา  อาจมีขอบขาว
หรือไมมีก็ได  อาจมีโซนรอบคอโลนีหรือไมมี
ก็ได  จากนั้นถายเชื้อลงในอาหารเหลวเบรน-
ฮารทอินฟวชัน (brain heart infusion broth) 
นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 18 - 24 ช่ัวโมง  แลวดูดเชื้อ 0.1 มิลลิลิตร 
ใสในพลาสมาของกระตาย (plasma rabbit) 
0.3 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 4 ช่ัวโมง ถาพลาสมาแข็งตัวเปนกอน
แสดงวาเชื้อสรางเอนไซมโคแอกกูเลสได ให
ผลบวก แตถาพลาสมาเหลวเหมือนเดิม ใหผล
ลบ 

6. การตรวจหาเชื้อ Escherichia coli   
เชื้อคอลิฟอรม (coliform) และ เชื้อฟคัลคอลิ-
ฟอรม (faecal coliforms) 
             6.1 การตรวจวิ เ ค ร า ะห ขั้ น แ รก 
(presumptive test) 
     นํ าตั วอย า งกุ ง  25 ก รัม    ใส
ถุงพลาสติกใหมที่สะอาดแลวเติมน้ําเพปโทน 
(peptone water) รอยละ 0.1 ปริมาณ 230 
มิลลิลิตร ตีบดตัวอยางดวยเครื่องตีบด นาน 2 
นาที  ทําการเจือจางใหไดระดับเจือจางที่ 10 -2  
10-3  และ10-4  แลวใชปเปตดูดตัวอยางละ 1 
มิลลิลิตร จากระดับเจือจางที่ 10 -2  10-3  และ10-4 

ลงในอาหารเหลวลอริลซัลเฟตทริปโตส 
(Lauryl  sulfate  tryptose broth, LST) โดยทํา 
3 ซํ้า ทุกระดับเจือจาง นําไปบมที่อุณหภูมิ  35 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ± 2 ช่ัวโมง  อาน
ผลคร้ังแรกหลังจากบมครบ 24 ± 2 ช่ัวโมง 
โดยหลอดที่ขุนมีกาซเกิดขึ้น แสดงวา ผลเปน
บวก  หลังจากอานผลครั้งแรกใหนําหลอดที่
ใหผลลบไปบมตออีก 24 ± 2 ช่ัวโมง แลว
ตรวจผลซ้ําอีกครั้ง 

6.2 การตรวจวิเคราะหขั้นยืนยัน 
(confirm test) 

       ถายเชื้อจากหลอดที่เจริญในแอล
เอสที  (LST) ลงในอาหาร เหลวบีจี เอลบี 
(brilliant green lactose bile broth, BGLB) 
หลอดตอหลอด บมที่ 35±2 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 24 ช่ัวโมง บันทึกผลหลอดอาหารบีจี
เอลบี เขมขนรอยละ 2  นับจํานวนคอลิฟอรม 
ในหนวย เอ็มพีเอ็นตอกรัม (MPN/g or Most 
Probable Number/g) แลวถายเชื้อจากหลอดที่
เจริญของแอลเอสที ลงในอาหารเหลวอีซี (EC 
broth) หลอดตอหลอด  บมที่ 45 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ถาเช้ือยังไมเจริญบมตอ
จนถึง 48 ช่ัวโมง  บันทึกผลในหลอดอาหาร
เหลวอีซี นับจํานวนฟคัลคอลิฟอรม (faecal 
coliforms) เปนในหนวย เอ็มพีเอ็นตอกรัม  
 6.3 การตรวจวิเคราะหขั้นสมบูรณ
(complete test)     
    ลากเชื้อจากหลอดอาหารเหลวอีซี ที่
เ จ ริญ  ลงบนอาหารแข็ งอี เ อ็ มบี  ( eosin–
methylene-blue lactose sucrose agar, EMB) 
บมที่ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18–24 ช่ัวโมง 
แลวนําคอโลนีที่มีลัษณะแบน สีเขมตรงกลาง มี
หรือไมมีเมทัลลิกชีน (metallic sheen) มาลา
กลงบนอาหารพีซีเอ บมที่ 35 องศาเซลเซียส 
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เปนเวลา 18 – 24 ช่ัวโมง นําไปทดสอบสมบัติ
ทางชีวเคมี 
 6.4 การทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมี
ของแบคทีเรีย  
       การทดสอบสมบัติทางชีว เคมี
ไดแก การทดสอบในอาหารทีเอสไอ (triple 
sugar  iron  agar, TSI) การทดสอบเอ็มอาร-วีพ ี
(MR–VP) การทดสอบการใชซิเทรต (Simmon’s 
citrate utilization test) การทดสอบการสราง
เอนไซมยูรีเอส (urease test) การทดสอบการ
เคลื่อนที่ในอาหารโมทิลิตี อินโดล ไลซีน ดี
คารบอซิเลส (motility indole lysine 
decarboxylase) การทดสอบในอาหารเหลว

พื้นฐานฟนอลเรด (phenol red broth base) 
การทดสอบการสรางเอนไซมโคแอกูเลส 
(coagulase test) การทดสอบการสรางเอนไซม
แคทาเลส (catalase  test) และการทดสอบการ
สรางเอนไซมออกซิเดส (oxidase  test) 
 7. วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
    การศึกษาครั้ งนี้ ใ ช แผนการ
ท ด ล อ ง แ บ บ สุ ม ส ม บู ร ณ  ( completely 
randomized  design, CRD) ทําทดลอง 3 ซํ้า 

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ONE-
WAY ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี
ของ Duncan’s New Multiple Range Test  ที่
ระดับนัยสําคัญ ที่ p ≤ 0.05 และเปรียบเทียบ
กับตารางดัชนีเอ็มพีเอ็น (MPN  index) 
 

ผลการวิจัย 
การตรวจหาปริมาณจุลินทรียท้ังหมดที่อยูใน
กุงขาวสด 
 จากการตรวจหาปริมาณจุ ลินทรีย
ทั้งหมดที่อยูในกุงขาวสด ที่จําหนายในตลาด
เขตธนบุรีจํานวน 3 ตลาด และเก็บตัวอยางกุง
ขาวสดที่แผงคากุง 3 รานๆ ละ 3 ตัวอยาง นํา
ตัวอยางมาเจือจางแบบอนุกรม 10 เทา และ
เพาะเลี้ยงในอาหารพีซีเอ บมเชื้อที่อุณหภูมิ 35 
± 2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ± 2 ช่ัวโมง 
ไดผลดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 1 จํานวนจุลินทรียทั้งหมดในกุงขาวสดจากตลาดวงเวียนใหญ ตลาดพรานนก และตลาดบางแค 

ตลาด จํานวนจุลินทรียท้ังหมด ( CFU/g )* 

ตลาดพรานนก 2.10 x 103 a 

ตลาดบางแค 1.31 x 104 b 

ตลาดวงเวียนใหญ 1.96 x 104 c 

*ตัวอักษรภาษาอังกฤษตางกนัในคอลัมนเดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติของ

คาเฉลี่ย (p ≤ 0.05 ) 
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 จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 พบวา
จํานวนจุลินทรียทั้งหมดของกุงขาวสดจาก
ตลาดวงเวียนใหญ  ตลาดพรานนก และตลาด
บางแค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p ≤ 0.05 ) โดยจํานวนจุลินทรียทั้งหมด
ของตลาดวงเวียนใหญ มีคามากที่สุดคือเทากับ 
1.96 x 104 CFU/g  
 

 

การตรวจหาปริมาณเชื้อ Escherichia coli  ท่ี
พบในกุงขาวสด 
 จากการตรวจหาปริมาณเชื้อ E. coli 
ดวยวิธีการ MPN ในกุงขาวสดจาก 3 ตลาด 
โดยใชอาหารเลี้ยงเ ช้ือเหลวลอริลซัลเฟต 
(Lauryl sulfate broth)  อาหารเลี้ยงเชื้ออีซี และ
อาหารเลี้ยงเชื้อแข็งเลวีนอีโอซินเมทิลีนบลู 
(Levine’s eosin-methylene blue agar) ทําการ
บมที่อุณหภูมิ 35 ± 2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
48 ± 2 ช่ัวโมง พบเชื้อ E. coli  ไดผลดังแสดง
ในตารางที่ 2 
 

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณเชื้อจุลินทรีย
ทั้งหมดในกุงขาวสดจากตลาดวงเวียนใหญ
ตลาดพรานนก และตลาดบางแค 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณ E. coli ที่พบในกุงขาวสดจากตลาดวงเวียนใหญ ตลาดพรานนก และตลาดบางแค 

ตลาด จํานวนเชื้อ E. coli ( MPN/g )* 

ตลาดพรานนก 18.18 a 

ตลาดบางแค 21.33 b 

ตลาดวงเวียนใหญ 21.33 b 

*ตัวอักษรภาษาอังกฤษตางกนัในคอลัมนเดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติของ

คาเฉลี่ย (p ≤ 0.05) 

 จากตารางที่ 2 และภาพที่ 2 พบวา
จํานวนเชื้อ E. coli ของกุงขาวสดจากตลาด                       
วงเวียนใหญและตลาดบางแค  ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (p ≤ 0.05)  สําหรับตลาด

พรานนก มีปริมาณ E. coli  ต่ําที่สุด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p ≤ 0.05  คือ มีคา
เทากับ 18.18 MPN/g 
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ภาพที่ 2 คา MPN ของเชื้อ E. coli ตอกุงสด 
100 กรัม จากตลาดวงเวียนใหญ ตลาดพรานนก 
และตลาดบางแค 

 
การตรวจหาปริมาณเชื้ อ  Staphylococcus 

aureus ท่ีพบในกุงขาวสด 
 จากการตรวจหาปริมาณเชื้อโรค
อาหารเปนพิษ  S. aureus ในกุงขาวสด 3 
ตลาด  ดวยวิธีการ ลากบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
(streak plate) โดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อเบียรด-

พารเกอร บมเชื้อที่อุณหภูมิ 35 ± 2 องศา-
เซลเซียส เปนเวลา 48 ± 2 ช่ัวโมง โดยทําการ
ทดลอง 3 ซ้ํา  ปรากฏผลวา  ตรวจพบเชื้อ                   
S. aureus ในทุกตัวอยางจาก 3 ตลาด พบ
ลักษณะคอโลนีของเชื้อ S. aureus  มีสีดํา และ
เกิดวงใส (clear zone) อยูรอบคอโลนี (ภาพที่ 3) 
 

 
 

   ภาพที่ 3  ลักษณะคอโลนีของเชื้อ S. aureus 
 

 
ตารางที่ 3 จํานวนเชื้อ S. aureus ในกุงขาวสดจากตลาดวงเวียนใหญ ตลาดพรานนก และตลาดบางแค 

ตลาด จํานวนเชื้อ S. aureus  (CFU/g)* 

ตลาดพรานนก 2.10 x 103 a 

ตลาดวงเวียนใหญ 1.47 x 104 b 

ตลาดบางแค 1.63 x 104 b 

*ตัวอักษรภาษาอังกฤษตางกนัในคอลัมนเดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติของ

คาเฉลี่ย (p ≤ 0.05) 

 จากตารางที่ 3 และภาพที่ 4 พบวา
จํานวนเชื้อ S. aureus ของกุงขาวสดจากตลาด
วงเวียนใหญ  และตลาดบางแค  ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (p ≤ 0.05)  สําหรับตลาด 

พรานนก มีปริมาณ S. aureus ต่ําสุด (แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p ≤ 0.05) 
โดยมีคาเทากับ 2.10 x 103  CFU / g  
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ภาพที่ 4 ปริมาณเชื้อ S. aureus ในกุงขาวสดจาก
ตลาดวงเวียนใหญ ตลาดพรานนก และตลาด
บางแค 
 
 

การตรวจหาปริมาณเชื้อ Vibrio parahaemo-

lyticus ท่ีพบในกุงขาวสด 
 จากการตรวจหาปริ ม าณ เชื้ อ  V. 
parahaemolyticus ในกุงขาวสด 3 ตลาด ดวย
วิธีการเกลี่ยเชื้อบนอาหาร (spread plate) โดย
ใชอาหารเลี้ยงเชื้อทีซีบีเอส ปรากฏผลวา ตรวจ
ไมพบเชื้อV. parahaemolyticus ในทุกตัวอยาง
จาก 3 ตลาด ไมพบคอโลนีของเชื้อ V.  para-
haemolyticus   
 
การตรวจหาปริมาณเชื้อ Vibrio cholerae ท่ี
พบในกุงขาวสด 
 จ า กก า รต ร ว จห าปริ ม าณ เ ชื้ อ  V. 
cholerae ในกุงขาวสด 3 ตลาด ดวยวิธีการเกลี่ย
เช้ือบนอาหาร โดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อทีซีบีเอส 
ปรากฏผลวา ตรวจไมพบเชื้อ V. cholerae ในทุก
ตัวอยางจาก 3 ตลาด ไมพบลักษณะคอโลนีของ
เช้ือ V. cholerae  
 
 
 

สรุปและอภปิรายผล 
 จากการวิเคราะหตรวจสอบปริมาณ
เชื้อ E. coli ในกุงขาวสด ที่วางจําหนายอยูใน
ตลาดวงเวียนใหญ ตลาดพรานนก และตลาด
บางแค โดยสุมตัวอยางจากตลาด ๆ ละ 3 ราน 
พบวา ตัวอยางกุงขาวสดมีปริมาณเชื้อ E. coli  
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว (ตารางที่ 4) 
การปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียกอโรคทางเดิน
อาหารอาจจะเกิดขึ้นไดในระหวางการขนสง
กุงขาว  การปนเปอนของเชื้อที่มาจากน้ําแข็งที่
ใชแชกุง หรืออาจจะมีการปนเปอนมาจากตัว
ผูขาย โดยเชื้อ E. coli เปนเชื้อประจําถ่ินใน
ลําไสใหญ ปกติจะไมทําใหเกิดโรค แตจะทํา
ใหเกิดโรคไดถาเชื้ออยูนอกลําไส เชน ในทอ
ปสสาวะ ทอน้ําดี ปอด เยื่อหุมปอด เยื่อหุม-
สมองและไขสันหลังในเด็กแรกเกิด เชื้อ E. 
coli  บางสายพันธุทําใหเกิดโรคทองรวงในคน
และสัตว (Suwansonthichai and Rengpipat, 
2003) และเมื่อตรวจหาปริมาณเชื้อ S. aureus  
พบวา  ตัวอยางกุ งขาวสดมีปริมาณเชื้อ  S. 
aureus  เกินมาตรฐานที่กําหนดไว (ตารางที่ 4)  
เชื้อ S. aureus  ที่พบอยูตามตัวกุงอาจมีการ
ปนเปอนในขณะการจับกุงของชาวประมง  
การปนเปอนจากผูขาย และผูบริโภคเอง ซ่ึง
เชื้อนี้พบไดตามรางกายของมนุษย โดยจะทําให
เกิดโรคฝและฝฝกบัว โรคผิวหนังเปนตุมพอง  
โรคผิวหนังหลุดลอก  โรคปอดบวม  โรคไข
กระดูกอักเสบและโพรงขอตอมีหนอง  การติด
เชื้อที่กระแสเลือด  เยื่อบุหัวใจอักเสบ โรค
อาหารเปนพิษ  และโรคลําไสอักเสบ 
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   ตารางที่ 4 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกุงขาวสดเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

รายการวิเคราะห มาตรฐานตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

CFU/g 

ผลทางจุลชีววิทยา 

(จํานวน 9 ตัวอยาง)* 

CFU / g 
จํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด 5 x 106  

( CFU/g ) 
2.10 x 103 - 1.96 x 104 

(คาเฉลี่ย = 1.16 x 104  CFU/g ) 
Escherichia coli ≤  100 ตอ กรัม 

( MPN/g ) 
18.18 – 21.33            

(คาเฉลี่ย = 20.28 MPN/g) 
Staphylococcus aureus ≤  1 x 102 

( CFU/g ) 
2.10 x 103 - 1.63 x 104 

(คาเฉลี่ย = 1.10 x 104  CFU/g ) 

Vibrio parahaemolyticus ไมพบเชื้อในตัวอยาง  50 g ไมพบ 
Vibrio cholerae ไมพบเชื้อในตัวอยาง  50 g ไมพบ 

   * หมายถึง จํานวนตัวอยางกุงขาวสดจาก 3 ตลาด (9 ตัวอยาง) ไดแก ตลาดวงเวียนใหญ ตลาดพรานนก    
   และตลาดบางแค   
 
 ในการตรวจสอบปริมาณเชื้ อ  V. 
cholerae และ V. parahaemolyticus  จากตลาด
วงเวียนใหญ ตลาดพรานนก และตลาดบางแค 
โดยสุมตัวอยางจากตลาด ๆ ละ 3 ราน โดยทุก
ตัวอยางตรวจไมพบ V. cholerae และ V. para-
haemolyticus ซ่ึงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไว  (ตารางที่ 4) การตรวจสอบไมพบ
เชื้อนี้ อาจเนื่องจากเชื้อตายในระหวางการ
ขนสง หรืออาจจะเกิดจากปจจัยดานตางๆ ที่ไม
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อ หรือมี
การใชสารปฏิชีวนะปองกันเชื้อสกุล Vibrio 
ในการเพาะเลี้ยงกุงขาว ลักษณะคอโลนีของ
เชื้อ Vibrio ที่เจริญบนอาหารทีซีบี-เอส 
(TCBS) ในกรณีของ V. cholerae จะมีสีเหลือง 
และ V. parahaemolyticus  มีสีเขียวมะกอก 
เ ชื้ อ  Vibrio ก อ ใ ห เ กิ ด โ ร ค วิ บ ริ โ อ ซิ ส 

(vibriosis) ซ่ึงเปนโรคที่เกิดขึ้นในสัตวน้ํา
หลายชนิด โดยเฉพาะสัตวที่อาศัยอยูในทะเล
และน้ํากรอย โดยจะทําใหเกิดโรคแบบเชื้อเขา
สูกระแสเลือดและแพรกระจายไปทั่วรางกาย 
(septicemia) เชื้อ Vibrio เปนแบคทีเรียที่มีอยู
โดยทั่วไปในน้ํากรอยและจะเขาทําอันตรายกุง
ไดเมื่อกุงไมแข็งแรง ซ่ึงมีผลทําใหกุงปวยและ
ตายในที่สุด แตถากุงไมตาย แข็งแรงพอก็จะ
กําจัดเชื้อแบคทีเรียนี้ออกไปไดหรือกลายเปน
การติดเชื้อแบบเรื้อรัง (Iyer and Varma, 1990) 
โรคที่เกิดจากเชื้อ Vibrio มีหลายลักษณะ เชน 
รุนแรงเฉพาะที่หรือเขาไปในระบบเลือด 
เร้ือรังเฉพาะที่ ซ่ึงสวนใหญมักเกิดการติดเชื้อ
ภายใน มักจะพบกุงที่ติดเชื้อรุนแรงบริเวณ
ขอบบอ โดยมีอาการออนเพลีย ไมกินอาหาร 
สีผิดจากกุงปกติโดยทั่วไป สีจะเปลี่ยนไปเปน
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สีแดงหรือฟา ในอเมริกาใตและอเมริกากลาง
ไดมีรายงานที่เกี่ยวกับโรควิบริโอซิสหลายโรค  
เชน โบลิทอสซินโดรม (bolitos syndrome) 
และ ซีกูลซินโดรม (seagull syndrome) (Brock 
and Main, 1994; Saulnier, et al., 2000) 
    

ขอเสนอแนะ  
 ควรมีการรักษาความสะอาดของแผง
คากุง และใหคําแนะนํากับผูคากุงในเรื่องของ
สุขลักษณะการขายกุงสด จากหนวยงานของ
รัฐบาลที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อปองกันโรค
ทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อจุลินทรียกอโรค
ทางเดินอาหาร เชน E. coli S. aureus V. 
parahaemolyticus และ V. cholerae ซ่ึงอาจเกิด
กับผูบริโภคที่ รับประทานอาหารไมสุกได 
รวมทั้ งควรเพิ่มการประชาสัมพันธ เ ร่ือง
อันตรายจากการบริโภคกุงขาวสุกๆ ดิบๆ ที่
อาจเปนสาเหตุของโรคอาหารเปนพิษ 
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