การตรวจสอบเชือ้ Vibrio และ Vibrio parahaemolyticus และในลูกกุ้งขาวแวนนาไม
ชัยวุฒิ สุดทองคง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร

1. ตักกุ้งด้วยกระชอนที่ผ่านการแช่ฆ่าเชื้อแล้ว นําไปฉีดล้างด้วยน้ํากลั่นฆ่าเชื้อหลายๆครั้ง ทําการฉีดรวม
ให้กุ้งรวมอยู่ตรงกลางเพื่อง่ายต่อการเก็บ ซับน้ําออกโดยใช้กระดาษซับที่ก้นกระชอน

2. ใช้ปากคีบ (forceps) หนีบตัวอย่างกุ้งจากกระชอนลงชั่งโดยวางบนกระดาษอลูมิเนียมฟอยล์ที่สะอาด
ชั่งน้ําหนักกุ้งให้ได้ 0.1 กรัม

3. นํากุ้งใส่ลงในหลอดที่มีน้ําเกลือ 1.5 - 2% อยู่ 900 ไมโครลิตร แล้วบดให้ละเอียด

4. เมื่อบดกุ้งละเอียด ผสมให้สารเป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุด (vortex)

5. ดูดสารละลาย 100 ไมโครลิตร โดยใช้ Tip ขนาด 1000 ไมโครลิตร เพื่อให้เศษเนื้อกุ้งไม่ติด Tip แล้ว
นํามาเกลี่ย (spread) ลงบนอาหาร TCBS หรือ Chromogenic agar

6. บ่มที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 18 - 48 ชั่วโมง ตรวจนับโคโลนีที่ขึ้น กรณีทีไม่มีตู้บ่มสามารถบ่มที่
อุณหภูมิห้องได้ และวางในสถานที่ไม่มีมดหรือแมลงเข้ามา

การอ่านผล
1. ไม่พบโคโลนีสีเหลืองมากกว่า 100 โคโลนี
2. ไม่พบโคโลนีสีเขียวมากกว่า 10 โคโลนี
3. ไม่พบโคโลนีสีเขียวตรงกลางเข้มที่เป็นลักษณะของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus เกิน 5 โคโลนี
4. ไม่พบแบคทีเรียเรืองแสง
ภาพตัวอย่างปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากลูกกุ้งขาวระยะ PL 7 น้ําหนักรวม 0.1 กรัม
ที่เจริญบนอาหาร 3 ชนิด ที่การเจือจางระดับเดียวกัน จานแรก ใช้อาหาร Nutrient agar+1 %NaCl
จานที่ 2 อาหาร TCBS และ จานที่ 3 อาหาร CHROMagar Vibrio

หมายเหตุ
อุปกรณ์ที่ใช้ต้องผ่านการฆ่าเชื้อ ด้วยวิธีที่เหมาะสม กรณีเกษตรกรสามารถใช้การต้มในน้ํา
เดือด 15 นาทีเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เช่น ปากคีบ หลอดใส่ตัวอย่าง แท่งบดตัวอย่าง จานเพาะเชื้อและ
กระชอน เป็นต้น หรือแช่ในน้ํายาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม กระดาษอลูมิเนียมฟอยล์เช็ดด้วย 75% Ethanol
กรณีทดสอบด้วยอาหาร Chromogenic agar ให้เพิ่มการเจือจางขึ้นอีก 101

ลักษณะโคโลนีที่ขึ้นบนที่ TCBS
Vibrio cholerae

สีเหลือง ขอบค่อนข้างใส โคโลนีแบน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
2-3 มิลลิเมตร เชื้อเจริญได้น้ําความเค็ม 0 ppt

Vibrio parahaemolyticus

สีเขียว ตรงกลางโคโลนีกลมนูน สีเข้มน้ําเงินอมเขียวเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 2-5 มิลลิเมตร

Vibrio alginolyticus

สีเหลือง มีลักษณะเมือก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-5 มิลลิเมตร

Vibrio metschnikovii

สีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 มิลลิเมตร

Vibrio fluvialis

สีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร

Vibrio vulnificus

สีเขียวอมน้ําเงิน/สีเขียวอมเหลือง/สีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
2-3 มิลลิเมตร

Vibrio harveyi

สีเขียว/เหลือง เรืองแสงในที่มืด คุณสมบัติการเรืองแสงจะลดลงและหมดไป
ตามอายุของโคโลนี

Vibrio fischeri

สีเขียว/เหลือง สีขาว (เรืองแสง) สีเทา (ไม่เรืองแสง) เรืองแสงในที่มืด
คุณสมบัติการเรืองแสงจะลดลงและหมดไปตามอายุของโคโลนี

Vibrio furnissii

สีเหลือง

Shewanella putrefaciens

สีดํา เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 มิลลิเมตร

Enterococcus species

สีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร

Proteus species

สีเหลืองอมเขียว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร

Pseudomonas species

เขียวอมน้ําเงิน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร

Vibrio parahaemolyticus มีโคโลนีกลมนูน สีเขียว ตรงกลางโคโลนีสีเข้ม

ลักษณะและสีโคโลนี Vibrio parahaemolyticus ทีเ่ จริญบนอาหาร Chromogenic agar

ChromAgar Vibrio

Hichrome Vibrio

ChromID Vibrio

Vibrio vulnificus สีเขียวอมเหลืองเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร

Vibrio vulnificus สีเหลืองเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร

Shewanella putrefaciens

Vibrio alginolyticus

สีดํา เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 มิลลิเมตร

สีเหลือง มีลักษณะเมือก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-5 มิลลิเมตร

Vibrio harveyi เรืองแสงในที่มืด คุณสมบัติการเรืองแสงจะลดลงและหมดไปตามอายุของโคโลนี

การเตรียม Butterfield’s Phosepate-Buferrted Dilution Water (modified)
สําหรับเก็บเชื้อ Vibrio

เตรียม Stock solution

KH2PO4

17 กรัม

น้ํากลั่น

500 มิลลิลิตร

ปรับ pH ให้ได้ 8.0 - 8.5 ด้วย 1 N NaOH เติม NaCl 2% (10 กรัม) นึ่งฆ่าเชื้อที่ 121 °C นาน 15 นาที
เก็บไว้ stock solution ในตู้เย็น

Dilution blanks หรือ buffer เก็บรักษาเชื้อ Vibrio (Stock เชื้อ)

ดูด Stock solution 1.25 มิลลิลิตร ผสมกับน้ํากลั่น 1000 มิลลิลิตร แบ่งใส่หลอดหรือขวดสําหรับเก็บรักษา
เชื้อ นึ่งฆ่าเชื้อที่ 121 °C นาน 15 นาที

การเก็บเชื้อ

เขี่ยโคโลนีทบื่ ริสุทธิ์แล้วลงในขวด stock เชื้อ นําไปบ่มที่ 37 °C นาน 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
แล้วนํามาเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง สามารถเก็บรักษาเชื้อวิบริโอได้นาน ประมาณ 1-3 เดือน

