
Listeria monocytogenes 

*เช้ือชนิดนีอ้าจท าให้เกดิการเสียชีวติได้  

* เช้ือในกลุ่มนีท้ีมี่รายงานเกีย่วกบัการท าให้เกดิการเจ็บป่วยต่อมนุษย์มี
อยู่ 7 ชนิด 

*การติดเช้ือในหญงิมีครรภ์จะส่งผลต่อลูกในครรภ์ท าให้เกดิ early-
onset syndrome 
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ลกัษณะทั่วไปของเช้ือ Listeria monocytogenes 

 เช้ือชนิดนีเ้ป็นพวกแบคทีเรีย G+ 
 เจริญในสภาพ facultatively anaerobic 
 มีผลทดสอบ catalase เป็นบวก ส่วน oxidase เป็นลบ 
 มีรูปร่างเป็น coccoid และ rod ขนาด 0.4-0.5 x0.5-2.0 ไมโครเมตร
ที่ 20-25 องศาเซลเซียส 

 มี flagella ซ่ึงสามารถเคลือ่นที่ได้ 
 เช้ือสามารถเจริญได้ 0-42 องศาเซลเซียสแต่เจริญได้ดีในช่วง 30-35 
องศาเซลเซียส 

 ค่าpH ทีส่ามารถเจริญได้อยู่ในช่วง 5.6-4.4 



 เช้ือชนิดนีส้ามารถสร้าง 58 kDa -haemolysin และ listerolysin O 
 ค่า D60

 ที่เวลาเลก็น้อย 
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การปนเป้ือนในอาหาร 
1 สามารถโตในอาหารพวก non-acid food  

 

 

 

 

 

2 ผกัสด, ผกัตกแต่ง 
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3 เนือ้สัตว์ 
 
 
 
 
 
4 ผลติภัณฑ์จากนม 





การ Isolation และ Identification 

1 Enrichment ต้องท าทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
2 Selective agar  
 -Lithium chloride, phenylethanol, glycine anhydride, antibiotics 
เป็น selective agents ซ่ึงเมื่อน าเช้ือที่ขึน้บนจานอาหารไปส่องด้วย
กล้องจุลทรรศน์ทีมุ่ม 45 องศาจะให้โคโลนีสี blue-grey ถึง blue-
green  

 - การเติม aesculin และ ferric amonium citrate จะเห็นโคโลนีสี 
dark brown และ black ซ่ึงเป็นผลมาจากการถูกย่อยโดยเอน็ไซม์ 
hydrolyse aesculin ของเช้ือจุลนิทรีย์ 



UVM Broth  

 Nalidixic acid ยบัย ั้ง G- 
 Acriflavin ยบัย ั้ง G+ 

 



Fraser Broth  

 Acriflavin ยบัย ั้ง G+ 

 Lithium chloride  ยบัย ั้ง 
Enterococci  

 Esculin           ยอ่ย+Fe 

สีด ำ 



อาหารเลีย้งเชือ้ Buffered Listeria 

Enrichment Broth Base (BLEB)  
 อุดมดว้ย แหล่งไนโตรเจน วิตำมินและเกลือ
แร่เน่ืองจำกมีส่วนผสมของ Enzymatic 
digest of casein สำร Enzymatic digest of 
soybean meal และ Yeast extract มีน ้ ำตำล
เดกซ์โทรสเป็นแหล่งคำร์บอน มีเกลือและมี
บพัเฟอร์ จำกสำร Monopotassium 
phosphate สำร Dipotassium phosphate และ
สำร Disodium phosphate  



Modified Oxford (MOX) Agar  

 Lithium chloride +colistin sulfate 
+ Moxalactam 

  Esculin        ยอ่ย+Fe 
สีด ำ 
 มีสาร Ferric ammonium citrate ที่
ตรวจจับการย่อย Esculin ท าให้เกดิสาร 
6,7-dihydroxycoumarin แล้วท า
ปฏิกริิยากบัเหลก็ท าให้พืน้ของ จาน
อาหารเลีย้งเช้ือเปลีย่นจากสีเหลอืงเป็นสี
ด า  



การเจริญบนอาหาร PALCAM agar 

 เตมิ polymyxin, acriflavin, ceftazidime และ lithium chloride เป็น
สาร selective agent 

 เช้ือ L. monocytogenes จะท าการย่อย esculin ไปเป็น glucose และ 
esculetin ซ่ึง Esculetin ให้สี olive-green ถึง black ซ่ึงมี iron(III) ions  

 สามารถใช้น า้ตาล mannitol ได้ หากมีแบคทเีรียพวก Listeria ปนเป้ือน
อยู่จะมีโคโลนีสีเทาและเหลอืงตามล าดบั 



การเจริญบนอาหาร Oxoid Chromogenic Listeria Agar ( 
OCLA ) Plate  

 X- glucoside chromogen ในอาหารจะถูก
ย่อยโดยเอน็ไซม์ b – glucosidase ท าให้
เห็นโคโลนีสี blue-green 

 เตมิ lithium chloride, nalidixic acid 
and polymixin B. เพือ่ยบัยั้งเช้ือกลุ่มที่
สามารถสร้าง b - glucosidase เช่น 
enterococci  

 lecithin ถูกเตมิเพิม่ให้เอน็ไซม์
phospholipase ทีส่ร้างโดยเช้ือย่อยและท า
ให้เห็นสีขาวๆเป็น zone รอบๆโคโลนี 



การเจริญบนอาหาร blood agar  

*เมือ่ไม่ส่องไฟแสงผ่านโคโลนีได้เลก็น้อย (semi-transparent colonies) 
*เมือ่ส่องไฟจะพบ clear zone รอบๆโคโลนี (-Hemolysis) 

ไม่ส่องไฟ ส่องไฟ 



การทดสอบหาเอ็นไซม์ Catalase 

การทดสอบหาเอน็ไซม์ Catalase ซ่ึง
เป็นเอน็ไซม์ทีส่ามารถสลายอนุพนัธ์
ของออกซิเจนเช่น H2O2 ทีเ่ซลล์อาจ
ได้รับมาเมื่ออยู่ในสภาวะทีม่ีออกซิเจน
ได้ หากแบคทเีรียชนิดใดมีเอน็ไซม์ 
Catalase จะสามารถใช้ เอน็ไซม์นี้
เปลีย่นจากอนุพนัธ์ทีเ่ป็นพษิของก๊าช
ออกซิเจนแล้วสลายอนุพนัธ์ทีเ่ป็นพษิ
น้ันเพือ่ให้ได้ก๊าชออกซิเจน และน า้จึง
ท าให้แบคทเีรียนั้นมีชีวติได้ในสภาวะ
ทีม่ีออกซิเจน  



การทดสอบการหมักน า้ตาล Xylose และ น า้ตาล 
Rhamnose 

การทดสอบท าโดยใช้อาหาร Carbohydrate 
broth ทีม่หีลอดดกัแก๊ส (Durham tubes) ซ่ึง
หลอด อาหารหลอดที ่1 มส่ีวนผสมของน า้ตาล 
Xylose และหลอดที ่2 มส่ีวนผสมของน า้ตาล 
Rhamnose ผลการ ทดสอบ L. monocytogenes 
จะไม่ใช้น ้ำตำล Xylose โดยหลอดอำหำรยงัคง
มีสีแดงของ Phenol Red ซ่ึง เป็นอินดเิคเตอร์ 
และสำมำรถใช้น ้ำตำล Rhamnose ได้โดยหลอด
อำหำรจะมีกรดเพิม่มำกขึ้นแล้วเปลีย่นเป็นสี 
เหลอืงโดยไม่สร้ำงแก๊ส  



การทดสอบโดยใช้วธีิการอืน่ๆ 

 เน่ืองจากการทดสอบหาเช้ือ L. monocytogenes ในอาหารใช้เวลานาน
ซ่ึงปัจจุบันได้มีผู้คดิค้นวธีิการตรวจหาวธีิการใหม่ๆเพือ่สามารถตรวจ
เช้ือชนิดนีไ้ด้เร็วขึน้ เช่นมีการท า sensor ส าหรับวดัเช้ือชนิดนี้
โดยเฉพาะโดยวดัจากปริมาณเซลล์ที่ท าการแบ่งตัว ซ่ึงสามารถบอกได้
ว่ามีเช้ือชนิดนีใ้นอาหารหรือไม่ ใช้เวลาต ่ากว่า 24 ช่ัวโมง 



2 การตรวจวดั flagellar antigen ซ่ึงสายพนัธ์ุทีก่่อโรคในมนุษย์มี 3 
สายพนัธ์ุจากทั้งหมด 13 สายพนัธ์ุคอื (1/2 a, ½ b, 4b) 



Campylobacter jejuni 

 เช้ือชนิดนีถู้กบันทกึในปี 1970 ซ่ึงสามารถแยกจากผู้ป่วยทีเ่ป็นโรค
ท้องร่วง 



ลกัษณะทั่วไปของเช้ือ C. jejuni 

 เป็นพวก non-sporeforming G- rod 
 Oxidase – และเซลล์มีขนาด 0.5-8 L x0.2-0.5 W ไมโครเมตร 
 ถ้าอยู่ในระยะ log phase เช้ือจะมีรูปร่าง slender, curved, spiral 
อาจมี 1 หรือ 2 polar หรือ amphitrichous 



 เช้ือจะไม่ ferment หรือ oxidize น า้ตาล 
 สามารถเจริญในทีท่ี่มีออกซิเจน 5-10 %และ 3-5 %
คาร์บอนไดออกไซด์ จัดว่าเป็นพวก oxygen-sensitive 

 อุณหภูมิทีเ่หมาะสมคอื 42-45 องศาเซลเซียส แต่ไม่ทนต่ออุณหภูมิที่
ท าอาหารหรือพาสเจอร์ไรซ์ ไม่เจริญในอุณหภูมิต ่ากว่า 28 องศา
เซลเซียสและในอุณหภูมิห้องจะเจริญได้ช้า จะลดจ านวนอย่างรวดเร็ว
ในตู้เยน็หรือในทีเ่ยน็ 

 เช้ือชนิดนีมี้อยู่ในช่องทางเดินอาหารของสัตว์และนก เช่น หนู, สุนัข, 
แมว, ววั, แกะ, หมู และสัตว์ปีก และนอกจากน้ันยงัสามารถพบในน า้ 



การก่อให้เกดิโรค 

 เช้ือชนิดนีใ้ช้ระยะเวลาในการบ่ม 1-11 วนัแต่ส่วนใหญ่ประมาณ 3-5 
วนัและอาการทีบ่่งบอกคือ การวิงเวยีนศีรษะ มีไข้ ปวดท้องและ
ท้องเสีย ซ่ึงปริมาณเช้ือที่ก่อให้เกดิโรคคอื 106-9 cell/g  

 อาการปวดท้องอาจเร่ิมพอๆกบัการมีไข้ ร่างกายจะสามารถก าจัดเช้ือ
ชนิดนีอ้อกไป แต่ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ 

 ความรุนแรงของโรคขึน้อยู่กบั virulence ของสายพนัธ์ุ เช้ือชนิดนี้
สามารถสร้าง enterotoxin 60-70 kDa 



การ Isolation และ Identification 
 เช้ือชนิดนีเ้ลีย้งยากในอาหารเลีย้งเช้ือต้องมีการเติมสารอาหารที่เช้ือ
ต้องการใส่ลงไปในอาหารเลีย้งเช้ือ เช่น peptone based media ซ่ึงมี
อยู่ในอาหาร nutrient broth  

 เช้ือชนิดนีจ้ะสร้าง peroxides และ superoxide ในอาหาร ซ่ึง
สามารถยบัยั้งการเจริญเติบโตของตัวเองดังน้ันการบ่มจึงต้องบ่มใน
สภาวะทีม่ี 5-6 %ออกซิเจน และ 10% คาร์บอนไดออกไซด์ และใช้
สารอาหารทีม่ี oxygen scavenging compounds เช่น blood, 
pyruvate, ferrous salts, charcoal และ metabisulfite 



 Selective enrichment media เช่น polymyxin B, trimethoprim 
แต่หากเซลล์ได้รับการบาดเจ็บ เช่น อาหารผ่านกระบวนการให้ความ
ร้อน, แช่แข็ง, ท าแห้งมาก่อน โอกาสทีจ่ะเจริญบนอาหาร selective 
มักน้อย ดังน้ันควรมีเวลาให้เช้ือได้ซ่อมแซมตัวเองก่อน โดยการบ่ม
ทิง้ไว้ในสภาวะ non-selective เป็นเวลา 4 ช่ัวโมงที่ 37 องศา
เซลเซียส 

 หลงัจากผ่านการบ่มในอาหาร selective enrichment เป็นเวลา 24 
ถึง 48 ช่ัวโมงทีอุ่ณหภูมิ 42-43 องศาเซลเซียสแล้วจึงท าการเขี่ยเช้ือ
ลงในอาหาร selective plating media 



 Selective plating media ส่วนมากแล้วมีส่วนผสมของอาหารมี
อนุภาคของออกซิเจนเป็นส่วนประกอบ เช่น เม็ดเลอืด และ/หรือ
ferrous sulfate, sodium metabisulfite, sodium pyruvate (FBP) 
เพือ่ท า pre-prepared media โดยใช้ไนโตรเจนทีอุ่ณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส ในที่มืดเพือ่หลกีเลีย่งการสร้าง toxin oxides จากเช้ือ 

-non-haemolytic 

-สีเทาถึงสีน า้ตาลอ่อน 

-เช้ือมกีารเคลือ่นที่ 
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 การท า confirm test  
◦ Oxidase (+) 
◦ เปลีย่น nitrate เป็น nitrite 
◦ เจริญในอุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียสและไม่เจริญในอุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส 
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การปนเป้ือนในอาหาร 

1 เกดิจากมนุษย์สัมผสัโดยตรงกบัอาหาร หรือมนุษย์สัมผสักบัมนุษย์ 
สัตว์ทีอ่าจมีเช้ือชนิดนีค้อื ลูกสุนัข 

2 เนือ้สัตว์ 
3 สัตว์ปีก 
4 นม 
5 การปนเป้ือนหลงัจากการพลาสเจอร์ไรซ์ 



Vibrio 

 เป็นเชือ้ที่อันตรายอาจท าให้เสียชีวิตได้ 

 ท าให้เกิดโรค “Asiatic cholera” ในช่วงศตวรรษที่ 19 



ชนิดของเชือ้ Vibrio ที่ก่อโรคในมนุษย์ 

V. cholerae, O1 Cholera, wound infection 

V. cholerae, non-O1 Diarrhoea, gastroenteritis, wound infection, secondary septicaemia 

V. minicus Diarrhoea, gastroenteritis, wound infection 

V. parahaemolyticus Gastroenteritis, wound infection, otitis media 

V. fluvialis Diarrhoea 

V.furnissii Diarrhoea 

V. hollisae Diarrhoea 

V. vulnificus Wound infection, primary septicaemia, secondary septicaemia 

V. alginolyticus Wound infection, otitis media 

V. dansela Wound infection 



ลักษณะทั่วไปของเชือ้ Vibrio 

 แบคทเีรีย G+, รูป ร่างเป็น curved หรือ straight (pleomorphic), 
short rod สามารถเคลื่อนที่โดยใช้ polar flagella 

 ผล catalase และ oxidase เป็น +  
 เป็นพวก facultatively anaerobic  
 สามารถเจริญ, หมักและหายใจในสภาวะที่มีเกลือ NaCl โดย
ปริมาณเกลือที่เหมาะสมคือ 1-3 % แต่จะไม่เจริญหากมีเกลือต ่า 
0.5 % หรือ มากกว่า 8% 



 ค่า aw ที่เจริญอยู่ในช่วง 0.937 ถึง 0.986 

 อุณหภมิูที่เหมาะสมประมาณ 37 องศาเซลเซียสและสามารถ
เจริญได้ในช่วง 5-43 องศาเซลเซียส  

 V. parahaemolyticus โดยมากจะทนในอุณหภมิูที่ไม่เหมาะสม
ได้ดีกว่า V. cholerae  

 V. parahaemolyticus สามารถเจริญใน pH ประมาณ 7.5-8.5 
และเชือ้ในกลุ่มนีมี้ความสามารถเจริญในสภาพด่างประมาณ 
11  

 ปกตเิชือ้ชนิดนีส้ามารถพบได้ในทะเล สามารถแยกได้จากใน
น า้ 



การก่อโรคในมนุษย์ 

 เชือ้ชนิดนีใ้ช้เวลาในการบ่มตัวเองประมาณ 1-3 วัน และอาจ
ก่อให้เกิดอาการไม่รุนแรงจนถึงรุนแรงมาก ร่างกายจะขับ
เชือ้ออกโดยการถ่ายอุจจาระ  



-แบคทเีรียน้ีมี Flagellum เส้นเดยีว เรียกว่ำ Single flagellum  
-เช้ือแบคทีเรีย V. parahaemolyticus มี โปรตีน Multivalent adhesion molecule 
(MAM7) ที่สำมำรถยดึเกำะกบั Fibronectin และ Phosphatidic acid ของเซลล์ที่
ต้องกำรบุกรุก (Host cells)  
-แบคทีเรีย V. parahaemolyticus สำมำรถสร้ำง Siderophores คือ Vibrioferrin, 
Ferrichrome และ Aerobactin ทีส่ามารถจับกบัธาตุเหลก็ (Fe) ในส่ิงแวดล้อมได้ 



 ในกระเพาะอาหารมีกรด hypochlorohydric ซึ่งสามารถ
ท าลายเชือ้ชนิดนีไ้ด้ แต่หากได้รับมากเกินไป เช่น 1010 เซลล์ 
อาจก าจัดได้ไม่หมด 

 เชือ้ชนิดนีอ้าจแพร่ระบาดระหว่างคนไปสู่คน และการหยบิ
จับ เชือ้  จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมก็เป็นสาเหตุหน่ึงที่ได้รับเชือ้
ชนิดนี ้

 หลงัรับเชือ้ V. parahaemolyticus แล้วอาจก่อให้เกดิอาการอย่าง
รวดเร็วเพียงแค่ 2 ช่ัวโมงถงึ 4 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการท้องร่วง 
มีไข้ เชือ้นีมี้ความสามารถในการผลิต 22 kDa enterotoxic 



การปนเป้ือนในอาหาร 

1 ปนเป้ือนมากับน า้ที่สัมผัสกับอาหาร 



2 อาหารที่ปรุงยังสุกด ีหรือไม่ต้องปรุงก่อนรับประทานเช่นพวก
ผลไม้ 





การ Isolation และ Identification 

1 Enrichment media  
 -  สามารถใช้สารที่เป็นด่างเช่น peptone water (pH 8.6-9.0) 
บ่มเชือ้อย่างน้อย 8 ช่ัวโมง เพื่อป้องกันการเจริญของเชือ้
ชนิดอ่ืนๆ 

 - Tellurite bile salt broth (pH 9-9.2) สามารถใช้เป็น 
enrichment media ในการบ่มไว้ 1 คืน  

 

Peptone water 



อาหารเลีย้งเช้ือ Alkaline Peptone Water (APW)  
 

 น้ีสำมำรถน ำ อำหำรทะเลท่ีตอ้งกำรตรวจมำ
บ่มในอำหำรน้ีเป็นเวลำ 18-20 ชั่วโมงท่ี
อุณหภูมิ 35±2 องศำเซลเซียส อำหำร ชนิด
น้ีมี Peptic digest of animal tissue เป็น
แหล่งไนโตรเจน คำร์บอนและสำรอำหำรท่ี
ส ำคญั นอกจำกนั้น แลว้กำรเติมเกลือสูงถึง 
30 กรัมต่อลิตรยงัช่วยยบัย ั้งกำรเจริญของ
เช้ือแบคทีเรียกลุ่มอ่ืนๆ ผลบวกคืออำหำรมี 
ควำมขุ่นภำยหลงักำรบ่ม  

 



2 Selective และ differential agar ส่วนมากใช้ อาหาร Thiosulfate 
citrate bile salt sucrose agar (TCBS) 

 
 
 
 
 
 
 

Vibrio parahaemolyticus Vibrio cholerae 

มนี า้ตาลซูโครสส าหรับให้เช้ือแบคทเีรีย Vibrio ได้ท าการหมกัโดยหากเกดิ ด่างขึน้
จากการหมักจะพบสีของอาหารเลีย้งเช้ือมีสีเหลอืงอนัเน่ืองจากมี Bromothymol 
blue ท าหน้าทีเ่ป็น ผลบวก เกดิความขุ่น อนิดเิคเตอร์ ซ่ึงแบคทเีรีย V. 
parahaemolyticus ไม่สามารถใช้น า้ตาลซูโครสได้จึงเห็นโคโลนีเป็นสีน า้เงนิ เขียว
เหมือนเดมิ ในขณะทีเ่ช้ือแบคทีเรีย V. cholerae สามารถใช้น า้ตาลซูโครสได้จึงพบ
โคโลนีสีเหลอืงบน จานอาหารเลีย้งเช้ือ  



 เชือ้ V. cholerae สามารถแบ่งได้เป็น serogroups O1 และ non-
O1 strains หรือ แยกได้เป็นพวก non-haemolytic และ El Tor 
(haemolytic)  

 V. parahaemolyticus สามารถแบ่งได้ 11 thermostable O 
antigens และ 65 thermolabile K (capsular) antigens 



Triple sugar iron agar (TSI Agar)  
 

ผลบวก Slant (K) Butt (A) Gas (-) 
H2S (-)  



การทดสอบการใช้ Lysine การสร้างสาร Indole และการ
ดูผล Motility  
 

ผลบวก Indole (+) Motility  
(+) Lysine (+)  



การตรวจหาเอ็นไซม์ Oxidase  
 
การตรวจหาเอน็ไซม์ Cytochrome oxidase ซ่ึงปกติแล้ว
แบคทีเรียทีเ่จริญได้ในสภาวะที่มีออกซิเจน จะใช้เอน็ไซม์นีใ้น
การรับส่งอเิลก็ตรอน การทดสอบท าโดยการเติมน า้ยาทีม่ี
ส่วนผสมของสารละลาย Dimethyl-p-phenylenediamine และ
สาร α-naphthol ในสารละลายเช้ือแบคทีเรีย (Suspensions) ซ่ึง 
ผลบวกจะพบสีน า้เงินภายใน 15 วนิาท ี 



การทดสอบการเจริญในเกลือ NaCl  
 ความสามารถในการทนเกลอืของเช้ือแบคทเีรียสามารถใช้ในการจ า 
แนกเช้ือแบคทเีรีย V. parahaemolyticus ออกจำกเช้ือแบคทเีรียอื่นๆ
ได้ กำรทดสอบท ำโดยใช้อำหำร Nutrient Broth+1%NaCl หำกเป็น
เช้ือแบคทเีรีย V. parahaemolyticus จะสำมำรถเจริญแล้วท ำให้
อำหำรเหลวน้ันมีควำมขุ่นได้ แต่ถ้ำ เป็นเช้ือแบคทเีรีย V. cholerae 
อำหำรน้ันจะยงัคงใส  



การทดสอบความสามารถในการย่อยกรดอะมิโน 
Ornithine  
 อาหารเลีย้งเช้ือ Ornithine Decarboxylase (OD) Agar 

โดยหาก เ ช้ือ  แบคที เ รี ย ต้องการ ใ ช้กรดอะมิ โน 
Ornithine เ ช้ือแบคที เ รียจะหลั่ ง เอ็นไซม์ 
Decarboxylase ออกมาเพือ่ตัด พนัธะ Carboxyl ของ
กรด อะมิโนให้ได้ Amine หรือ Diamine และก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์  



Yersinia 

 Yersinia enterocolitica เป็นเช้ือที่ท าให้เกดิโรคทางเดินอาหาร 
 Yersinia pseudotuberculosis เป็นเช้ือท าให้เกดิโรคในต่อมน า้เหลอืง 
 Yersinia pestis เกดิอาการบวมใต้รักแร้ ซ่ึงท าให้ผู้คนเสียชีวติได้
เพราะเป็นโรคระบาด 



ลกัษณะทั่วไปของเช้ือ Yersinia  

 เช้ือ Yersinia enterocolitica เป็นเช้ือในตระกลู Enterobacteriaceae 
เป็นพวก short rod (0.5-1.0 x 1-2 ไมโครเมตร) G- 

 ชอบอยู่ในสภาวะ facultatively anaerobic  ให้ผล catalase+ และ 
oxidase – 

 สามารถเจริญในอุณหภูมิตั้งแต่ -1 ถึง 40 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมคอื 29 องศาเซลเซียส จะไม่เคลือ่นที ่ณ อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส ความร้อนสามารถท าลายเช้ือได้ 

 pH ที่เหมาะสมในการเจริญคือ 7-8 



ความสัมพนัธ์ระหว่างชนิดของ bio-sero-phase และ ประเทศที่พบ 
Biotype Serotype Phage type Host Syndrome Country 

1 O8 X Man Gastroenteritis USA, Canada 

2 O9 X3 Man 

Pigs 

Gastroenteritis 

Healthy 

Europe, Japan 

Europe, Japan 

3 O1 II Chinchillas Systemic infection Europe 

4 O3 VIII 

 

IXA 

 

IXB 

Man 

Pigs 

Man 

Pigs 

Man 

Pigs 

Gastroenteritis 

Healthy 

Gastroenteritis 

Healthy 

Gastroenteritis 

Healthy 

Europe, Japan 

Europe, Japan 

South Africa 

South Africa 

Canada 

Canada 

5 O2 XI or II Hares, 
Goats 

Death Europe 



การก่อโรค 

 การก่อโรคส่วนมากพบในเดก็อายุต า่กว่า 7 ปี โดยเช้ือจะบ่มตวัเองประมาณ 1-
11 วนัหรืออย่างช้า 5-14 วนั 

 อาการของโรคคือปวดท้อง การปวดท้องจากล าไส้เลก็อาจก่อให้เกดิอาการไข้ 
และอาเจียน การปวดอาจลามไปถึงใต้แขนด้านขวาโดยฉับพลนั ผลต่อจากน้ัน
คอืการเกดิข้ออกัเสบ อาจเกดิตุ่มสีแดง แต่หากเป็นผู้หญิงตุ่มจะขึน้ช้า การเกดิ
ตุ่มสีแดงนีเ้กดิจาก serotype O3 และ O9 

 เช้ือชนิดนีส้ามารถสร้าง encoded ที ่40-48 MDa บนเปลอืกนอกของช้ัน 
outer membrane protein ซ่ึง plasmid นีจ้ะเป็น virulence เมือ่เซลล์ถูก
ควบคุมด้วย chromosomal genes  

 เช้ือชนิดนีส้ามารถสร้าง enterotoxin (9000-9700 Da)  

 



การ Isolation และ Identification 

1 Enrichment procedure ก่อนตรวจหาเช้ือ ควรท าการบ่มทีอุ่ณหภูมิ
ต ่า อาหารทีนิ่ยมใช้คอื Phosphate buffered saline (PBS) และ 
Tryptone soya broth (TSB) บ่มทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 21 วนั เช้ือจะทนต่อความเป็นด่างได้ดี ดังน้ันควรมีการปรับ
อาหารให้ pH อยู่ในช่วง 8-8.3  

 



 Cefsulodin irgasan novobiocin (CIN) agar อาหารชนิดนีม้ี
deoxycholate, crystal violet เป็นตัวช่วยยบัยั้งเช้ือจุลนิทรีย์กลุ่มอืน่
และมี mannitol เป็นแหล่ง carbon หลงัจากบ่มที่ 28 องศาเซลเซียส 
นาน 24 ช่ัวโมง จะมองเห็นโคโลนีสีแดง 



 การเจริญในอาหาร MacConkey agar จะได้โคโลนีใสสีชมพู่ 
 
 
 
 
 

 การท า gene probes สามารถช่วยแยก virulence plasmid ได้ 



การปนเป้ือนในอาหาร 

1 เนือ้สัตว์พบ Serotype(O3, O5,27, O8, O9) เช้ือจุลนิทรีย์มักถูกแยก
ได้จากเคร่ืองในสัตว์โดยเฉพาะหมู 

 
 
 
 
2 นม 


