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การทดสอบความรุนแรงของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในปูทะเล (Scylla sp.) 
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บทคัดย่อ: การศึกษาการก่อให้เกิดโรคในปูทะเล (Scylla sp.) ที่ได้รับเช้ือ Vibrio parahaemolyticus โดย

การนําปูทะเลสุขภาพดีมาทําการฉีดเช้ือ V. parahaemolyticus ที่ปริมาณความเข้มข้น 101-1010 CFU 
(Colony Forming Unit) ต่อมิลลิลิตรหลังจากฉีดเช้ือแบคทีเรียที่ปริมาณความเข้มข้น 108-1010  พบว่าปูมี

อัตราการตายสะสม 100 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลา 1 วัน และความเข้มข้นเช้ือแบคทีเรีย 107 CFU ต่อมิลลิลิตร 

ทําให้ปูมีอัตราการตายสะสม 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 2 วัน ส่วนที่ความเข้มข้นเช้ือปริมาณ 106 CFU ต่อ

มิลลิลิตร ทําให้ปูมีอัตราการตายสะสม 22.22 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 30 วัน นอกจากน้ีที่ปริมาณความเข้มข้น 

101-105 CFU ต่อมิลลิลิตร พบว่าปูไม่มีอัตราการตายสะสมเกิดขึ้นซึ่งการก่อโรคของ V. parahaemolyticus 

ทําให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นทําให้ปูทะเลตายได้อย่างรวดเร็ว 
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Virulence of Vibrio parahaemolyticus in Mud Crab (Scylla sp.) 
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Abstract: The study on virulence of Vibrio parahaemolyticus was challenged by experimental 
study against mud crab (Scylla sp.). The healthy mud crabs were injected with V. 

parahaemolyticus at 101-1010 CFU (Colony Forming Unit) per milliliter (ml). After injected for 

1 day, the cumulative mortality of crabs was 100% at 108-1010 CFU per ml of bacteria. After 

injected for 2 days, the cumulative mortality was 100% at 107 CFU per ml of V. 

parahaemolyticus. During 30 days, the cumulative mortality was 22.22% at 106 CFU per ml of 

bacteria. Furthermore, during 30 days, the cumulative mortality was 0.00% at 105-101 CFU per 

ml of V. parahaemolyticus. This study suggesting that the virulence of V. parahaemolyticus 

causes for rapid mass mortality of mud crab. 
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บทนํา 

ปูทะเลเป็นสัตว์นํ้าเศรษฐกิจชนิดหน่ึงที่สําคัญ
ของประเทศไทย เน่ืองจากมีคุณค่าทางโภชนาสูง 

คลอเรสเตอรอลตํ่า และอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ 

ได้แก่ แคลเซียม ไคติน ฟอสฟอรัส สังกะสี เหล็ก 

ไอโอดีน และแมกนีเซียม จึงเป็นที่นิยมบริโภคท้ังชาว

ไทยและต่างประเทศ  การเพาะเลี้ยงปูทะเลใน

ประเทศไทยมีมานานกว่า 20 ปี ในหลายจังหวัด เช่น 

ตราด จันทบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร ระนอง ตรัง เป็น

ต้น ซึ่งปูที่จําหน่ายในท้องตลาดมี 3 รูปแบบด้วยกัน

คือ ปูเน้ือ (ปูขุน) ปูไข่ และปูน่ิม โดยเกษตรกรนิยม

เลี้ยงปูเน้ือและปูไข่ในบ่อหรือเลี้ยงปูน่ิมในกล่อง

พลาสติกลอยนํ้า โดยปูหน่ึงตัวต่อหน่ึงกล่องพลาสติก 
เพ่ือสะดวกต่อการเก็บเก่ียวและป้องกันการทําร้าย

กั น เ อ ง  (Srimeetian and Tunkijjanukij, 2016) 

เน่ืองจากปูทะเลมีนิสัยก้าวร้าวและดุร้ายมาก  

ปัญหาที่พบในการเพาะเลี้ยงปูทะเล เช่น พันธ์ุ

ปู อาการผิดปกติและโรค เป็นต้น ซึ่งโรคในการ

เพาะเลี้ยงปูทะเลพบว่ามีสาเหตุมาจากเช้ือจุลชีพ

ต่ า งๆ  เ ช่ น  ไ ว รั ส  โ ป ร โตซั ว  และแบคที เ รี ย 

(Srimeetian, 2010) เ ป็ น ต้ น  โ ด ย  Vogan and 

Rowley (2002) รายงานว่าเช้ือแบคทีเรียในกลุ่ม 
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Vibrio ทําให้โครงร่างของปูชนิด Cancer pagurus 

มีลักษณะเป็นจุดสี ดําทั่วร่างกาย  และกระดอง

เปราะบาง เรียกโรคดังกล่าวว่า shell disease หรือ 

black spot (Ayres and Edwards, 1982) 

นอกจากน้ี (Laoprasert et al., 2010) ยังรายงาน

พบเช้ือแบคทีเรีย Vibrio ในปูระยะวัยอ่อนชนิด 

Scylla sp. เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ  Laoprasert and 

Laoprasert (2010) ที่รายงานว่า ปูวัยอ่อนในโรง
อนุบาลต้ังแต่เริ่มฟักออกจากไข่พัฒนาเป็นตัวอ่อน

ระยะที่ 1 (nauplius) ระยะที่ 2 (zoea) ระยะที่ 3 

(magalopa) และตัวเ ต็มวัย  พบแบคที เรียกลุ่ม 

Vibrio sp. ซึ่งเช้ือโรคที่พบเป็นสาเหตุหน่ึงที่มีผลให้

ลูกปูมีอัตราการรอดตายตํ่า โดยชนิดของแบคทีเรีย

กลุ่ม Vibrio sp. ที่ก่อโรคในสัตว์กลุ่มครัสเตเซียน 

(กุ้ ง -ปู ) ไ ด้ แ ก่  V. harveyi, V. carchariae, V. 

fluvalis, V. mefiteranci, V. splendidus, V. 

metschnikovii, V. cholera, V. oventalis และ V. 

parahaemolyticus เ ป็น ต้น  Intanakom (2010) 

รายงานว่า V. parahaemolyticus เป็นสาเหตุของ

อาการอกท้องแดงในปูชนิด Scylla sp. ซึ่งเมื่อปูมี

อาการดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นอัมพาตและตายใน

ที่สุด โดยเช้ือ V. parahaemolyticus เป็นแบคทีเรีย
แกรมลบ ลักษณะรูปแท่ง เจริญเติบโตได้ในนํ้าทะเล

และนํ้ากร่อยมีมากตามชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะแถบ

ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งฝั่งทะเลไทย 

(Somjetlertcharoen, 1993) ซึ่ง V. parahaemolyticus 

จะฉวยโอกาสในขณะที่สัตว์นํ้าอยู่ในสภาวะเครียด

หรือภูมิคุ้มกันลดตํ่าลง โดยเฉพาะเม่ือเลี้ยงสัตว์นํ้า

อย่างหนาแน่นหรือเลี้ยงในที่กักขัง นอกจากน้ีการ

สะสมของเสียพวกสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่ก้น

บ่อก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้เช้ือแบคทีเรียดังกล่าวเข้าสู่

ร่างกายปูได้ง่ายด้วยเช่นกัน โดย Ruangpan et al. 

(1997) รายงานว่าเช้ือ V. parahaemolyticus เป็น

แ บ ค ที เ รี ย ที่ ก่ อ โ ร ค ใ น สั ต ว์ นํ้ า  น อ ก จ า ก น้ี  

Somjetlertcharoen (1993) ยังรายงานการพบเช้ือ 

V. parahaemolyticus ใน ตับของ กุ้ ง กุลา ดําที่ มี

อาการป่วย ขณะที่ Chaweepack (2007) รายงาน

การติดเช้ือ V. parahaemolyticus ของกุ้งแชบ๊วย

บริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันออกส่วน Sudheesh and 

Xu (2001) รายงานว่าเช้ือ V. parahaemolyticus 
เ ป็นสา เห ตุการตายของ กุ้ งช นิด  P. monodon 

สําหรับ Davis and Sizemore (1982) รายงานว่าปู

ช นิ ด  Callinectes sapidus มี ก า ร ติ ด เ ช้ื อ  V. 

parahaemolyticus สู ง ที่ สุ ด ใ น ฤ ดู ร้ อ น เ มื่ อ

เปรียบเทียบกับฤดูหนาวและฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเช้ือ

แบคทีเรียดังกล่าวจะทําให้ปูป่วยและตายในที่สุด

นอกจากน้ี Plainpun (2014) ยังพบว่า V. parahae-

molyticus เ ป็นสาเหตุการตายของปูทะเลชนิด 

Scylla sp. อีกด้วย  

โดยจะเห็นได้ว่า V. parahaemolyticus เป็น

เช้ือก่อโรคในสัตว์กลุ่มครัสเตเซียนซึ่งเป็นปัญหาที่พบ

ในการเลี้ยงสัตว์นํ้ากลุ่มดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันการ

รายงานเกี่ยวกับความรุนแรงของแบคทีเรียกลุ่ม 

Vibrio ในปูทะเลยังมีค่อนข้างน้อย ดังน้ันงานวิจัยน้ี
จึงทําการศึกษาการทดสอบความรุนแรงของเช้ือ V. 

parahaemolyticus ในปูทะเลที่ ติดเ ช้ือปริมาณ

ความเข้มข้นในระดับต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงระดับ

ความรุนแรงของแบคทีเรียดังกล่าวต่อปูทะเล และ

ศึกษาลักษณะอาการ พฤติกรรมของปูทะเลหลังการ

ติดเช้ือ V. parahaemolyticus ด้วย ซึ่งผลการวิจัย

ในคร้ังน้ีอาจใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเช้ือแบคทีเรียที่

ก่อโรคในปูทะเล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาหา

วิ ธีการป้องและรักษาในปูทะเลที่ เ กิดจากเ ช้ือ

แบคทีเรียต่อไปในอนาคต 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

การเตรียมสัตว์ทดลอง 

เก็บตัวอย่างปูทะเล นํ้าหนัก 304-400 กรัม 

นํามาเลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาส ที่ความเค็มนํ้า 25 ส่วน

ในพันส่วน มีการให้อากาศตลอดเวลา เป็นเวลา 14 

วัน เพ่ือปรับสภาพปู โดยระยะเวลา 14 วัน เป็นการ

ตรวจสอบว่าปูจะไม่มีอาการเครียดและไม่ตาย ซึ่งจะ

ยังคงเหลือไว้เฉพาะปูที่สุขภาพแข็งแรงเท่าน้ัน เพ่ือ
ตรวจสอบก่อนทําการทดลองว่าปูตัวอย่างจะไม่มีการ

ตายเกิดขึ้นจากสาเหตุอ่ืน ก่อนที่จะนําปูตัวอย่างมา

ศึ ก ษ า ก า รทดสอบค ว าม รุ น แ ร ง ข อ ง เ ช้ื อ  V. 

parahaemolyticus ในปูทะเล โดยมีการให้ปลาสด

เป็นอาหารวันละ 1 ครั้ง ซึ่งปลาสดก่อนนําไปให้เป็น

อ าหา ร ปู น้ั น จะ นํ าม าแ ช่ ใ น  1 ppm (part per 

million) คลอ รี น  (Calcium hypochlorite) เ ป็ น

เวลา 1 ช่ัวโมง เพ่ือเป็นการการควบคุมการปนเป้ือน

ข อ ง เ ช้ื อ แ บ ค ที เ รี ย  (Direkbusarakom, and 

Rojanapitayakul, 1998) โดยหลังจากนั้นก่อนนําปู

ทะเลไปทดลองฉีดเช้ือแบคทีเรียงดให้อาหารปูเป็น

เวลา 1 วัน 

 

การ เตรี ยมสารแขวนลอย เ ช้ือแบคที เ รี ย  V. 
parahaemolyticus 

นําเช้ือแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ลง

เลี้ยงบนอาหาร tryptic soy agar (TSA) ที่ เ ติม 3 

เปอร์เซ็นต์ NaCl นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซียล

เซียส  เ ป็นเวลา  18 ช่ัวโมง หลังจากน้ันนําเ ช้ือ

แบคทีเรียลงบนอาหาร tryptic soy broth (TSB) ที่

เตรียมขึ้นจาก 3 เปอร์เซ็นต์ NaCl แล้วเพ่ิมปริมาณ

เซลล์แบคทีเรียด้วยเคร่ืองเขย่าเป็นเวลา 18 ช่ัวโมง 

แล้วนําไปป่ันเหว่ียงที่ 6,000 รอบต่อนาที ที่ 4 องศา

เซียลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ป่ันล้างตะกอนของ

แบคทีเรียด้วยสารละลาย 0.85 เปอร์เซ็นต์ NaCl 

จํานวน 3 ครั้ง แล้วเจือจางตะกอนของแบคทีเรียด้วย

สารละลาย  0.85 เปอร์ เ ซ็ น ต์  NaCl ใ ห้ ไ ด้สาร

แขวนลอยของแบคทีเรียปริมาณความเข้มข้น 

6.1x101, 5.7x102, 7.0x103, 5.0x104, 1.97x105, 

2.8x106, 5.7x107, 4.6x108, 3.69x109แ ล ะ 

7.88x1010 colony forming unit (CFU) ต่ อ

มิลลิลิตร โดยความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรียวัดจาก
ค่ า  optical density (O.D.) ที่  600 นา โน เ มต ร 

(Intanakom, 2010) 

 

การเหนี่ยวนําสารแขวนลอยเชื้อ V. parahae-

molyticus โดยวิธีการฉีดเข้าไปในปูทะเล 

ทําการเหน่ียวนําด้วยวิธีการฉีดแบคทีเรีย V. 

parahaemolyticus ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร เข้าไป

ใ น บ ริ เ วณ ข า ว่ า ย นํ้ า ข อ ง ปู ท ะ เ ล  (Figure 1) 

(Srimeetian, 2010) โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 

11 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองที่ 1 ปูทะเลที่

ฉีดด้วย 0.85 เปอร์เซ็นต์ NaCl (กลุ่มควบคุม) และชุด

การทดลองที่ 2 ความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรีย V. 

parahaemolyticus เ ท่ า กั บ  6.1x101 CFU ต่ อ

มิลลิลิตร ชุดการทดลองท่ี 3 ความเข้มข้นของเช้ือ
แบคทีเรีย 5.7x102 CFU ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลอง

ที่ 4 ความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรีย 7.0x103 CFU 

ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลองที่ 5 ความเข้มข้นของเช้ือ

แบคทีเรีย 5.0x104 CFU ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลอง

ที่ 6 ความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรีย 1.97x105 CFU 

ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลองที่ 7 ความเข้มข้นของเช้ือ

แบคทีเรีย 2.8x106 CFU ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลอง

ที่ 8 ความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรีย 5.7x107 CFU 

ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลองที่ 9 ความเข้มข้นของเช้ือ

แบคทีเรีย 4.6x108 CFU ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลอง
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ที่ 10 ความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรีย 3.69x109 CFU 

ต่อมิลลิลิตร ชุดการทดลองที่ 11 ความเข้มข้นของ

เช้ือแบคทีเรีย 7.88x1010 CFU ต่อมิลลิลิตร ซึ่งแต่ละ

ชุดการทดลองทดลอง 3 ซ้ํา แต่ละซ้ําใช้ปูทดลอง 3 

ตัว หลังจากน้ันทําการศึกษาอัตราการตายสะสมของ

ปูทะเลทุกวันเป็นเวลา 30 วัน 

 

 
Figure 1 The injection of Vibrio parahae-
molyticus into swimming leg of mud crab 

 

การสังเกตลักษณะ พฤติกรรม และการคํานวณ

อัตราการตายสะสมของปูทะเลหลังการเหนี่ยวนํา

ด้วยเช้ือ V. parahaemolyticus 

สังเกตลักษณะอาการ พฤติกรรม และอัตรา

การตายของปูทะเล ระหว่างการทดลอง และทําการ

จดบันทึกลักษณะอาการ พฤติกรรมของปูทดลอง 

นอกจากน้ียังทําการบันทึกจํานวนปูทะเลท่ีตายใน

ระยะเวลา 30 วัน แล้วนําข้อมูลจํานวนปูทะเลที่ตาย

หลังการทดลองมาคํานวณหาอัตราการตายสะสมของ

ปูทะเลในแต่ละกลุ่มการทดลองโดยใช้สูตรดังน้ี 

(Promchairat et al., 2013) 

ผลการทดลอง 

จากผลการทดลองพบว่าปริมาณเ ช้ือ  V. 

parahaemolyticus ที่ปูทะเลได้รับเท่ากับ 1010-108 

CFU ต่อมิลลิลิตร ทําให้ปูทดลองตายทั้งหมดภายใน 

1 วัน ซึ่งคิดเป็นอัตราการตายสะสมเท่ากับ 100 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ปริมาณเช้ือแบคทีเรียเท่ากับ 107 

CFU ต่อมิลลิลิตร พบว่าภายใน 1 วัน ทําให้ปูทดลอง

ตาย 8 ตัว ซึ่งคิดเป็นอัตราการตายสะสมเท่ากับ 
88.88 เปอร์เซ็นต์ และภายใน 2 วัน พบว่าปูทดลอง

ตายท้ังหมด ซึ่งคิดเป็นอัตราการตายสะสมเท่ากับ 

100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ปริมาณเช้ือแบคทีเรียเท่ากับ 

106 CFU ต่อมิลลิลิตร ทําให้ ปูทดลองตาย 1 ตัว 

ภายใน 1 วัน ซึ่งคิดเป็นอัตราการตายสะสมเท่ากับ 

11.11 เปอร์เซ็นต์ และภายในเวลา 2 วัน พบว่าปู

ทดลองมีการตายเพ่ิมขึ้นอีก 1 ตัว ซึ่งคิดเป็นอัตรา

การตายเท่ากับ 22.22 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากน้ัน

จนกระทั่งถึงวันที่ 30 ของการทดลองพบว่าไม่มีการ

ตายของปูทะเลเกิดขึ้นอีก นอกจากน้ีปูทะเลที่ได้รับ

เ ช้ือแบคที เรียปริมาณเท่ากับ  105-101 CFU ต่อ

มิลลิลิตร พบว่าปูทดลองไม่มีอัตราการตายสะสม

ภายในเวลา 30 วัน เน่ืองจากเมื่อปูได้รับเช้ือ V. 

parahaemolyticus ที่ความเข้มข้นดังกล่าวไม่พบ
การตายของปูทะเล ซึ่งเหมือนกันกับกลุ่มควบคุมที่ไม่

พบการตายของปูทะเลเช่นกัน 

ลักษณะอาการของปูทะเลที่ได้รับเช้ือ V. 

parahaemolyticus มีดังน้ี คือ อาการขั้นแรกพบว่า 

ปูจะไม่กินอาหาร มีการเคลื่อนที่แต่ไม่รวดเร็วปราด

เปรียว ใช้ก้ามในการป้องกันตนเอง ดุร้าย ส่วนอาการ

ขั้นที่ 2 พบว่า ปูจะเก็บก้ามบ้าง ชูก้ามบ้าง เมื่อใช้สิ่ง 

อัตราการตายสะสม (เปอร์เซ็นต์) =   จํานวนปูทะเลที่ตายสะสมในแต่ละระยะเวลา (ตัว) x 100  .  

        จํานวนปูทะเลเริ่มต้นการทดลอง 
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เร้ากระตุ้นก็จะชูก้ามในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า การ

เคลื่อนที่เริ่มจะไม่คล่องแคล่วไม่รวดเร็ว ขณะที่อาการ

ขั้นที่ 3 พบว่า ปูเก็บพับก้ามไว้ใต้ลําตัวตลอดเวลา ไม่

ชูก้ามเมื่อมีสิ่งกระตุ้น การเคล่ือนที่เริ่มช้าหรือไม่ค่อย

เคลื่อนที่ สําหรับอาการขั้นที่ 4 พบว่า ปูไม่เคลื่อนที่ 

กางก้ามออกวางไว้กับพ้ืน และอาการขั้นที่ 5 พบว่า 

ปูมีลักษณะเป็นอัมพาต แน่น่ิง ก้ามแข็งไม่พับงอ ขา

ว่ายนํ้าและขาเดินมีลักษณะอ่อนล้าไม่มีแรง สุดท้าย
อาการขั้นที่ 6 พบว่า ปูจะแสดงอาการ คือคายพ่น

เมือกหรือนํ้าที่มีลักษณะสีดําอมนํ้าตาลแก่ออกมาจาก

ปาก หลังจากน้ันประมาณ 3 นาที ปูก็ตาย ส่วนปู

ทะ เ ลที่ มี ชี วิ ต รอดหลั ง จ ากกา ร ไ ด้ รั บ เ ช้ื อ  V. 

parahaemolyticus มีพฤติกรรมอาการคล้ายกับปูที่

ได้รับ 0.85 เปอร์เซ็นต์ NaCl คือ กินอาหารปกติ 

เคลื่อนที่คล่องแคล่วว่องไว กระโดด ใช้ก้ามตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้าได้อย่างรวดเร็ว และดุร้ายมาก 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

แบคทีเรีย V. parahaemolyticus เป็นเช้ือ

ก่อโรคในสัตว์นํ้าเค็มทั่วไป โดยเฉพาะสัตว์กลุ่มครัสเต

เซียน (Somjetlertcharoen, 1993) จากการศึกษา

ในคร้ังน้ีพบว่าปูที่ได้รับเช้ือ V. parahaemolyticus 
ที่ความเข้มข้นของ V. Parahaemolyticus เท่ากับ 

101-105 CFU ต่อมิลลิลิตร ไม่พบอัตราการตายของปู

ทะเล และที่ความเข้มข้นเช้ือ 106 CFU ต่อมิลลิลิตร 

พบว่าปูมีอัตราการตาย 22.22 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่

ค วาม เ ข้มข้ นของแบค ที เ รี ย  107-1010 CFU ต่ อ

มิลลิลิตร พบว่าปูอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

คล้ายกับการทดลองของ Aguirre-Guzmán et al. 

(2001) ที่ทําการทดลองความรุนแรงของเช้ือ V. 

parahaemolyticus ที่ความเข้มข้น 103, 105 และ 

107 CFU ต่อมิลลิลิตร  ใน กุ้งชนิด  Litopenaeus  

ตารางที่ 1 อัตราการตายสะสมของปูทะเล ที่ฉีดด้วย

สารแขวนลอยแบคทีเรีย V. parahaemolyticus 

ปริมาณต่างๆ กัน ในระยะเวลา 30 วัน 
ระดับความเข้มข้นของ Vibrio 

parahaemolyticus 

(CFU ต่อมิลลิลิตร) 

อัตราการ 

ตายสะสม 

(เปอร์เซ็นต์) 

0 (0.85% NaCl; กลุ่มควบคุม) 0.00±0.00 

6.1x101 0.00±0.00 

5.7x102 0.00±0.00 

7.0x103 0.00±0.00 

5.0x104 0.00±0.00 

1.97x105 0.00±0.00 

2.8x106 22.22±15.71 

5.7x107 100.00±0.00 

4.6x108 100.00±0.00 

3.69x109 100.00±0.00 

7.88x1010 100.00±0.00 

 

vannamei ผลการทดลองพบว่า กุ้งมีอัตราการตาย

สู ง สุ ดที่  107, 105 และ  103 CFU ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร 

ต าม ลํ า ดั บ  ขณะที่  Sudheesh and Xu (2001) 

รายงานว่าเช้ือ V. parahaemolyticus ความเข้มข้น 

107 CFU ต่อมิลลิลิตร ทําให้กุ้งชนิด P. monodon 

ตาย 100 เปอร์เซ็นต์ สําหรับ Aguirre-Guzmán et 

al. (2010) รายงานว่า  V. parahaemolyticus ที่

ความเข้มข้นเช้ือ 106 CFU ต่อมิลลิลิตร ทําให้กุ้งชนิด 

L. vannamei มีอัตราการตาย 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมี
แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (0.85 เปอร์เซ็นต์ NaCl) ที่

ไม่พบอัตราการตายของกุ้งชนิดดังกล่าว จากการ

ทดลองในคร้ังน้ีจะสังเกตได้ว่าปูทะเลมีการตายอย่าง

รวดเร็วหลังการติดเช้ือแบคทีเรียที่ความเข้มข้นสูง 

(107-1010 CFU ต่อมิลลิลิตร) อาจเน่ืองมาจากที่ความ

เข้มข้นเช้ือดังกล่าวเป็นการเพ่ิมความรุนแรงของ
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แบคทีเรีย ซึ่งเช้ือ V. parahaemolyticus เมื่อเข้าไป

อาศัยอยู่ในสัตว์นํ้าจะผลิตเอนไซม์ protease ซึ่งเป็น

เอนไซม์ที่มีพิษสามารถทําลายเซลล์ของสัตว์นํ้าได้ 

(Sudheesh and Xu, 2001) ดั ง น้ั น เ มื่ อ  V. 

parahaemolyticus มีระดับความเข้มข้นที่สูงขึ้น

อาจเป็นการเพ่ิมปริมาณ protease ด้วยเช่นกัน 

Aguirre-Guzmán et al. (2001) ร าย ง าน ว่ า เ ช้ื อ 

V.parahaemolyticus สร้างความเสียหายทําลาย
เชลล์ heptopencreas ของกุ้งชนิด L. vannamei 

ซึ่งทําให้ heptopencreas ไม่สามารถทํางานได้ส่งผล

ให้กุ้งตายในที่สุด นอกจากน้ีการทดลองในครั้งน้ียัง

พบว่า ก่อนตายปูทะเลจะแสดงลักษณะอาการคือเป็น

อัมพาต ไม่สามารถเคล่ือนที่หรือเคลื่อนไหวได้และมี

การพ่นเมือกสีดําออกมา ซึ่งสอดคล้องกับการรายงาน

ของ Costa-Ramosand Rowley (2004) ที่รายงาน

ว่ า ปู ช นิ ด  Cancer pagurus เ มื่ อ ไ ด้ รั บ เ ช้ื อ

Pseudoalteromonas atlantica ปูจะมีลักษณะ

อาการเป็นอัมพาตหลังจากน้ันปูจะตายลงในที่สุด 

จากการศึกษาการก่อใ ห้ เ กิดโรคของ  V. 

parahaemolyticus โดยวิธีการฉีดเช้ือเข้าในปูทะเล 

ทํ า ใ ห้ทราบถึ ง ระ ดับความรุนแรงของ เ ช้ือ  V. 

parahaemolyticus ต่อปูทะเล โดยพบว่าที่ระดับ
ความเข้มข้นของเช้ือแบคทีเรียสูงมีผลทําให้ปูมีอัตรา

การตายอย่างรวดเร็ว ดังน้ันอาจนําข้อมูลการวิจัยใน

ครั้งน้ีไปใช้ในการแนะนําเกษตรกรเพ่ือใช้ในการเฝ้า

ระวังเช้ือแบคทีเรียดังกล่าวในการเพาะเลี้ยงปูทะเล 

ซึ่งอาจโดยการสังเกตลักษณะอาการของปูที่อาจมี

การติดเช้ือ V. parahaemolyticus ในฟาร์มเลี้ยงปู

ทะเล หรืออาจทําการตรวจเช็คเช้ือแบคทีเรียจากนํ้า

ที่ ใ ช้ ในการเพาะเลี้ ยงหรือจากปูทะเลโดยตรง 

นอกจากน้ีจากผลการทดลองในคร้ังน้ีควรมีการศึกษา

เพ่ิมเติมเก่ียวกับพยาธิสภาพของเน้ือเย่ือปูทะเลที่ติด

เช้ือแบคทีเรีย V. parahaemolyticus เพ่ือให้ทราบ

ถึงการเปลี่ยนแปลงของเน้ือเย่ือปูทะเลหลังการติด

เช้ือแบคทีเรียดังกล่าว และควรมีการศึกษาการ

ก่อให้เกิดโรคของเช้ือแบคทีเรียชนิดอ่ืนๆ ที่สามารถ

สร้างความเสียหายให้กับปูทะเลได้อันจะเป็นข้อมูลที่

สําคัญในการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากเช้ือ

แบคทีเรียในปูทะเลต่อไปในอนาคต 
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