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วิบริ
บริโอ พาราฮิโมไลติคส
ั

parahaemolyticus

(Vibrio parahaemolyticus )
วิบริโอ พาราฮิโมไลติคส
ั คืออะไร
วิบริโอ พาราฮิโมไลติคสั เป็ นแบคทีเรีย
ทีม ลี กั ษณะรูปท่อนตรงหรือโค้ง ขนาด 0.5 x 1.53 ไมโครเมตร ไม่สร้างสปอร์ ไม่สร้างแคปซูล แต่
สร้างเอนไซม์ออกซิเ ดส อุณหภูมทิ เี หมาะสมใน
การเติบโตอยู่ระหว่าง 35-37 องศาเซลเซียส ช่วง
อุณหภูมใิ นการเติบโตอยู่ที 10-44 องศาเซลเซียส
ช่วง pH ในการเติบโตอยูร่ ะหว่าง 6-9
วิบริโอ พาราฮิโมไลติคสั เป็ นแบคทีเรีย
ทีต อ้ งการเกลือในการเติบโตประมาณ 1-3% และ
สามารถเติบโตได้ในทีม เี กลือ 7%
แหลงที่มาของเชื
้
าของเชือ
วิบริโอ พาราฮิโมไลติคัส
เชื)อ วิบ ริโ อ พาราฮิโ มไลติค สั
เป็ น
แบคทีเรียทีส ามารถพบได้ตามธรรมชาติ โดยเชื)อ
ั
จะอาศัยอยู่ในสิง แวดล้อมต่างๆ ตามชายฝงทะเล
ในฤดูทมี อี ากาศหนาวเย็นจะพบเชื)อชนิดนี)ได้ตาม
ตะกอนโคลนตมในทะเล แต่ในช่วงฤดูทมี อี ากาศ
อบอุน่ จะพบเชื)อนี)อยูท่ ั วไปในนํ)าทะเล ในปลา กุง้
หอย และปู นอกจากนัน) ยังพบได้ตามแหล่งนํ)าจืด
ทั วไปและบริเวณปากอ่าวแม่น)ํ า ซึงมีทงั ) ชนิดที
เป็ นเชื)อก่อโรคและไม่เป็ นเชือ) ก่อโรค
การเขาสูร า งกาย
เชื)อ วิบริโอ พาราฮิโมไลติคสั สามารถ
ทําให้เกิดอาการของโรคกระเพาะอาหารและลําไส้
อักเสบ การติดเชื)อ ชนิดนี)มกั มีสาเหตุมาจากการ
รับประทานอาหารดิบ อาหารทีผ ่านการให้ความ
ร้ อ นไม่ เ พี ย งพอ หรื อ อาหารปรุ ง สุ ก ที มี ก าร
ปนเปื)อนเชือ) ชนิดนี)เข้าไปอีก เช่น ในปลาหรือ
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พวกปู กุง้ หอย ซึง ในเดือนทีม อี ากาศอบอุน่ จะ
ส่งผลให้มอี ตั ราการติดเชือ) ชนิดนี)ได้สงู และการนํา
อาหารทะเลทีป นเปื)อนเชือ) ชนิดนี)ไปแช่ในตูเ้ ย็นทีม ี
การควบคุมอุณหภูมไิ ม่ดเี พียงพอนัน) จะเปิดโอกาส
ให้เชือ) ดังกล่าวเพิม จํานวนได้อย่างรวดเร็ว
อันตรายของเชื
้
ตรายของเชือ
วิบริโอ พาราฮิโมไลติคส
ั
วิบริโอ พาราฮิโมไลติคสั เป็นแบคทีเรียที
ทําให้เกิดอาหารเป็ นพิษ และเป็ นสาเหตุของการ
เกิดโรคกระเพาะอาหารและลําไส้อกั เสบ เชื)อชนิด
นี)มรี ะยะฟกั ตัว 4-96 ชั วโมงหลังจากได้รบั เชื)อเข้า
ทางปากแต่ โ ดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว อาการจะเกิ ด
ประมาณ 15 ชั วโมงหลังจากได้รบั เชื)อ ผูป้ ่วยจะ
แสดงอาการเมือเชื)อรอดชีวติ ไปอยูท่ ลี าํ ไส้เล็กแล้ว
ปล่ อ ยสารพิษ โดยยัง ไม่ ส ามารถระบุ ช นิ ด ของ
สารพิษได้
ผูป้ ่วยทีได้รบั เชื)อจะเกิดอาการท้องเสีย
เป็ นตะคริ ว ในช่ อ งท้ อ ง มี อ าการคลื น เหี ย น
วิง เวีย น อาเจี ย น ปวดหัว มีไ ข้แ ละหนาวสัน
อาการป่ ว ยค่ อ นข้ า งจะบางเบาหรื อ อยู่ เ พีย ง
ระดับกลางๆ แต่ก็มีบางรายทีจ ะต้องเข้ารับการ
รักษาทีโ รงพยาบาล
ปริมาณทีท
่ าํ ใหเกิดโรค
ปริมาณของเชื)อทีส ามารถทําให้เกิดโรค
ได้คอื ปริมาณมากกว่า 1 ล้านเซลล์และอาจมีการ
ติดเชื)อได้จากเชื)อทีม ปี ริมาณน้อยกว่านี)เนืองจาก
การรับประทานยาลดกรด หรืออาหารทีมสี มบัติ
เป็ นบัฟเฟอร์
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วิธีปองกัน
แบคทีเรียชนิดนี)ทาํ ลายได้งา่ ยด้วยความ
ร้อน และไม่เติบโตที pH ตํากว่า 5 หรือสูงกว่า
11
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