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ABSTRACT 

 

        The microbiological quality of marketed Penaeus monodon shrimps was 

analysed in terms of prevalence of Salmonella (including serotypes and antimicrobial 

resistance), Aerobic Plate Count (APC), Enterobacteriaceae, Escherichia coli and 

Total Halophilic Plate Count. Samples were collected from the retail sale points in 

North Western Province in Sri Lanka. A total of 180 samples both from captured and 

cultured shrimps were involved.  
         
        The overall prevalence of Salmonella in shrimps was 12.78 %. The prevalence of 

Salmonella in captured shrimps and cultured shrimps was 14.44 % and 11.11 % 

respectively and differences in prevalences were not statistically significant (p=0.66).  

However, the prevalences of Salmonella among 14 different retail sale points differed 

and the difference was statistically significant (p<0.05).  
 

        The serogroups of the isolated serovars were serogroup C (56.52 %), E (26.08 

%), B (8.69 %) and F-67 (8.69 %) of which S. Newport found 47.83 %, followed by 

S. Weltevreden 8.69 %, B4 (not typable) 8.69 %, E15 (not typable) 8.69 %, E10 (not 

typable) 8.69 %, F-67 (Salmonella Poly II) 8.69 %, C7 (not typable) 4.35 %, S. 

Mbandaka 4.35 %. 
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        All 23 strains isolated from shrimps were tested for antimicrobial resistance 

using 14 different antimicrobials including nalidixic acid, amoxycillin, ampicillin, 

gentamycin, erythromycin, chloramphenicol, ciprofloxacin, kanamycin, trimethoprim, 

sulphamethoxazole/trimethoprim, sulphonamides, tetracycline, streptomycin and 

doxycycline hydrochloride. 100 % of all the 23 isolates of Salmonella were observed 

susceptible for nalidixic acid, ampicillin, gentamycin, sulphamethoxazole/ 

trimethoprim, chloramphenicol, ciprofloxacin, trimethoprim and tetracycline. One 

strain was susceptible to all 14 antimicrobials tested.  Twenty-two strains were 

detected for resistance and all these strains were resistant to two antimicrobials 

(erythromycin and sulphonamides) of which one was resistant to three antimicrobials 

(erythromycin, sulphonamides and amoxycillin).  Out of 22 resistant serotypes S. 

Newport showed the highest resistance (50.00 %) followed by S. Weltevreden, E15, 

B4, F-67 each (9.09 %). The lowest was observed for S. Mbandaka, E10 and C7 each 

(4.55 %).  The percentage antimicrobial resistant isolates from culture shrimps was 

higher than from capture shrimps without being statistically significant (p>0.05).  

 

        Raw shrimps which have not undergone any further processing showed a lower 

number of samples meeting the standards. 48.1 % of samples tested met the standards 

of ≤107 CFU/g for Aerobic Plate Count (APC). 32.4 % of samples tested met the 

standards of ≤105 CFU/g for Enterobacteriaceae count. 50 % of samples met ≤102 

CFU/g for Escherichia coli count. There were no existed standards for Total 

Halophilic Plate Count (THPC).   

       

        A questionnaire survey revealed that there is a connection between 

microbiological contamination and the routine commercial operation at different retail 

sale locations. 
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บทคัดยอ 

 
 การวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยากุงกุลาดํา (Penaeus monodon) จากตลาด 
เพื่อหาความชุกแซลโมเนลลา(ซีโรไทป และการดื้อยาตานจุลชีพ) จุลินทรียท้ังหมด (Aerobic Plate 
Count) เอนเทอโรแบค-ทีริเอซี  เอสเคอริเคีย โคไล และจุลินทรียฮาโลฟลลิคท้ังหมด(Total 
halophilic plate count) ทําการเก็บตัวอยางจากจุดขายปลีก ในจังหวดัตะวันตกเฉียงเหนือ ศรีลังกา 
โดยเปนตัวอยางกุงจํานวน 180 ตัวอยาง จากการเล้ียงและการจับ 
 
 ความชุกในภาพรวมของแซลโมเนลลาในกุงเทากับ 12.78 % โดยความชุกของ 
แซลโมเนลลาในกุงจับและกุงเล้ียงเทากับ 14.44 % และ 11.11% ตามลําดับ 
โดยไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.66) อยางไรก็ตามความชุกของแซลโมเนลลาใน 
ตลาดขายปลีก 14 แหงแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
 ซีโรกรุปจากซีโรวารท่ีแยกไดเปน ซีโรกรุปซี (56.52 %) ซีโรกรุปอี (20.08 %) ซีโรกรุปบี 
(8.69 %) และซีโรกรุปเอฟ-67 (8.69 %) โดยเปน แซลโมเนลลานิวพอรต 47.83 %  ตามดวย 
แซลโมเนลลา-เวลเทฟเรเดน 47.83 %   บี4 (ไมไดแยกชนิด) 8.69 %  อี15 (ไมไดแยกชนิด) 8.69 %  
อี10 (ไมไดแยกชนิด) 8.69 %  เอฟ-67 (แซลโมเนลลาโพล่ี II) 8.69 %  ซี7 (ไมไดแยกชนิด) 4.35 %  
แซลโมเนลลา-แบนดากา (Mbandaka) 4.35 %   
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 การทดสอบการดื้อยาตานจุลชีพของเช้ือท้ังหมด 23 สายพันธุท่ีแยกจากกุงตอยาตานจุลชีพ 
14 ชนิด ไดแกนาลิดิซิค แอซิด แอม็อคซีซิลลิน แอมพิซิลลิน เจนตามัยซิน อิริโทรมัยซิน 
คลอแรมเฟนิคอล ไซโปรฟล็อคซาซิน คานามัยซิน ไตรเมทโธพริม ซัลฟาเมทธ็อคซาโซล/ 
ไตรเมทโธพริม ซัลโฟนาไมด เตตราไซคลิน สเตรปโตมัยซิน และ ด็อกซีไซคลิน ไฮโดรคลอไรด 
ทําการทดสอบเพื่อหาความไวตอยาตานจลุชีพของเช้ือท้ังหมด 23 สายพันธุตอ นาลิดิซิค แอซิด 
แอมพิซิลลิน เจนตามัยซิน ซัลฟาเมท-ธ็อคซาโซล/ไตรเมทโธพริม คลอแรมเฟนิคอล 
ไซโปรฟล็อคซาซิน ไตรเมทโธพริม และเตตราไซคลิน  พบวาเช้ือ 1 สายพันธุไวตอยา 
ตานจุลชีพท้ัง 14 ชนิด   เช้ือ 22 สายพันธุดื้อตอยาตานจุลชีพ 2 ชนิด           (อิริโทรมัยซิน และ 
ซัลโฟนาไมด) โดยเช้ือ 1 สายพันธุ ดื้อตอยาตานจุลชีพ 3 ชนิด (อิริโทรมัยซิน       
ซัลโฟนาไมดและแอม็อคซีซิลลิน)จากตัวอยางเช้ือท้ัง 22 ซีโรไทปท่ีดื้อยาพบวา 
แซลโมเนลลานิวพอรต    ดื้อยามากท่ีสุด (50.00%) ตามดวย แซลโมเนลลาเวลเทฟเรเดน อี15 บี4 
โพล่ี II ชนิดละ 9.09% ซีโรไทปท่ีดื้อยานอยท่ีสุดคือ แซลโมเนลลาแบนดากา อี10 และซี7     
ชนิดละ 4.55 %  อัตรารอยละของการดื้อยาตนจุลชีพของเช้ือท่ีแยกไดจากกุงเล้ียงสูงกวาจากกุงจับ 
อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
 กุงดิบซ่ึงไมไดเขาขบวนการแปรรูปมีจํานวนนอยตัวอยางท่ีไดมาตรฐาน 48.1 % 
ของตัวอยางมีจุลินทรียท้ังหมดนอยกวา 107 CFU/g  32.4 % ของตัวอยางมีเอนเทอโร-แบคทีริเอซี 
นอยกวา 105 CFU/g 50 % ของตัวอยางมี เอสเคอริเคีย โคไล นอยกวา  102 ตัว  

ไมมีมาตรฐานสําหรับจุลินทรียฮาโลฟลลิคท้ังหมด  
 
 การสํารวจแบบสอบถามแสดงถึงการเช่ือมโยงของการปนเปอนทางจุลชีววิทยาและการ    
ดําเนินการตามวิธีการคาขายประจําของสถานท่ีขายปลีกแตละแหง 
 


